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ЦЕНА 10 ДИНАРА^_^ЛЛ!1^_^Б1ЦЕС'гвеНО—IПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ЗАВЪРШИ ПОСЛЕДНАТА СЕСИЯ НА СЪЮЗНАТА НАРОДНА СКУПЩИНА

Приета Конституцията на Социалисти 

ческа федеративна република Югославия
Изборите за Съюзната скупщина насрочени за 3 и 16 юнн

На 7 април, в 18,30 часа, Съюз 
пата народна скупщина провъз 
гласи Конституцията на Социа
листическа федеративна репуб 
лика Югославия. На последното 
заседание от сесията присъству 
ваха президентът на’ Репуб
ликата йоспп Броз Тито и най- 
високите югославски политиче 
ски и държавни ръководители.

Тържественото провъзгласява 
не на Конституцията обяви пре 
дселателят на Съюзната народ
на скупщина Петър Стамболич.

Най_зиаменитата и последна 
сесия на тази Скупщина започ 
на в 9 часа с отделни заседания 
иа двете камари, на които бе у_ 
увърден дневният ред и редът 
на гласуването за Конституция 
та и Конституционния закон за 
прилагане на Конституцията. 
Първото съвместно заседание 
на двете камари започна в 9,30 
часа под председателство на Па 
тър Стамболич, На заседанието 
председателят на Комисията за 
конституцонни въпроси 
вард Кардел обоснова Проекто 
конституцията на Социалисти
ческа федеративна оегп/бллка 
Югославия, а Петър Стамболич 
прочете писмото на Изпълнител 
ния отбор на Съюзния отбор

»т Социалистическия съюз, с 
което се предлага организира
нето на тържествата по случай 
20 години от заседанието на 
АВНОЮ^да поемат Изпълнител 
ният отбор на Съюзния отбор 
на ССРНЮ и Председателство 
то иа Скупщината.

След това Вечето на народи 
те установи ,че Проектоконсти- 
туцията е в съгласие с равно
правието на югославските нап 

\и, както и с утвърдените от 
Конституцията права на народ 
ните републики и после продъл 
жи съвместното заседание на 
двете камари, с разисквание по 
Проекта. В разискванията се 
изказаха народите представите
ли: Анка Берус, Родолюб Чола- 
кович, Веселимка Малинска, 
Владимир Симич, Никола Джа 
конович. Мария Вилфан, Блажо 
Джуричич, Лаело Рехак, Видов 
Смилевски. Воислав Вуцелич, и 

Иван Рибар.
В следбелните часове, на от

делни заседания на камарите, 
■-'а родните представители едино 
душно приеха Конституцията, а 
след това на съвместно заседа
ние на Скупщината бе тържест
вено провъзгласена новата Ком 
-гитуция на нашата страна.

Ед-

ИсШорически момент в 

Скупщината Народните представители и президентът Тито поздравяват провъзгласяването на Конституцията
жествсността на този момент, | впл-т наподите ни към гючм ус' лпя изпълнителен 
не искам сега да задържам вни | пехи и победи и занапред.“ президента Тито за успешното
манието ви върху всичко, което | Председателят на Скупщина- изпълняване на поведените 
това четвърто събрание на Съ- • та след това благодари на Съюз от Скупщината задачи, 
юзната народна скупщина е на 
правило в тези пет години. Ос
таваме обаче длъжни да напра

съвет и на
Най_тържествен и най-важен 

момент от последната сесия на» 
Скупщината настъпи в 18,30 ча 
са, когато трябваше да бъде 
провъзгласена Конституцията. 
Интересът за това заседание бе 
ше огромен защото се очаква 
ше всеки момент да пристигна 
и президентът Тито.

Точно в 18,30 часа президен
тът Тито влезе в залата при
дружен от Председателството 
на Скупщината. Всички народ
ни представители и гости поз 
дравиха президента с бурни ап 
лодисменти, които не прескъсва 
ха няколко минути.

След като председателството 
зае местата си, председателя! 
Петър Стамболич поздрави пре 
зилеита Тито и изрази удовол 
ствие, че присъствува иа сеси 
ята. В залата отново отекнаха: 
дълготрайни аплодисменти 
ческа федеративна 'република 
представителите, че Проекто- 
конституциата и Конституцион

ният закон за прилагане на 
Конституцията са приети от до 
мовете в еднакъв текст и по не 
гово предложение заседание 
то утвърди следния дневен ред: 
провъзгласяавне на Конституци 
ята на Федеративна социалисти 
ческа република Югославия и 
провъзгласяване на Конституци 
онния закон за прилагане Кон 
ститухшята на СФРЮ.

След това председателят иа 
Съюзната народна скупщина Пе 
тър Стамболич прочете решение 
то на Скупщината за провъзгла 
сяване на Конституцията: Про 
възгласява се Конституцията 
на Социалистическа федератив
на репмблика Югославия, прие 
та от Сътозпото вече па заседа
нието от 7 април 1963 година и 
от1 Вечето на производителите 
на заседанието от 7 април 1963 
година.

Бурни овации не стихнаха 
длъго време.

им

"■ч
вим това.

Преди повече от дванадесет 
години, през месец юни 1950 го
дина, тук, в тази зала, по пред
ложението и при обосмованме- 
то, дадено от другаря Тито, ние 
приехме историческия Закон за 
работническите съвети. Опирай
ки се върху придобивките на на 
шата раволюция и върху пости 
гнатите вече резултати, ние то
гава започнахме нова фаза в из 
граждането на социалистически 
те отношения у нас. Ръководе 
ни ог Съюза на югославските 
комунисти, сплотени в Соцмалп 
етическия съюз ма трудовия ма 
род, трудещите се от машата 
страна развиваха и материални 
те сили на страната, и соцмали 
етическата система на самоуп
равлението. Само така можах
ме да постигнем такива големи 
успехи. В целия този ход иа на
шето общество заемаше важно

Нов етап в нашето развитие
Тсзн дни нашите народи доживяха велик празник на своя 

растеж и творчество.
Конституцията, която бе приета и провъзгласена в Народна 

та скупщина, по предложение на Конституционната комисия, на 
кой не счита и неможе да я счита като нещо друго, освен като 
дело на югославските трудещите се в най-пълен смисъл на та
зи дума.

Трудовите хора от нашата страна, предвождапи от Съюза на 
кемупистите и Тито, създадоха такива производителни сили и 
материални условия, върху които могат да се раждат и осъще
ствяват такива документи. Те със соой самоотвержен труд на
трупаха толкова опит и развиха такива форми на обществена 
организация, че от тях можа да се формулира един нов обще
ствен Устав за човешките и обществени отношения. Те дадоха 
възможност политическата мисъл в нашето общество да се из
дигне до такава висота, от която може обектшшо, научно, дна- 
лектичсски да съгледа реалните процеси па развитието, 
спективите на напредъка, противоречията между силите и тен
денциите и с максимално възможна точност да формулира дей
ствителността и стремежите, възможностите и исканията, оно
ва което е, и онова което може, и трябва да бъде. Най-сетне и 
самите те непосредствено съдействуваха в изработката на този 
исторически документ, разисквайки повече от три месеца на 
многобройии събрания, зачерквайки отделни формулировки и 
дописивайки нови.

И затова днес милиони автори могат с гордост да гледат па 
това свое ново дело. Не затова, че ще живеят с убеждението 
че са сщздали стьвършепетпо, кое то не може да се превъзмогне” 
Те знаят, че човешкият напредък няма край и че сигурно ще 
го превъзмогнат и те самите, а още повече техните деца Но 
те могат да бъдат горди, че с този извънреден акт са дали въз
можност всеки трудов човек да стане по значим в това обще
ство, да му станат достъпни всички „тайни” в обществените съ 
бития, още повече да осъзнае своята сила, своята влиятелност 
и своята отговорност. Драмата на човешкия род, толкова при- 
съствуваща в днешния свят, получава в този документ първо
то си цялостно и перспективно разрешепие, а човекът който ра 
боти и който с господар на този своя труд, получава своето ис
тинско мето. Дилемата; дали е по-важно обществото или отдел
ният човек тук за първ път получава ясна диалектическа фор 
лцуршровкй без хиерархическо р едепе. В новата копетиционна ок 
стсма отделното лице става още по-силно по отношение на сво 
ите лични

пер-

Реч на Петър Стамболич място и изигра огромна родя 
Съюзната народна скупщина, па 
и четвъртото събрание на Скуп 
шината. Основата за работа ма 
тази Скупщина даде Конститу
ционният закон от 1953 година.“

Като изтъкна, че системата 
на самоуправлението е нзиск 
вала обемна законодателна лей 
мост и от Съюзната скупщина, 
и от републиканските скуп ши
ни. той посочи придобития опит 
и изтъкна, че тази ботата лей 
ност и промените, които са ста
нали, са създали материални и 
обществени условия, при конто 
е станало възможно да се изгот 
ви и приеме новата Комстмту-' 
ция иа СФРЮ.

..Всичко това, другари и дру
гарки, само потвърждава, че и 
преди дванадесет голини бяхме 
иа добър и прав път. У всички 
ни това вдъхва вяра и оптими 
зъм и ни усилва увереността, че 
Съюза на комунистите и не 
говото ръководство ше изнами- 
рат най-добрите пътища и ща

туция ще има огромна роля в 
борбата на нашите народи за 
развитието на социализма в иа 
шага страна, за осъществяване 
то на все по-добър живот на 
трудещите се в социалистиче 
ска Югославия. Всички ние( 
чувствуваме значението на това 
историческо събитие и изпитва 
ме задоволство, че пе само при 
съствуваме, но и че сме били 
активни участници в подготвя
нето и приемането на новата 
Конституция. Ако това събра
ние на Съюзната народна скуп
щина бе направило само толко 
ва, ако само бе изготвило и при 
ело Конституцията, и тогава ше 
ше да оправдае себе си и своя
та работа пред нашите народи. 
Заради това и след всичко, кое 
то се каза за нашето развитие 
във всички области на общест
вения живот иа вчерашното за 
седание на Изпълнителния от
бор на Социалистическия съюз, 
и най-сетне чувствувайки тър- .

Приключвайки последното за 
седание на Съюзната народна 
скупщина от четвъртото събра 
ние, Петър Стамболич се обър 
на към народните представите 
ли със следната реч:

„Другари и другарки, послед 
ната точка от дневния ред иа 
тази сесия е изчерпана и тряб
ва да заключим работата й.

С решенията за продължава
не мандата на Скупщината, кое* 
то този дом прие миналата го
дина, и с решенията, които ща 
бъдат приети днес — това е па 
следното съвместно заседание 
на четвъртото' събрание на Съ 
юзната народна скупщина. На 
Съюзната народна скупщина от 
това събрание се падна да изра-» 
боти и приеме новата Консти 
туция иа Социалистическа фе
деративна република Югосла
вия.

Всички
ни на нашата страна дълбоко 
сме уверени, че новата Констй

права, по с**лпа е и общността по отношение осигур
яването на равноправие за всички. Не е ли това основа за по- 
голяма сигурпост, за по-здраво положепие, за по-хубаво достойн 
етво в неговото общество.ние и всиЧки гражда



БРАТСТВО2

Из експозето на Едвард Кардел за новата Конституция

КОНСТИТУЦИЯТА Е ОТРАЖЕНИЕ НА НАШАТА 

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНА 

ДЕЙНОСТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЮ ОБЩЕС1ВО
личните свободи- Твърде често 
така говорят враговете на соди 
ализма, които смесват нужните 
рредсгва на революцията със 
същността и целите на социа
лизма. А всъщност не може да 
се говори за напредък на соци
ализма, без напредък на демо
кратическите и човешки отно
шения. Цялата наша Конститу
ция е проникната именно от та 
кива стремления.

Конституцията настоява в ре 
шаващите органи на обществе 
ното самоуправление и държан 
пата власт по-пряко да се проя
вят конкретните трудови и жиз 
мени интереси на всички слоеве 
от трудовото население. Новата 
структура на нашите скупщини 
— от общината до федерацията 
е отражение именно на такова 
настояване.

Разкривайки широки пътища 
та развитието на обществено
то самоуправление и на социа
листическия демократизъм във 
всички области на обществения

станал неделима съставна част рията, обезпечава стабилност на
ооществено-икоиомпческото па 
ложеиие на човека т. е. на чо- 

първобитното века като самостоятелен и ра
вноправен субект в икономиче
ските отношения, в труда и съ
здаването, и неговата социална 
сигурност. Тя дава широки пра 
ва, та човекът да може в най-го 
ляма степен да стане господар 
на своята съдба.

Самоуправлението е основен 
принцип на нашата обществено 
-икономическа и политическа 
система. То е основата и изход
ната точка за изграждане па ця 
лата обществена система. Но 
такъв начин в пай-голяма сте-, 
пен е осуетена възможността от 
субективистическо своеволие в 
тези органи.

ИЗХОЖДАЙКИ от сегашното 
положение Конституцията обез 
печава в системата на държав
ната власт ръководна роля за 
работническата класа като мо
торна сила на обществения на- 
прелък. Обаче едновременно на

В началото на изложението, с 
което обоснова Конституцията 
на Социалистическа фсдератпв 
на република Югославия, Ед_ 
вард Кардел изтъкна, че въпре 
ки числените промени в текста

па Съюзното управление ще по 
сят названия: съюзен секрета
риат, комитет п пр.

— В ТЕЧЕНИЕ па обсъжда
нето на проектопредложението 
за Конституцията с имало дое

на пашата революционна тра, 
дицпя. Заради това Комисията 
се връжа към 
предложение, т. е. символът на 
Социалистическа федеративно 
република Югославия да си ос
тане както и досега: синьо-бял 

трицветник с червена-червеи
звезда

КОНСТИТУЦИЯТА ОПРЕДЕЛЯ 
И НАЧАЛАТА, И 
НАСОКИТЕ

КАТО изтъкна няколко основ 
нн особености па Проектокрн- 
ституцията, Кардел каза, че но
вата Конституция е закон, кой
то урежда отношенията, какви 
то съществуват в нашето обще 
ство днес. Като такава тя е не 
посредствено отражение на на
шата действителност както по 
отношенията, конто санкциоин 
оа и защищава, така и по фор’ 
мите и средствата, по правата и 
задълженията, които учредява 
и с конто определя обществено 
то положение на човека или о- 
безпечава функциите и средст 
вата на отделни обществени ор 
гами.

Обаче Конституцията не пред 
ставлява само това. С нея не се 
нека овековечаване на всяка 
отделна форма от дадени обше' 
ствени и политически отноше
ния. Тя ги урежда и в тяхното 
развитие, т. е. съгласно нача-< 
лата, че развитието на общест
вото няма край. Съобразно с та 
ка формулираните цели, Консти 
туцнята същевременно опре
деля и принципите, и насоките 
за тълкуване и прилагане раз
поредбите на Конституцията 
във всекидневната практика 
както на обществените органи, 
така и на хората при техните 
взаимни обществени отношения. 
В този смисъл нашата Консти
туция е едновременно и програ 
ма, н напътствие за работа.

НАШАТА Конституция не се 
занимава пито с пропаганда, ни 
то с прикриване на слабостите 
в действителността, нито с иде 
ализиране' на едни или други 
отношения, нито пък с провъз- 
гласване на някакви си вечни 
истини. Тя с огледало на наша
та действителност и израз на 
стоемленичта на прогресивните 
социалистически сили в нашето 
обещтево, към оше по-ускорен 
напредък във всички области 
на живота, Като при това се 
лъпжи сметка за обективните 
медовия па действителността, в 
кпстто живеем.

Народните представители следят изложението на другаря Кардел

шата Конституция изгражда ця 
лата политическа спс1е.ма вър
ху перспективата за все по-ши
роко сплотяване на нашите тру 
лещи се в единствена свободна, 
върху перспективата за вее по_ 
голямо разширяване на соцнал 
ната база на властта и на ней
ните демократически форми, а 
с това и за все по-непосредство 
ното превъртане на функциите 
на властта във функции на са
моуправлението. В краен резул 
тат държавността ще се превър 
ща в особеност на самото само 
управление, сиреч във форма на 
неговия авторитет.

Съществува мнение, че соцн 
ализмът и твърде авторитатнв- 
ната и централизиоана власт сг» 
почти синоними. Има и мнение, 
че социализмът почти изключ
ва действителната демокрация и

живот — казва Кардел, — Кон 
ституцнята същевременно има 
предвид и организираната актж 
вност на факторите на социалж 
етическото обществено съзна
ние, на първо място Съюза на 
комунистите и Социалистичес
кия съюз.

Като изтъкна, че Конституцн 
ята от само себе 
здрав бараж на отрицателните 
явления, каквито са бюрокра
тизмът, технократизмът, парти 
кулярнзмът, егоизмът, жажда
та за пари, които не могат да 
се спрят, докато хората живеят 
при условията на незадоволени 
потреби, на разни видове нерав 
ноправност, на възможност от 
злоупотреби на властта, значи- 
поради отрицателните тенден-. 
цшт които винаги съществуват 
независимо от политическата си 
стема, той каза, че против явле 
ния не може да се води борба 
чрез параграфи, но преди вси
чко с човешко 
средства на материалните от
ношения и в рамките на органи 
те на общественото самоуправ
ление, чрез обществено-полнги 
чеекцте организации, обществе
на критика, културна и възпя 
тателна дейност и пр. Това, пре 
ли всичко, е област на дейност
та на всички субективни факто 
пи в нашето общество, а най_яа 
ппед на Съюза на комунистите, 
пъководната сила па работни
ческата класа, и на Социалисти 
ческия съюз.

Елна от съществените особе
ности на ^говата Конституция е, 
че тя избягва всякакъв догма- 
тизъм и

Едвард Кардел
си поставя

па Проекта, между предваритед 
пия проект за Конституцията и 
сегашната Проектоконституцпя 
няма Съществени разлики нито 
в концепцията, и идейните осно 
ви, пито в съществените реше
ния. Обаче в Проекта са напра 
вени няколко по-значителни из
менения и допълнения по отно
шение на принципите и форму
лировките.

Кардел посочи няколко примс 
тра, между които и следните:

— УТОЧНЕНИ са най-нужнм 
те обществено-икономически и 
правни особености на обществе 
ната собственост върху средст
вата за производство като об
ща, неотчуждаема основа на ин 
дивидуалния и сдр\жен труд, 
така че трудът по начало е е- 
динствената основа на управля 
ването и разполагането с обще 
ствените средства за произвол 
ство и единна основа на общест 
веното положение на човека и 
на присвояването на продукти
те на труда.

— ПРИЕТО е ново име на на 
шата страна: СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ 
КА ЮГОСЛАВИЯ.

. — УСТАНОВЯВА се по прин
цип 42-часова трудова седмица.

— ВНЕСЕНА е разпоредба за 
правото на гражданина да не се 
изяснява за това към коя народ 
ност принадлежи и са уяснени 
правата и положението на на
родностите, т. е. на национални 
те малцинства.
' —.: ВЪВЕЖДА се функцията 

подпредседател на републиката.
, — ПРЕДВИЖДА се същертву 

ването само на два държавни 
секретариата във Федерацията: 
за външниЛ работи и народ
ната отбрана. Другите органи

та предложения за това социа
листическият характер на наша 
та страна да се изрази и симво 
лически, чрез приемане на чер
веното знаме за държавно зна 
ме ма югославската федерация, 
Съвещанията, които последва
ха, доведоха до заключение, че 
не бп трябвало да се мени този 
симбол, който възникна в тече 
ние на Народоосвободителната 
война и революцията, защото е

ЧОВЕКЪТ Е ГОСПОДАР НА 
СВОЯТА СЪДБА
НАШАТА конституционна си

стема, повече от която и да би
ло политическа система в пето

съзнание, с-ь®

доктринерство ггря Ф° 
рмулирането на обществените 
отношения. Конституцията, раз 
оиоа се, е последователна в °т 
ооаната на придобивките от с® 
шталистическата революция * 
социалистическите отиошени* 
като такива. Обаче тя остава 
ма практиката Ла нзнамира Ф°- 
оми на социалистическите и А* 
мокоатически отношения, съгла 
оно с пазвитнето нд материал- 
итгте основи на нашето обше 
ство. По такъв начин практик3 
та е окончателния съдия за вс*1 
"ки спобове и всички субекти* 
-7° 'изготвени решения. . .Председателят на Скупщината Петър Стамболич закрива последната



3БРАТСТВО

Из ехспозето ма Едвард Кардел

Два йринцийа: Премахване на 

войнаша и мирно съвместно 

съществуване

Предизборната дейност 

в нашите комуни започна
на кандидатурата на кандидати
те за представители в двете ве 

Разбира се, при това ще се 
особена сметка кои и ка-

Отчитане на постиже
нията н слабостите

(продължение от 2 стр.)
НАЙСЕТНЕ, — каза Кардел— 

една от най-значителните 
теристики на новата Конститу— 
ция е, че съдържа и принципи 
за международните отношения 
на Югославия. Нашата Консти-

различни обществени или поли 
тически системи.

В продължение Едвард Кар
дел особено подчерта, че след 
приемането на новата Консти 
туция цялото внимание трябва 
да бъде насочено към нейното

БОСИЛЕГРАД: чета. 
води
кви хора се бират — на първо 

трябва да бъдат об
ществено-политически дейци, до 
бри производители, а не хора, 
които ще преследват лични це
ли и интереси.

харак
място това

отделено особено внимание вър 
ху новините в 
рен систем и самите технически 
постъпки.

Като една твърде важна зада
ча на тези конференции ще бъ 
де запознаване на гражданите, 

политиче-

На 5 април, на състоялия се 
пленум на ССРН в Босилеград, 
между другото беше открита пр 
едизборната политическа дей
ност за избор на представител
ни органи на Общината, Околи 
ята. Републиката и Федераци
ята.

сегашния избо-

о
Пленумът постави, не чакай

ки заседанието на Изпълнител
ния отбор на Социалистическия 

всички местни организа—чрез предизборната 
ска дейност, с всички постиже 
ния (технически, индустриални, 
материални и пр.) в страната, а 
особено в комуната в период на 
последния петогодишен план т. 
е. от 1958 година до днес. От 
друга страна ще се посочат от
рицателните явления и досегаш 
ни пропуски за тяхното правил 
но съблюдаване и надмогване за 
по-ускорен (темп в настоящия 
период на социалистическо из
граждане. Също така 
но място ще се отдели за запаз 
ване и разсветляване сегашно 
то положение на Югославия в 

работническо

съюз,
иии на територията на комуна
та да проведат веднага разши- 

заседания и разработят ор 
политическа дей 

както

Пленумът прие заключение — 
най-късно до 12 април да се съ 
стои разширено заседание на 
Общинския отбор на Социалис
тическия съюз, на което ще при 
съствуват: членове на Общин
ския синдикален съвет, члено
ве на Секретариата на Общин
ския комитет на Съюза на мла 
дежта. Секретариата на предсе
дателството за обществена акти 
вност на жените. Секретариата 
на Борческите организации и 
ръководствата на останалите об 
ществени организации и друже 

I ства, както и членовете на По- 
I литическия актив.
I На това заседание ще бъде 

приет конкретен план и програ
ма за политическата дейност на 
всички организтции и друже
ства, на първо място — Соци
алистическият съюз. като орга 
низатор и двигател на тази пре 
дизборна активност.

Като належаща задача се по
стави от 10 до 20 април да се 
проведат политически конферен 
ции във всички организации и 
колективи, на които избиратели 
те трябва да се запознаят с раз 
ггоредбите на Новата конститу
ция, както и с всички въпроси, 
които са поставени от страна на 
гражданите при обсъждане на 
Проектоконституцията! — кои от 
тези въпроси са взети под вни
мание, а кои не са и защо.

рени
ганизацията и 
ност на своя територия, 
и да приемат свой план и про
грама ; за целокупната политаме 

активност до завършаванеска 
на изборите.

Пленумът прие решението на 
Общинския народен отбор за 
определяне на избирателни еди 

за територията на комуна 
та и за Общинското 
Вечето на трудовите общности с 

числото на канди 
избирателните едини 

кои изби

значител-
ници и завече

международното 
движение, завоювания автори
тет. което допринася за полити 

икономическо укрепва
не, както и международна афир 
мация.

Второ аключение на пленума 
от 20 до 30 април на изби 

рателите да се състоят събра
ния за Общинско вече и Вече 
на трудовите общности във вси- 

йзбирателни единици на 
територията на комуната. На те 
зи събрания ще бъде извърше-

подгрупите. и
датите по
ци, както и мандата —

единици ще бъдат на 
кои на четири години.

ческо и рателни 
две, а

Босилеград— 
разделена на 28

Територията на 
ската комуна е _ 
избирателни единици, за Общин 
ското вече ще бъдат избрани 31 
етборник, докато за Вечето на 
трудовите общности 25 отборни-

е

чки ка. Ст. Нпровеждане в дело.
Говорейки за работата върху 

изготвянето на новата Консти
туция Кардел подчерта, че при 
формулирането на принципните 
становища Комисията се е опи
рала върху насоките и помощта 
на Изпълнителния комитет на 
Съюза на югославските комуни 
стн, както н върху постоянното 
сътрудничество на другаря Ти- 
то лично. Всичко това показва, 
че Конституцията, като правен 
и политически документ, е дело 
на един широк колектив от по
литически хора, учени, специа
листи и граждани.

туция ярко изтъква два прин
ципа.

ПЪРВО: тя отхвърля войната, 
т. е. застрашване със сила като 
средство в международните от
ношения. Конституцията приз
нава правото да се употреби о- 
ръжне само в случай на легати 
мна отбрана и в революционна
та борба на народите за тяхно
то освобождение от империали
стическото робство.

ВТОРО: политиката на мирно 
то съществуване е основата на 
югославската външна политика 
в отношенията със страните с

Масово-политичес-ДИМИТРОВГРАД:
ките организации дейно ще учас
твуват в предизборната активност

Като една от задачите по-на-
татък ще бъде разработване и На 5 април тази година в Ди 
разясняване на Изборния за- митровград се състоя разшире- 
кон за избор на представителни но заседание на Изпълнителния 
органи на Общината, Околията, отбор на Социалистическия съ- 
па все до Съюзната народна юз с представителите на Общин 

‘ скупщина. Също така ще бъде ското синдикално вече, Общин-
ския комитет на Съюза на юго

......................................шиш.... .. ............................................................... .................................................................... . = славската младеж, Конференци
Ц ята за обществена активност на 
1 жената и представители на Съю 

организации на бойците 
с откриването на 

кампания.

чай 25-ти май — Празника 
младостта и рождения ден на- 
другаря Тито.

След това на Пленум на Об 
щинския отбор на Социалистиче
ския съюз ще се образува поли 
тически актив, който да ръко
води с предизборната кампания, 
и изборни комисии от предста
вители на Социалстческия съ
юз, синдиката. Съюза на кому
нистите, Съюза на 
Съюзените организации на бой 
ците, Дружеството на жените и 
представители 
народен отбор.

на

трибуна на избирателя
|Е зните 
= във връзка 
1 предизборната
шОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА-ОСНО

ВА НА НОВАТА ИЗБИРАТЕЛНА
СИСТЕМА

младежта,

13 април вЗа тази цел към
= Димитровград ще бъде проведен 
Ц семинар за председателите и се 
= кретарите на местните организа 

то получи абсолютно мнозинст- = ции на Социалистическия съюз, 
во в общинската скупщина, т. е. | секретарите на първичните ор- 
във всички общински скупщннн = ганизации, председателите на 
от една избирателна колегия, до = местните отбори и други ма о- 
като избираният кандидат-пред = во-политически (организации в 
стаитед за Съюзното вече ще 1 комуната, на които ще бъдат 
трябва да бъде избиран непос- = запознтти по-подробно с органи 
педствеио и от страна на граж = зацията на предстоящите избо-

= ри. По същото време ръковод- 
Н ствата на местните организации 

Обаче, ако пито един канди- ц иа ССРН, подружниците и се- 
дат-представмтел за Съюзното | кретарите на пръвичните орга- 
вече ис получи абсолютно ммо Щ низ а ции ще разгледат плана на 
зимегво в общинската скупиш з организационно - политическите 
на, гражданите избират прелета Ц ПрИГотспвления за изборите (изби 
вител за това вече между два Ц рателните списъци, предложени 
ма кандидати, подучили най-гол щ ята за кандидати и пр.).

брой гласове. В такъв слу- Е планът на предизборната ак- 
чай изборите за останалите ве- * тивност, след това, ще бъде пред 
чета се повтарят, а ма повтор- || ставен на обсъждане пред раз
ното избираме се счита за из- = ширеи пленум на Изпълшгтел- 
опан оня кандидат, кой го полу а иия отбор на Общинския отбор 
чн най-много гласове. Доколко- * иа Социалистическия съюз, с ко 
то избирането на представители В ^т0 официално ще започне пре 
за Съюзното вече се върши в 5 дизбориата кампания. Веднага 
две или повече общински скуп- В след Това, преди свикването на

кандидационните събрания, ще 
бъдат устроени конференции на

на Общинския

Предизборна активност включ 
ва и обнародване на възванието 
на Съюзния отбор на Социалис 
тическия съюз на тема: трудо- 

производител и

кон- 
комисия

Между проектозаконите,
.то Конституционната 
на Съюзната народна скупщина 
подготви и които бяха при
ети заедно с Проектоконститу- 
инята, се намира и Проектоза
конът за избирането на съюзни 

С този нов

се предвижда в отношените ва 
чета на трудовите общности ма 
Съюзната скупщина да могат 
бъдат избирани само трудещи 
се и членове на органите на у И 
равленмето в трудовите органи
зации и трудовите общности от 
съответна област на трула. При 
това отделно сс определя, че 
трудещите се, заети в организа 
ции, които се занимават с изсле 
дователска работа в областта 

стопанството т. е. в областта 
иа здравните и социални служ 
би, могат да бъдат избирани в 
Стопанското т. е. в Социално- 
здравното вече. Покрай това со 

в Стопанското во

вият човек, 
строител на новите социалисти
чески отношения и единствотопредставители, 

закон по-обстойно се разглеж
дат и конкретизират основните 
принципи на избирателната си

новата Коп-

лаинте.
на югославските народи.

Освен това, Околийският от
бор ще отпечата и бройни афи
ши на български език. а между 
другото малцинственият 
и другите средства на инфор
мации ще бъдат използвани за 
по-ефикаснц осведомяване) 
избирателите. По време на пре
дизборната активност ще се про 
ведат и различни културни ма
нифестации по селата — ще се 
прожектират филми, ще се у- 
стройват 
програми и пр., като по този на 
чин в предизборната активност 
се включат всички сили.

стема, залагнали в
ституцмя.

печатВ съгласие с конституционни 
те начала представителите за 
Съюзната скупщина да се изби 
рат по делегатна система, об
щинската скупщина в този про 
ектозакон се третира като осно 
ва на цялата избирателна сис
тема, и следователно, като осно 
ва за новата Съюзиа скупщина. 
В съгласие с делегатната систе- 

за вечето

на
ям

на

предвижда 
че да се избират и земеделски- 
стоапни — членове на коопера-

ма представителите 
на трудовите общности: Стопаи 
ското, Просветно-културното, 
Социално-здравното и Оргаии- 
азционо-политическото, оконча
телно избира общинската скуп

на две

циите и зиаятчии — членове иа 
отделните камари, а в Просвет
но-културното вече — 
ятелии учени, художници и дру 
ги културни дейци. И трудещи 
те се от държавните органи мО 
гат пол определени условия да 
бъдат избирани в съответно ве 
че на трудовите общности.

За разлика от досегашния из 
борен закон, за кандидати на 
събранието иа избирателите, т. 
е. иа събранията на трудещите 
се. ще се считат ония кандида 
ти, чиято кандидатура са подър 
жали събранията с мнозинство 
гласове, представляващи 
малко една пета част от всич
ките избиратели, т. е. от трудещ 
ите се, които имат право 
предлагат кандидати в една из 
бирателна колегия. А за канди
дат, .на едно вече на Съюзната 
скупщина ше се счита оня, кой

различни подбранишини а мито един кандидат не
самосто- получн мнозинство във всички

общински скупшиии, граждани § подружниците на Социалистиче
ския съюз и синдиката, на конте избират представител между 

кандидатите, които са получили
то ще со разясняват постанов
ленията на Проекта иа новата 
югославска конституция, специ-

шина. т. е. скушшпште
общини. Обаче с о М. А.или повече 

глед на специалната роля и ком 
потентност на Съюзното вече и 
необходимостта в избора на то
ва вече да се осигури и непос
редственото влияние на избира
телите, представители 
вече се избират непосредствено 
и от гражданите и то между 
кандидатите, избрани в една и- 
ли повече общински скупшиии.

За произвеждането на избори 
те за представители в Съюзното 
вече остават и занапред принци
пите на общо .еднакво и непос
редствено избирателно право и 
тайността на гласуването при 
избирането на представители за 
всички вечета.

най-много гласове, в която и да
било общинска скупщина от ед Ц ално ония разпоредби, които го

- ворят за новата организация на 
Скупщината, начина на избори

I Iна избирателна колегия. Обаче, 
ако в такъв случай се касае за 
-избирането иа представител те и пр.за това
в някое от вечетата иа трудови х 
те общности, тогава сс предвиж § 
да гласуването да се повтори 1 
най-много два пъти. Ако и тога =
ва не се получи абсолютно ммо { Дните от 3 до 24 май ще ми- 
зинство, за избран ше се счита Ц иат П°Д знака на живо обсъжда
омя кандидат, който е получил § не на Д°сегаш1™5ге резултати в

стопанския и обществено-поли
тически живот у нас. Централ- 

шяната на една или повече об- § но място ще заемат изпълнение 
шини, в които работят повече- 1 то на задачите, поставени в пет

“ годишния план на стопанското 
5Е развитие във Федерацията и ко 

муната. Ведно с това ще се у- 
стройват и тържествата по слу-

о Разисквало върху досегашни
те резултати в нашето стопан
ско и обществепо развити:.

<
V
*
4
\

най-4
4

иай-годям.брой гласове в скуп-V
да

•9

•го от половината от трудещите = 
сс в съответната област от из
бирателната колегия.

При регулирането на активно 
то и пасивно избирателно право 1АУ
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Пленум на Общамекня отбор на ССРН е Боеиле1ра§[
^.СМц аСм (твшхш

■У

ССРН-основен двигател на съвременно 

селскостопанско производство«а
■ благодарение, че успешно реши 

80°/о от всички спорни в-ьплощите ес запазват от ерозия.
Като страничен клон трябва 

да се развива овощарството, ко 
ето с миналогодишния род пока 
за какви добиви и парични при 
ходи могат да се осъществяват.

Но за всичко това, за внедря 
вапс ма тези мероприятия, 
циативата трябва да потече и 
да се подкрепя от членовете на

Два основни въпроса бяха об 
съждани на скоро състоялия см 
пленум па Общинския оюор игц 
ммгг» в ьосилеград:

Първият — задачите на члеио' 
веш на ССРН в селскостопан
ското производство и горското 
с гопанство.

И вторият — работата па ми< 
ровите съвети и някои пробле
ми в досегашната им дейност.

И от дискусията и ог отчета 
бе посочено, че Босилеградско 
има извънредни благоприятни 
климатически и землищни усло 
вия за модерно животновъд
ство, чиято неотложна задача е 
— възобновяване па преполове
ния фонд па добитъка. Беше из 
;ралеио единно становище, че 
досега! ното отглеждане па жит
ни култури, пускането на доби
тък в младите гори причинява 
щети, които по стойността си 

селскостопанското

ха надЗЛОУПОТРЕБИ РОбаче има и отрицателни яв
ления в тия съвети, които спо- 
пед тежестта си не са за подцен 
яване. Тук се има предвид опи
ти на отделни лица, които ми- 
ровните съвети превъртат в
алмииистративно-съдебн,и орга_

Тези дни в Димитровград са разкрити няколко малки и 
големи злоупотреби. Между тях видно място заемат — Алек
сандър Златкосич, инженер в предприятие „Механик’’ и Але 
ксандър Данилов, служител в митницата. И двамата Алексан
дровци, въпреки че имат добри заплати са допуснали да со 
занимават и със злоупотр.бп.

ини-

Алексаидър Златкссич работи в „Механик” само една 
година. С предприятието той има договор за гарантирана ме
сечна заплата от 80.000 динара, обаче, изглежда, че и тя но 
му е била остатъчна и той се снамнрал на различни начини”, 
за да дойде до средства”. Той е фалшифицирал 4 командиров
ки по време на демонтирането на ливницата в Ресавица мина
лата година и по този.начин нанел на предприятието загуба 
около 115,000 динара. Тъй като и тези пари ие му били доста
тъчни — правил фалшиви командировъчни документи и около 
изработката на проектосметната документация за новите про 
изведения на предприятието — патечт — бравите. По този слу 
чай той злоупотребил 41.000 динара.

Изтеклата 1962 година е била доста „плодородна” за 
Александър Златкович. За 365 дни — за пътни и дневни той 
взел около" 400.000 динара,, което ще рече, че всеки втори ден 
е бил на път! Своите „пътешествия” в предприятието той 
оправдава с това, „че искал да подобри положението му” ... 
Но колко го е подобрил — съвсем добре се вижда от горните 
цифри.

замразяват 
производство. Житните култу
ри в климатическите условия 
ма Босилеградско дават мини
мален принос. А чрез мелиора
ция на пасбищата, чрез облаго 
родявапе и подхранване ма дива 
дпте с торове, чрез засяване на 
площите с картофи се създава 
здрава фуражна основа за гое
не па добитъка, за оплеменява- 
не с пови раси и продължаване 
традицията (която в последни 
години замря) за създаване на 
монтафонско говедо.

Беше изтъкнато, че нуждите 
от картофите като храма за хо 
рата на нашия пазар нарастват и 
че Босилегрдско може да изна
ся неограничени количества. О- 
баче нашият селянин не свик
нал с отглеждане на една култу 
ра, проявява боязън и недове
рие, колебае се да засади голе
ми повърхнини. Нещо повече: 
отделни земеделски кооперации 
също ие проявяват необходима
та смелост, а се определят към 
други стопански области — тър’ 
говня. изкупване и пр. 
Преориентировка на живот
новъдство изисква засяване на 
площите с треви и експарзета, 
с което приноса се увеличава, а

След като „подпомогнал’’ с няколко провали земеделска
та кооперация , Сточар’ 'в село Каменица, Александър Дани- 
лов се зае на работа в димитровградската митница, където 
имаше месечни възнаграждения от около 40.000 динара. Обаче 
тази сума за него нс беше достатъчна — и той започнал да 
злоупотребява службата си. Най-първо започнал да „глобява’’ 
чужденците. Така неотдавна на един турски гражданин той 
взел няколко лири, които на връщане & трябвало да му вър
не, но той ги задържал за себе си, а черновата на удостове
рението скъсал . . . Обаче и „нишката” на неговата нечестива 
работа се скъсала тук.

Босилеград

ни, бюрократизират ги, па дори 
наплашат дневници за „излиза
не на терен“. Реши се такива ли 
ца да бъдат сменени, а на тяхно 
.място да се назначат другари, 
които работят в мировните ст- 
вети ще разбират като своя по
литическо-идеологическа 
ност и хуманна задача.

ССРН, да се разгърне разясните 
лна акция за ползата, за социа
листическо селскостопанско про 
изводство (сътрудничество меж, 
ду земеделска кооперация и се- 

прбизводител), 
за продълбочаванс на деловите 
им отношения, по-тясно обвърз 
ване в общо производство — и 
по тоя начин ССРН преобрази в 
действителна производителна по 
луга в новите строеве на селско 
стопанско социалистическо про 
изводство.

Вторият въпрос бе работата 
на мировните съвети в 37 сели
ща на Босилеградско. Като об
ществено-политически органи на 
ССРН мировните съвети (в тече 
ние на три години) си обезпе
чиха завиден авторитет, а това

Чужденецът се оплакал в Управата на югославската ми 
тница в Белград — и злоупотребителят ведната бе открит.

По този повод, на 19 март тази година Александър Да
нилов беше осъден на 6 месеца затвор, а на 30 март — уволнен 
от служба в митницата.

Вместо да се вразуми, Александър Данилов на 30 март 
прави втора злоупотреба! От касата на митницата той открад
ва две жълтици, гербови марки и други ценни книжа на сто 
йност от около 100.000 динара и отива в гостилничарското пред 
приятие „Балкан” — където прави богат гуляй ...

На утрешния ден кражбата бе открита — и сега Алек
сандър ДанилоЕ се намира е затвора.

Тези примери на злоупотреба предупреждават. Нужно е 
стопанските организации и предприятия по-здраво да кон
тролират да не се повтарят подобни прояви.

дскостопански
дей-

Ст. Н.

Димитровград:
Самооблагане за постро

яваме па училище

»

На 8 април в Димитровград 
бе устроено събрание на изби
рателите във връзка с местно
то самооблагане за построяване 
на учебни помещения.

Местното самооблагане, което 
ще се дава в пари ще обхване 
и крайградските селища и е то
ва сУма ще възлезе на око-

М

ОКРУГЛ ИЦ АВЛАСИ Н С К А

СЕРИОЗНО ОБСЪЖДАНЕ РАБОТАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ло 7 милиона динара.
За тази училищна построй

ка Републиканският фонд за уче 
бно дело ще даде помощ от около
16.000. 000 динара и Общинският 
фонд за школство в износ от
4.000. 000 динара. Според проек- ■ 
то сметната документация, из- 
гражднаето на новите учебни

струва около

ЗаключениетоВ края на месец март във Вла • .смекчат последиците на неизно 
синска Округлица сериозно бе снага дейност на първата група 
обсъдена дейността и състояни предприятия.

Разбира се, загубите, не вся
та. Съвместното пленарно засе- ; кога са резултат на обективни 
дание на общинския комитет ■ условия. В повечето случаи се 
на СКС и на общинския отбор касае за слабости, които възни- 
на ССРН обстойно разгледа по кват в резултат на една погреш 
ложението в стопанските орга- I политика на ръководене и ра- 
низации и изготви заключения бтоа в предприятието, липса на 
за подобряване на работата им ; кадри, оскъдна деловост и не- 
с премахване на слабостите и ' правилно постъпване и предпри 
едно по-далновидно съглеждано , емапе на мерки в производства 
на проблемите които трябва да | то. пласмента или услугите, 
се разрешат, за да не бъдат спи ! Данните за резултатите от те 
рачка на възхода им. ! зи слабости са твърде обезпоко

Общо заключение направено и | яваши. Гостилничарското пред- 
от доклада и от разискванията приятие „Власниско езеро” —■ 
е че в комуната предприятията ( загуба по заключителната смет 
се делят на две групи-едни кои- ! ка 30.000,600 динара. Поставен 
то приключват годината с огро
мни загуби и други, които има? 
дребни, почти незначителни и 
недостатъчни печалби, с които 
общо гледано ие могат да се

на динара. Изследванията на 
причините за такива отрицател 
ни резултати показаха: че 
организацията на работа е има
ла много слаби места, че несъ- 
вестно изпълнявали функциите 
си всички навело с директора, 
че много се яло и пило без за
плащане и дори се вземали пари 
от предприятието за свои рабо
ти, така че и сега келнерите и 
други лица дължат към пет ми 
иоиа динара. Доесга предприе
тото е: директорът е сменен, 
предприятието е под принуднб 
управление, виновните ще се 

вземат под отговорност. Но с то 
ва въпросът никак не е разре
шен, защото дълговете висят.

Кооперацията в Божица също 
е приключила с дефицит от око
ло два и половина милиона дй 
нара, като при това има „съм
нителна1' загуба още два милиа 
на динара. И там причината е: 
незаконна работа на управител 
я, разхищаване на обществени 
те средства. Да илюстрираме: 
от 55 милиона кредити 24 милио 
на са били вложени п строежи, 
1,5 милион дадени за съдебни 
проиеси, лихви, електричество и 
пр. Купени 48 тона желязо и не 
ггужйо продадени на „Падинска 
скела“ в Белград, но из пътя се 
„загубили" цели 10 тона. Има 
съмнителни вземания (дългове) 
от други лица от около 5 мили 
она и 600 хиляди динара, пътни 
и дневни към 1 милисн динара, 
иесъбраи дългове към 16 милио 
на динара и пр.

И Ветепинарната станция е 
направила към 1 милион дълго 
ве поради слаб контрол и несъ- 
бипане на дължимите суми.

Има обаче предприятия и тру 
лови организации друг тип, кои 
то приключиха годината с поло
жителна равносметка 
лелската коопеоапия —Клисура 
4 милиона печалба. 3*павната 
амбулатория с около 800 хиля
ди. земеделската кооперация 
във Власина с около 500 хиляди 
и лр.

за решителни 
мерки против слабостите, макар 
и със закъснение сигурно ще о- 
кажат значителен импулс за по 
добряване работите в посочени 
те организации.

ето на предприятията в комуна-

помещения ще 
35.000.000

I
Сл. Игнятов динара.

БОЖИЦА:

Събранието на избирателите 

повече икономисване на средствата
иска

На едно събрание на избира 
телите в Божица, на което се ра 
зисква по проекта на обществе 
ния план за развитието на Вла 
сииско-округдишка община, из
бирателите направиха 
риозни забележки, особено в 
разпределението на средствата 
за благоустройство през 1963 го 
дина.

В разискванията

Събранието направи сериозна 
заоележка и във връзка с еже
годното покриване на загубите 
на гостилничарското предприя 
тие „Власинско езеро”, което и 
тазигодина завърши със загуба 
от до милиона динара а бюд- 
жетът на цялата община възли 
са на 103 милиона динара. Със-
беле1я-1шНаП*,аВИ кРнтически 33 
отделните

е въпросът за интеграция с ня
кое друго такова предприятие, 
но кой ще се осмели да вземе 
на гърба си дългове конто се 
мерят с няколко десетки милио някои се

се подчерта, 
че през последните години в Бо 
жица, освен все още недовърше 
ното училище, не е построена 
мито една обществена сграда 
докато средствата, които се да 
ват за изграждане в Окзуглица 
и някои други села 
ват предвидените 

Общественият 
ната

върху работата на 
органи на Общиискиа

работата на предприятието Пре
сингт-о С6 предприятието „Вла- 
„ л° езеР° или да се съеди 

някое по-силно готнлничар
виА1ф3а!АПРИЯТИе’ ИЛИ Аа се ЛНК

надмина- 
средства.

план на общи-

душно становище, че с по доб 
ра организация на оабота това» 
може да се направи с 500.000 дт* 
нара, а останалите пари да се 
отпуснат за довеждане на вода 
в училището в Деянова махала 
което с години на ред е нал ’ 
жащ проблем. Избирателите 
предложиха също така да се 
предвидят средства аз догзаж 
дане на училището построяване 
^„.булахор,,, „

Божичани 
бърне поискаха да се о- 

по-голямо внимание на 
здравеопазването, и снабдяване! 
го на населението.

В Божица и Топли Дол, коя 
то имат общо 500 къщи няма ня 
то лекар, нито фелдшер. Дал0 
ио е предложение да се обяви 
конкурс за лекар, защото отда 
лечеността на селата изисква е- 
дин

земе-

Неспирно расте пашата промишленост.
здравен пункт в едно от

тях.На сшшката: Във халтгт? па Фабрика „Искра” в Словения.

Вл. Харизанов



ЛРЖТСТВО &

ЕЛЕК ТРИФИКА ЦИЯТА - ТЕМА НА ДЕНЯ По-добрм условия 

за частното занаятчийство
НОВИ ЗАКОВИ:

В СЕЛАТА В А ЗАБЪРДВЕ
нямат занаятчийска работилни
ца, при условие да докажат сво 
ята професионална подготовка 
и да бъдат регистрирани в об
щинския народен отбор. Освен 
това, за по-рационално използ
ване на средствата на труда За 
конът дава възможност на ико
номически по-слабите занаятчии 
със сдружени средства да могат 
да основават обща работилница 
в която без чужда работна ръ
ка, да упражняват занаята, при- 
условие за Задълженията към о 
бщата работилница да дадат га 
ранция със цялото си имущес
тво.

В Службен вестник Но. 13/63 
публикуван неотдавна приетия 
от Скупщината Общ закон за 
занаятчийските работилници на, 
самостоятелните занаятчии С 
■този закон се осигуряват по- 
благоприятни и по-стабилни ус
ловия за подобряване на произ
водството и услугите на частно
то занаятийство. Имено затова 
законът за азнаятчийикте рабо 
тилници на самостоятелните за-

значите-

^€Се9а с Председателя на Общлаския народ ся отбор е Димитровград
Сшоян Наков

окончателно ще бъдат завърше
ни подготвителните работи по 
електрификацията за които е 
необходима сума от около 
5.000.000 динара. Тук спадат и 
трасирането на линията на да
лекопровода дълъг 28 км, ко
ято си остава по предишния 
проект — ще тръгне от Баче- 
во — за Радейна и Смиловци и 
поставянето на електричните 
стълбове.

— Вторият етап от електри
фикацията на Забърдие ще бъ 
де завършен през 1964 година 
— остава да се поставят линии 
те, построят трафопостове и за
вършат окончателните) работя.

За електрифицирането на селата от Забърдие се го вой и вече три години. Във всички сетт* говори
по електрификацията но образувани комитети

до преди 1 месец се стоеше на мъртва точка»
ЗабърдаГт^наха^П^елг60™^ °К°ЛО елек'гРиФ«кацията на 
Забърдие тръгнаха. Председателят на Общинския наролен
отбор в Димитровград Стоя Наков лично сТпа^би с шн 
отговорна задача. ^ ‘лзи наятчии представлява 

лен напредък, защото подтик
ва укрепването и разширяване
то на обществените отношения 
в областта на частното занаят
чийство, като гарантира предви 
лените права за възобновяване 
на частната занятчийска дей
ност. Новият закон дава вржмо 
жност занаятчийската дейност 
да упражняава всяко лице, кое
то по определен начин докаже 
своята професионална подготов 
ка. Услуги ще могат да вършат? 
и лица, които нямат формални 
документи за квалификация, а 
начинът за доказване на про
фесионална подготовка ще бъде 
много по-упростеи.

Важна новина, която произти
ча от Закона, представлява и 
това, че със занаятчийството 
могат да се занимават, покрай 
заети липа, и пенсионери, дома
кини и инвалиди, макар и да

Идно поради крайно небла
гоприятните години ,едно пора
ди слабата активност на коми
тетите по електрифицирането 
— акцията беше почти спряла.

— Тези дни, каза другарят 
Наков ,група специалисти от 
предприятието за дистрибуция

значителни средства. Досега се 
ло Петърлаш е събрало повече 
от 600.000 динара по 
чин.

Най-значителна новина в За
кона е установяване на делова 

,трудичество между частните 
занаят ии и обществения сектор, 
което трябва да осигури тяхно
то постепенно преминаване в со 
циалистическия сектор. При ус 
ловията на такова сътрудниче
ство, частните занаятчии ще мо 
гат да ползват кредити за модб 
рнизиране на технологическия 
процес на производството. Съ
що така предвижда се постепе- 
ио преминаване на занаятчийс
ката работилница на самостоя
телния занаятчия към работа 
според началата валидни за за 
наятчийски организации от об 
ществения сектор.

Упростяването и либераризи- 
райето на условията за подобря 
ваие на частното занаятчийство 
и свързването му с -общества 
нил сектор на стопанството ще 
има многостранно значение. О- 
ще повече, че подтиква използу
ването на реалните възможнос 

, ти за по-бързо разширяване на 
I обслужващите мощности, което 
! благоприятно ще се отрази вър_
! ху стабилизирането на цените 
| на занаятчийските услуги и вър- 
| ху жизненото равнище на населе 
! ипето. Все пак, до каква степен 
; ше бъдат използувани преиму

ществата, които дава Закона за 
занаятчийските работилници на 
смостоятелните занаятчии, мно
го ще зависи от това как репуб 
ликите със своите разпоредби 
ше регулират приложението на 
отделните законни начала гг-как 
общините ще съгласуват предпи 
санията с практиката.

този на-

— ,Съсггояниетр по електри
фикацията до 18 март беше 
сем съв

лошо. Бяха събрани само 
1.120.000 динара. След засил

ване на активността на всички 
сили на......... ........ -чл.

терена — на 30 март 
— тази цифра нарастна на над 
2.000.000 динара! 
за дванадесет дни са събрани 
повече пари отколкото за три 
години...

Тези дни тема на деня 
във всички села на Забърдие 
е електрификацията. ВсичкиЗначи само
масово-политически 
ции в своята предизборна кам
пания
тавят този въпрос, защото е то
ва още повече ще повиши жиз
неното равнище на жителите 
на този район.

организа-

на преден план пос-— Ако този темп на електри 
фикация продължи, т)огава >в 
предвидения срок в Забърдие 
ще светнат електрически слън_

/ ./

ца.
— До края на това полуго- 

каза другаря Наков — М. А.дие

Забравени
босилеградски
пътища

|Управлението на пътищата от Враня 
■е оказва помощ

Вече седмици наред съобщени 
ята с вътреността са прекъсна
ти .Автобусите и камионите на 
транспортното предприятие „Бе 
сна кобила" в Босилеград не мс 
чат да преминат 2,5 км при Вла 
оина. Пътниците са принудени да 
минават „непроходимата зона” 
пеша. Те пренасят багажа си на 

част от пощата (писмата

★ ★ ★

ВСЕКИ МОМЕНТ 
ДЕБНАТ ОПАСНОСТИ 
ПО ЛОШИЯ ПЪТ

Защо избягваме 

равноправното 

участие

!

ръце,
и дневния печт) и най-неооходи ☆★★на електроенергия в Ниш, при

дружена от димитровградски 
-специалисти завършват с изгот
вянето на изпълнителния про
ект за електрификация. Досе
га беше готов само идейния 
проект.

— Доскоро село Радейна, а и 
някои други села съвсем с не
доверие гледаха към тази ак
ция. За това положение до го
ляма степен са виновни подко- 
митетите по електрификация в 
тези села, защото не са пока
зали достатъчно умение в аги
тацията. Дори и членовете на 
подкомитетите не бяха дали ни_ 
то динар за тази цел. Сега, ко- 
гато положението се оправи — 
всички внасят пари. Само за 
два дни след събранието в Ра
дейна бяха събрани над 100.000 
динара.

— Главни източници на сред
ствата за електрификацията са 
изкупуването на агнетата и а- 
контациите от тютюна, който 
тази година ще се засажда в За . 
бърдие. Освен това селата Пе
търлаш и Радейна ще правят 
варници, с които ще дойдат до

мите артикули...
Такова положение на пътища 

та в Босилеградско е резултат 
на многобройни свличания 
земните пластове, дълбоки снеж 
ни наноси, които се топят, съз
даване на огромна кална каша 
и пр.

Ето защо от Босилеград поето 
янно се иска предприятието за 
пътища във Враня да окаже по 
мош при разчистването и поп- 
равката на пътищата.

ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА ПЪТИ, 
ЩА ВЪВ ВРАНЯ ДАВА ОБЕ

ЩАНИЯ, НО ИЕ ПРЕДПРИЕМА 
НИЩО...

Не. В цяло Босилеградско неот
давна бе заведена тридневна об 
ща мобилизация за поправка на 
пътищата. Дадени са около 15 
хиляди трудочаса, но пътищата 
не са оспособенн за движение. 
Само транспортното предприя
тие четири п-ъти излиза на до
броволен труд с целия си персо 
иал. Но занапред 37 км чакат 
поправка, а 2,5 км разчистване. 
А с примитивни средства (лона 
ти и други ръчни алатч) не мо 
же да се разчиства няколкоме- 
тров сняг п кална каша, да с* 
отстраняват огромни земни пла 
стопе и пр. Нужна е техническа 
помощ в машини (булдозери и- 
пр.), която е длъжно да даде 
предприятието за пътища 
Враня, за ла се разчистят 
стошшо обрушаваши се п свлп 
чащи баири ...

А това вече продължава с го
дини. И преди още, докато пъти 
щата бяха в компетенция ма Ле- 
сковец. Години наред построя
ване пътищата на територията 
на Босилеградско се счита, като 
нещо второстепенно, неналежа- 
шо (?).

На 31 март вечерта в двора 
на икономическото училище бе
ше устроено малко тържество 
по случай започването на трудо 
вите акции. С бригадирски огън 
и песни и Титово хоро младежи 
те отбелязаха започването на 
трудовите акции из цялата стра

на

на.
ОГРОМНИ ЩЕТИ ЗА ЦЯЛАТА 
КОМУНА, А ОСОБЕНО ЗА ТРА
НСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ВЕСНА КОБИЛА"

Забележка може да се отпра
ви към
нито една девойка бе включена 
в тържеството. Считаме че тря
бва да се отхвърля старото 
схващане, че жени нямали мя
сто край вечерни огньове и тър 
жества.

организаторите, защо

Сегашното прекъсване на пъ
тните съобщителни връзки по
ражда големи материални ще
ти за цяло Босилеградско. Всич
ки стопански организации губят 
ежедневно, защото не могат да 
доставят или внесат нужните 
суровини и стоки.

Но иай-големи щети търпи 
транспортното предприятие „Ве
сна кобила", защото затваряне
то па пътишата за него значи 
пресичане на жизнената артери- 
я... То най-добре чувствува бол
ката в деловата си дейност. За 
илюстрация ще посочим, че вси
чки моторни кола са поправени 
из основи в течение иа послед
ните лве години. Сегашният 
парк е унищожен с 20°/». А най- 
релефен е примерът с набаве
ния в декември миналата годи 
па ФАП-ов автобус. Вследствие 
сегашното положение иа пъти
шата той претърпя повреда, за 
чпето отстраняване са необходп 
ми 400 хиляди динара ...

Ц не само транспортното пред 
приятие. Всички. Стопански ор 
гаиизашш и отделни лица — из 
губени часове, напрежения, Бо 
енлеграл вече две седмици е без 
кино, поща и пр.

На постоянните молби за те
хническа помощ, предприятието 
за пътища във Враня отговаря, 
че има по-належащи въпроси, ча 

I въпроса ще реши по-късно и чи 
1 ще помогне, мо не сега...

Обачс става дума за отбягва
не иа въпроса. Или по-точно 

I зано за голи обещания...

във
ПО-

Сг. Николов
ка

Чудна и неошгашнаша история
Обезпокояващи прояви в »Балкан« Преди осем години, на га

рата в индийския град Лах- 
мау, хората намерили едно и 
згладняло човешко същество 
коего, както изглежда, е рас 
ло между вълци. Детето се 
движило на четири крака, а 
на дланите и стъпалата му 
имало дебели твърди кожни 
слоеве. ЛяЕата ръка му при 
личала иа животинска лапа, 
а цялото тяло, особено лява
та страна, било покрито с бе 
лези. Детето яла само сурово 
месо, а водата локало като ку 
че. Когато би го доближил 
човек, то ръмжало и хапело.

Веднага малкото човече — 
звяр било закарано в болни
ца, където се намира и се-

Осем години вече 
вее в болницата и лекарите 
заявяват че постепенно става 
човек. То се храни като хора 
та и може да има чувство ка 
то човек. Но загадката за иа

говия живот до преди осем 
години още не е достатъчно 
разяснена. Дали са го оста-ги възмущава. Ако някой им 

прави забележка — стана жер- 
на тяхното буйсгвуваие, за-

п а:В последно време посетители
те на пивница „Балкан" в Дими 
тровград са свидетели на една 
чудна „забава".

Група „задочни" студенти и 
безработни всяка вечер им ус
тройват едно доста неприятно 
представление. Щом падне мр 
ак, тази група си заема место в 
ресторанта. Поръчва си и по 
кое пиене, за да не ги отстран
ят. А след това, в такт с музика 
та — всички се състезават кой 
повече стъкло ще счупи.

За да не ти коства скъпо — 
стъкларията набавят в продав- 
ницата за иекурентни стоки в 
града. Там вземат шишета за фб 
пери, които струват само по 1 
Динар! В това отношение—ясно 
се вижда — и търговското пред 
тгриятие им е „излязло на сре-1 
пта" ...

Когато тези „веселяци" започ
нат „програма" си — никой ис

вили вълците, или това дете 
е било намерено от ловци, ко 
иго са го оставили край гара 
та, как е попаднало

тващото те с охота биха се разпра 
всекиго, който ги „обез-вили с 

покои"
Управата иа предприятието не 

предприема нищо.
Органите иа реда — също.

изложени 
никой по

в гора
та? — всичко това остава тай
иа.

Обаче има много указания, 
които говорят за очовечване 
то му. То е привикнало с ме 
дицинския персонал и обича 
играчки. Но един път, когато 
го отвели в градската зооло
гическа градина най-много 
се задържало при кучетата 
и вълците. Това говори, че 
наистина е прекарало част 
от живота си с тях.

Истината за живота си би 
могло да каже самото 
-но то още не може да говори 
Може бп след време когато 
научи говора на човека, ще 
разкаже за една СVРова чове 
шка съдба.

А посетителите са 
па опасност, защото

гарантира, че някое парче от 
стъклото няма да ги закачи.

Време е да се прекъсне е тази 
„евтина" забава, защото имат за 
туба и гостите, и предприятието. 
Освен това, ако това явление и 
занапред се толерира — може 
наскоро да дойде и до сериозни 
скандали.

Впрочем има основание за на 
казаиие, защото и това е вид на
силие.

ня

им

БОСИЛЕГРАДЧАНИ РАБОТЯТ] 
НО ИМ Е НУЖНА ТЕХНИЧЕ

СКА ПОМОЩ
га.

то жи- дете,

Нека пе схванем, че босилс- 
градчаии стоят със скръстени 
ръце н чакат помощ отстрани. |А.
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ИМА1 ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ
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В дните на 

априлската агресия
Из шашето

м1Ш111Ш1Ш1Ш1Ш1шшштми1П111минало

И
/жава, в която управляващата 
буржоазия при всяка възмож
ност подчиняваше нациоиални- 

па страната на
ОТГОВОР НА С1АТИЯТА 

„НЕЖЕЛАНИ ИКОНОМИИ“
Решителният отказ на югоо лавските народи, предвожда

ни от Югославската комунистическа партия, да приемат срам 
ното подписване на споразумението с Хитлер, имаше за после
дица преправяне на Хитлеровите завоевателни планове, отла 
гана на нападението срещу СССР и обявявани на война на Юго 
славил. С подли нападения от, въздуха започна 
ду Германия и бивша Югославия, в която по известни 
причини Югославия, бе разгромена за две седмици. И този 
път обаче Югославската комунистическа партия и нашите на 
роди не прекланиха глава пред неприятеля.

За нашите читатели поместваме откъс от Прегледа вър
ху историята на Оьюза на югославските комунисти, която в 
ркоро време ще излезе на сърбохърватски език. и ма езиците 
на националните малцинства, между които и на български 
език.

те интереси 
своите класови, екплоататорски 
интереси. Априлската национал 
иа катастрофа доведе до оку- 

Югослвия и нейно 
и не до

войната меж- Моля РеДада^™л«но*- публикувана

^ гНлЯЕгадат- * ■ — -
Считам, че авторът на статията 

достатъчно запознат с въпросите, г а
Димов работник не са достоверни. Този работшос 
лркппско и е получил два дена отпуск по болест, обаче сам си

ЕЕ“ чкж гккк=
че той се разхожда по града.

болницата да се разпитам, както е 
6 дни боледуване как е —

вече пацията иа 
то разбиване, по 
поражение и разбиване на ре
волюционно-демократичното дв 
ижение и неговия авангард — 
Комунистическата партия. Кому 
нистическата партия беше сгю. 
собна и при условията иа фа-

„Нежелани икономии” не е 
защого сведенията за Милчо 

отишъл на

шиегка окупация да продължи 
борбата, нзпамирайки смело но 
ви форми и подходящи средства 
за своята дейност.

Истина е, не повиках управителя 
казано в статията. Но, кога 

можал да работи в къщи отИзвестнивата срещу агресора, 
военни части, които бяха под 
влияние на членовете на Парти
ята и някои по-малки воени ча-

Съгласно плана на германско 
то върховно командуване, напа
дението срещу Югославия запо- 
ча на 6 април с около 50 герман 
ски, италиански и унгарски ди
визии. Този лен сутринта, без да 
бъде обявена война, германски 
самолети започнаха терористич 
но бомбардиране на незащите
ния Белград, а фашистките ди
визии преминаха в коицетрнчмо 
нападение на почти всички юго
славски граници.

иа
то е ималШШттшшщ

от Общинския народен отбор техник и получихме решение,, 
е назначен такъв, обаче техн якът не дойде. По какви причи-

стопански въпроси • в общи-

сти, под комаидувансто па па
триотично настроени офицери, 
какъвто беше случаят па фрон
та против италианците в Ал
бания към Шкодра, след това о- 
коло Чачак, край Вараждии и 
някои места в Словения, Босна/ 
Далмация и някои военновъзду
шни части приеха борбата. Но 
всичко това не можеше да спре 
поражението иа югославската' 
войска и разпадането на Кралс
твото Югославия.

Зли Дол

Свличане на огромен 
землен Олпк

ме
че

да потвърдят кооперативния съвет, когато става дума за те- 
работниха съм получил такива сведения от хората и

ада» %На няколко места ма терито 
рг1ята на Босилеградско вслед
ствие големите снежни навеи и 
тяхното топене дойде до свли
чаме и хлъзгане на големи зем-

хник аз а 
съм искал обяснение от лекара.' Оше първите дни от войната 

се показа цялата гнилост на 
Кралството и капитулантството 
на неговите държавни и военни 
върхове. Докато разлагащата се 
войска се оттегляше, а новечето 
генерали и висши офицери се 
предаваха на врага, многоброй- 
ни елементи от петата колона 
разгръщаха своята разрушител
на дейност В Словения, Санът На 
тлачен, подкрепен от една част 
от словенската реакционна бур 
жоазия още в първия ден от 
войната, на 6 април, образува 
така наречен Народен съвет, 
който направи стъпки да се свъ 
рже с Германия и да изнесе сво 
ите желания за създаване на 
„независима" словенска държа
ва в рамките на Третия .Райх. 
Бан Натлачен искаше от коман- 
дуването на югославскатавой
ска в Словения да прекрати съ
противата срещу агресора и да 
напусне словенската територия. 
Заместник-председателят на пра 
вителството Владимир Мачек 
веднага след нападението срещу 
страната напусна правителство
то и замина за Хърватско, къ_ 
дето работеше за прекратяване 
на съпротивата срещу агресора. 
Същият ден,когато германските 
войски влязоха в Загреб, 10 ап
рил, и когато провъзгласиха съз 
даването на усташка „Независи
ма държава Хърватско", Мачек 
призова хърватския народ да бъ 
де лоялен и да ..сътрудничи ис 
крено с новото правителство". 
Черногорските сепаратисти и 
българофилските елементи в Ма 
седония също се подготвяха да 
посрещнат войските на агресо
ра като освободители. При тези 
обстоятелства правителството 
на Симович изгуби властта оше 
в първите дни на войната, а там 
където проявяваше свое влия
ние полагаше усилия час-скоро 
да се слоиш край на военното 
положение с агресорите. За тази 
цел на 15 април взе решение 
да поиска примирие и съшия 
ден напуна страната заедно с 
краля, отнасяйки държавното 
злато.

Единствената

Крум Соколов, управител на Зем. кооп. в Борово.ни пластове, които представля
ват опасност за живота на жито 
лите на отделни селища. Такива 
свличания са забелязани в Ре- 
сен, Любата, к-ьлето е дошло и 
до срутване на една къща, и в 
Злн дол.

Последните мерки, предприе
ти от ЦК на КПЮ за продължа
ване съпротивата на югославска 
та войска бяха проведени въз о- 
снова на решенията на неговото 
заседание от 10 април. Когато в 
този ден германските войски 
влязоха в Загреб, а от всички ст 
рани се получаваха съобщения 
за разпадане във войската и за 
нейното оттегляне от гранични
те фронтове към централната 
част на страната, ЦК на ЮКП, 
изхождайки от предположение
то, че в тази част на страната 
може да се организира съпроти
ва, взе решение да изпрати ня
кои свои членове в Сараево и 
ЦК да се обърне към войници
те с призив да издържат съпро
тивата срещу агресора. В този 
дух е написано възванието на 
ЦК на ЮКП от 13 април. В него 
е обяснен куизлинговркият ха-. 
рактер на Независима държава 
Хърватско, решително е порица 
но разбиването на общността на 
югославските народи от страна 
на фашистките агресори и чле
новете от югославската войска 
се призовават да продължат съ 
противата.

Но след 10 април югославска
та войска се разпадаше с така
ва скорост, че беше невъзмож
но да се организира каквато и 
да е съпротива. Затова комунис 
тите като се противопоставяха 
на тенералите и редица висши о 
фицери, които заповядаха да се 
поедадат, правеха всичко, за да 
не паднат в пленичество и скри 
ваха оръжие, като агитираха 
между останалите войници да 
направят същото.

Германия оЛсвърли предложе
нието на върховното командува 
не на югославската воска за 
сключване на примирие и иска
ше безусловна капитулация, ко 
ято беше подписана на 17 април 
в Белград.

Веднага след това окупатори
те започнаха да осъществяват 
своите планове за разпокъсване 
на Югославия с намерение, съ
гласно плановете на Хитлер, и 
„фактически да я, ликвидират ка 
то държава". Въз основа ма Хит
леровите решения от 12 април 
Югославия беше разпокъсана 
между фашистките агресори. 
Македония беше разделена меж 
ду българските и италиянски 
завоеватели. Сърбия и Банат гер 
манците задържаха за себе си, 
а крайграничната част на Сър
бия получи България; Бачка, 
Бараня Междумурие и Преко- 
мурие окупира Унгария; Босна 
и Херцеговина влязоха в съста 
ва НДХ, Косово и Метохия, Чер 
на Гора, Далмация, Хърватско 
Приморие и южна Словения ос
танаха под Италия, а северното 
области на Словения бяха при
своени от Германците. Югослав 
ските народи, поробени от фа 
шистките окупатори доживяха 
най-тежката съдба в историята 
си.

Такъв беше краят на Кралст
во Югославия — Държава, коя
то беше изградена върху нацио
нално неравноправие, сурова ек 
сплоатация и политическо без- 
хгравие на трудещите се ;дър-

Йордан Маринков е освободен 

ош съда
По повод дописката, обявена под наслов „Кой е винвен’’ 

на страница 5, в рубрика „Дребосъци” в брой 39 на вест шие 
Братство” в която на посредствен начин е загатнато за неоохо 

димостта Йордан Маринков, агроном на селскостопанското сдру 
жение в Димитровград да бъде наказан зарад паричната глоба 
наложена на това предприятие самият той е дал изявление и 
е представил в Редакцията документи от които се вижда, че 
той е освободен от всякаква отговорност по този въпрос от съ
да. В документите на Окръжния съд в Ниш № УШ-18/63 сц ка
зва че против Йордан Маринков, ръководител на селскостопан 
ското сдружение в Димитровград се отменя обвинението, защо- 
то суьдът е установил, че споменатият не е виновен за посочено 
то в обвинението (във връзка с ъй щетите нянаесени на селското 
ланското сдружение е Димитровград). В последния абзац на този 
документ се казва: „Окръжният прокурор в Ниш е отменил по 
време на делото обвинението против споменатия тъй като нами 
ра, че не е установена негова отговорност за стопанското про
винение’’.

Най-опасно е свличането в 
Зли дол. Тук цялата махала „Су 
гарчевица" се намира на едно 
хълмисто възвишение, което са 
хлъзга към отвесната долина, 
намираща се под махалата.

След тревожните сигнали да
дени от жителите на „Сугарче- 
вица", Комисия, съставена от 
специалисти, представители на 
народната власт и членове на 
Щаба за борба със стихиите на 
4 април посети Зли дол и устано 
ви значително свличане на зем 
лшцето.

Обаче Комисията намери, че 
жителите не трябва засега да 
напускат къщите си

Желюша 

8 се Придвижва към града.
актив. Едно поради малкия им 
брой, друго поради това, че ра
ботят в града — активът беше 
разформиран. Обаче с прилива 
на населението от околните се 

се наложи основаването

номисти. Те твърде предпазли
во влизат в съдружение със зе
меделската кооперация „Ниша
ва”, защото имат лош опит от 
изтеклите години. Много от оне

Само 15 минути с колело от 
Димитровград за Пирот —и вие 
сте в Желюша. Щом пристигне 
те в селото, вашето внимание 
ще спрат многобройните къщи
ци, разположени от двете стра- 
ни на международното шосе Бе 
лград — Истамбул. Това са къ
щите на „пришелците”, както, 
желюшани наричат новите жите 
ли, напуснали своите огнища в 
селата на Бурела и Дерекула...

И докато размените по едно 
„здраво-живо” с насъбралите се 
пред кафенето ..преброването” 
на населението е готово. Между 
пришелците най-много има до
макинства от Трънско Одоров- 
ци, след това от Грала, Куса 
врана. Борово „Бански дол. Дра 
говита, Гоиндол, Поганово, Сено 
кос, Звонци и Сливница. От 126 
къщи, колкото сега наброява 
Желюша — 60 са на „пршпел-

ла
на такъв.

Имаме 40 души членове на 
Съюза на югославската младеж, 
казва председателят. На първо
то си събрание от 1 април тази 
година, взехме решение за изго 
твянето на програма, с която 
да излезем на тазгодишния Фе 
ставал по случай Празника на 
младостта. Ще имаме изпълне
ния на народни песни и пр. За
сега проблем в работата е лип
сата на помещения. Нямаме кь 
де да се съберем. За всичко из
ползваме училището...

— Нашите младежи и пришил 
ци, и желюшани са единодуш
ни — казва друг — и те ще се 
класират на видно място в съ
стезанията ...

;,.'Тдл•• -

организирана 
политическа сила, която настоя 
ваше да засили и развие съпро
тивата срещу агресора беше 
Комунистическата партия. Тя 
призова всички 
скоевци, привърженици и всич
ки патриоти да постъпят във 
войската и 
дълг за отбрана на страната. Но 
акцията на Партията за моби
лизиране на доброволци бе пос
рещната почти навсякъде 
съпротива от държавните орга
ни и военни командувания, кои
то в повечето случаи не искаха 
да приемат доброволци. Постъ-. 
пките на ЦК на ЮКП и

пите”.свои членове,
БЕЗ ТЯХ УЧИЛИЩЕТО ЩЕШЕ

ДА БЪДЕ ЗАКРИТО...
Желюшани са свикнали със 

своите нови съселяни. Истина 
има и кавги и неразбирателства 
с някои, но все пак те не се оп
лакват от новите жители на се
лото. Дори и с известно задовол 
ство казват:

— Ако не бяха те, училище
то щеше да се закрие. От всич
ко 55 ученика — само 17 са от 
семействата на желтошаните — 
кореняци!

— Нашите изучиха на време, 
казва един наш събеседник. От 
всяка къща има някой 
тел. И всички пръснати навред 
из страната. Малцина са тук, за 
щото няма работа за всички. И_ 
маме лекари, инженери, учите
ли — от всички професии...
С ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА НЕ

ВЪРВИ

„ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СТРОйМ 
ВОДОПРОВОД”

Желюша, която от ден на Я& 
„придвижва” към Димитров- 

град вече има сериозен проблей 
с водоснабдяването. Неотдавна 
една санитарна инспекция 0/1 

Ниш е дала препоръка за закр» 
ване на много кладенци (бу**3” 
ри) поради нехигиеничност.

Затова на събрания и конф®' 
ренции желюшани вече говора 
за построяването на водоправ^”

— Доведохме електричест^ 
Сега е на ред водата, иначе “ 
може да бъде.

Всеки ден нови къщи 
от двете страни на шосето^ 
Димитровград. С построявай®^

да изпълнят своя

със

Отиване на пазар
на оста

налите партийни ръководства, 
да се въоръжат работници
те и друга патриоти за бор
ба против петата колона и да се 
засили съпротивата на войска
та, остнаха без резултат. Всич
ки такива искания на партийни 
те делегации в командуванията 
в Загреб, Сплит, Любляна, Пол- 
горица и други места бяха гру
бо отхвърлени.

Общото разложние и дезорга 
иизиране настъпиха с такава 
скорост, че беше невъзможна 
ла се предприеме нещо по-серио 
зно, за дз се продължи съпротн

зи, които са кооперирали — се
га не искат. Миналата 
кооперацията объркала 
те и те, вместо да имат 
това съдружение — 
разочаровали

година
сметки-

полза от 
мнозина се 

Дори някои се 
съдят сега с кооперацията 
разчистени сметки,

служи- за не 
защото тя 

им дала семе по една цена, после 
неочаквано я покачила, слея

това други ред грешки__
— работата не върви... и сега на новото трасе—Желюша 

повече ще се приближи до гра
да. Но затова ще трябва 
справя и — с някои „град4* 
проблеми”...

ФОРМИРАН МЛАДЕЖКИ 
АКТИВ

От 1959 година в село Желю
ша не съществуваше

Желюшани са известни в ця
лата комуна като отлични ико- АНДОЙ°Рмладежки > Матея
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Просвета « Кщтура « Изкуства « Пранета • Нуатура • Изаустао • Пресита » Куатура « Изкуства

Мексиканско изкуствоИЗКУСТВО И КУЛТУРА, които 

ОТГОВАРЯТ НА НАРОДНИТЕ
ИНТЕРЕСИ

През последното време, след 
няколкократните решителни и 
авторитетни критики от страна 
на другаря Тито на известни 
отрицателни явления в област
та на изкуството 
живот, у нас започна 
„решителна борба против 
к оонова, което е чуждо на на 
шия човек и на социализма, на 
нашия мироглед.. .*•

Не става въпрос за някакво 
дирижиране в областта на изку 
ството и културния живот, за 
да се подчинят на дневната по 
литика, или пък по един или 
друг начин, да се ограничат тво 
рческите възможности и твор
ческата свобода на културните 
дейци. Напротив, започва реши 
телна и необходима борба про 
тив всичко несоциалистическо, 
еснафско, вражеско — пренесе 
но в нашата социалистическа 
нива от чужди, назадничави вли 
яния. Тази борба ще бъде трай
на до окончателно очистване на 
социалистическата ни култура 
от всички плевели, присъщи на 
миналото и западните декадент 
нк течения. Това е борба за 
марксическо творческо разгръ
щане на нашите сили, за марк- 
сическн творческа свобода, за 
марксическа критика, залегна
ли в основната на Програмата 
на СЮК.. И съвсем оправдано, 
нашата общественост най-мно- 
го изисква в тая насока от ко 
мунистчте — култирни дейци, 
за да бъде тази борба по-пло- 
дотворна и да могат да се пое 
тигнат желаните резултати.

Разбира се, че в нашия кул
турен живот сега не може всич 
ко да се подложи на критика. 
През следосвобожденските го
дини в нашата страна разцъфтя 
невиждана творческа свобода, 
а пред културните дейци се раз 
криха широки творчески перс
пективи. След отхвърлянето на 
догматизма от социалистическа 
та мисъл и практика пред талан 
тливият културен творец се от
крехнаха светлите двери на сво 
бодно творчество във всички о 
бласти на изскутвото и науката.

жествена красота1' и подобни 
реквизити си пробиваха път ма 
лоумни бълнувания, бездарно 
създавани произведения и под
тискаха онова, което наистина 
носи белези на същинска съвре 
менност и притежава художест 
вена красота. На мястото на ре 
алния човек някои мними психо 
аналитици ни предлагаха някак 
ви изкривени личности с най- 
долни животински качества или 
херметически затворени и за са 
мите автори. Вместо пулса на 
живота на платната и в словест 
ното изкуство с художествена 
красота, конто винаги обогатя
ват човешки дух, на изложбите, 
по списанията, вестниците и от 
делни книжки ни се предлагаха 
халюцинации на декадентни мо 
ядени, попаднали в задънена у 
лица. Такива „стойности” пъл
неха художествените галерии, 
книжарниците и магазините на 
книгоиздателствата и отчужда
ваха домашната литература от 
читателите, а галериите остава
ха празни.

Не напразно вече се носят и а 
некдоти за този вид изкуство 11 
за критерия, от който е то на
блюдавано. Неотдавна един ху 
дожник устроил изложба в Бел 
град ,на която бил изложил кар 
тини с най-различно изобразе
ни пеперуди. Обаче в един вест 
ник някои си рецензент напи
сал, че на изложбата видял не 
пеперуди, а южни плодове. Да 
ли причината за това е слабото 
зрение на реценезнта или на 
друго място, това е отделен въ 
прос. Или друг случай: един жу 
ри на една изложба избрал ня
коя картина и я наградил. Ху
дожникът се зарадвал от този 
успех и отишъл отново да я по 
наблюдава. Като погледал своя 
та картина — видял, че тя била 
поставена наопаки. Но тъкмо та 
ка поставена, тя привлекла в 
ниманието на журито като най- 
хубава или една от най-хубави
те и получила награда.

С активното действие и без- 
компромисност на една зрела 
марсическа критика тези и по 
добни аномалии би се отстрани 
ли твърде леко.

държава в рамките на братска 
та общност па всички югослав
ски народи, а като най-ценно е 
възникването на общоюгославс- 
ка култура, която преди години 
беше само мечта на най-прогре 
сивните синове на нашите нара 
дн. Тези култури, а преди всич 
ко общогогославската култура, 
са и си остават вечна ценност 
в културния ни живот.

Покрай всички тези положи
телни стремежи н постижения, 
в нашия културен живот, преди 
всичко като резултат на непра
вилното разбиране принципа за 
творческата свобода, върху на 
шата културна нива започнаха 
да никнат и да се прилепват 
чужди на нашия социалистиче 
ски живот идеи и стремежи. В 
областта на изкуството вместо 
съдържателните, пропити с ху 
манна идея произведения започ 
наха да никнат като гъби безсъ 
държатели, формалноартистич- 
ни, празни монДенски произве
дения със съмнителни или поч 
ти никакви художествени трай-’ 
пости. Творците на такъв вид 
„изкуство“ и техните епигони 
все по-сериозно се налагаха в 
нашия културен живот с абс
трактните си произведения, не 
достъпни не само на широките 
читателски маси, но и на най- 
подготвените и строго специали 
зирани посетители на художест 
вени галерии и читатели. Нала 
жнха се не чрез приемането им 
ст страна на културната публи
ка, както е ставало почти вина 
ги с прогресивните течения в 
изкуствата, но със своята дръз 
коте и безоглелност. По този на 
чин те не направиха лоша услу 
га само на зрителската и чига 
телска публика, но и на самото 
изкуство нзобшо, защото го от
чуждиха от публиката. Стигна 
се до там, че едва ли не стана 
позорно един художник да на
прави картина за нашия дейст
вителен живот, не като лаки- 
ровка на живота, а като отраз 
яване на съвременната ни дейст 

' вителност, или пък един поет 
да напише социално стихотво
рение или друго произведение, 
в което на съответен художест 
вен начин да бъде отразена ед 
на част от динамичната дейст
вителност в обществения ни жн 
вот. И не зяпали това. защото 
зрителите или читателите не ис 
кат такива ппои.звелеиия. но за 

■ шото опитомите на абстрактно
то изшя-тяп наложиха своя без 
смиелен вкус в по-широки раз
МЛПИ

и културния 
твърде 

всич-

Изкуството на Мексико (а особено живопистта) през по
следните няколко десетелетия е имало по-особено равитие и 
дух от останалите школи на изкуството в света- Отхвърляне

е основната линия на 
художници през XX век. Докато в Евро-

концепцията на абстрактния стил, това
всички мексикански 
па реакцията против абстракцията взе формата на естремна 
фантазия, тук тя има реалистично—дидактичен характер и ое 

манифестира като движение вън от стилическото развитие и
западното изкуство.

——-О-
М

След едшо младежко събрание в Брестница

Общинският комитет 

трябва да е по-активен
Неотдавна беше заказано мла 

дежко събрание в Брестница, 
което имаше за цел — укрепва 
не на младежкия актив, разяс
няване на ролята на младежите 
в селскостопанското производ
ство и пролетното залесяване и 
политическо-идеолопичеСко -ак
тивиране в предизборните дни.

Обаче заказаното събрание 
не се проведе, защото младежи
те от Брестница не бяха дош
ли.

заздравяване на разпадащия 
се актив?

Отговорът би бил — трябва
ло е така да постъпи. И по
край това, че в Брестница има 
13 “Младежи, че това са моми
че селото е разпокъсано и къ- 

**гета, в чиито семейства все о- 
ще владее патриархален ред, 
щите отдалечени... Тия данни 
не снемат отговорността от Об 
щинския комитет, който не е 
повел (а и сега не води) дос
татъчно сметка за младежки
те активи на село...

И напоследък императ|ивна1 
задача на Общинския комитет 
е — повече смелост и по-разно
образни начини на дейност в 
ония села, където няма младе
жки активи... Още повече, че 
предстоят избори, в кегито мла
дежта трябва да заеме челни 
редици, да движи и да работи 
акитвно в Социалистическия 
съюз, кгьдето също членува...

Ст. Н.

Нека се задоволим с факта, 
че в Брестница няма младеж
ки актив и нека считаме това 
за главна причина на провале
ното младежко събрание.

Но да потърсим коренната 
причина за тоя факт.
Не е ли в Общинския комитет 
на Съюза на младежта, който 
е трябвало след разпадането 
на избраното ръководства (чле 
новете му заминали на отслу
жване на военната повиност) 
да събере младежите и им по
могне при избора на ново ръко
водство? И. не е ли могъл да 
изнамери начин, да прояви у- 
мелост и нужната бързина за

Нашата богата социалистиче 
ска действителност, изобилству- 
ваща с извънредно разнообра 
зие, щедро предлагаше и пред 
лага материали за съдържател 
ни произведения, 
нат свидетелство през десетиле 
тия за небивалото досега раз-

сили 
Върху

които ще оста

гръщане на творческите 
на тоудовия ни народ, 
тая почва никнаха нови нацио
нални кулутри на онези народи, 
които за пръв път в историята 
сй получиха своя национална

КУЛТУРНАВ името на мнима „модео-
\чост'‘, „съвременност", „хуло-

ХРОНИКА■ Жж ж' жжж- жж
— Казах ли ти, че това е до

машна птица!
— Все пак това е орел — отго 

ворил биологът. — Той носи ор 
ловско сърце. Позволи ми да 
направя още един опит.

На третото утро биологът ста 
нал още в зори, взел орела и си 
отправил далече от къщата, до 
подножието на висока планина. 
Слънцето току-що изгрявало и 
позлатявало върховете. Първи
те лъчи треперили в прекрасно
то утро.

— Орле, ти сп цар на птици
те, небето е твоя стихия, разпе 
ри крила и литни!

Орелът обгледал околността 
и затреперил, сякаш в него бли
кнал нов живот. Но не литнал. 
Тогава човекът го накарал дц 
погледа право в слънцето. И то
гава орелът изпуснал мощен 
крик, извил се в небето, като 
се устремил към слънцето. Из 
дигал се все по-високо гг по-ви 
око и ие се върнал назад. Все 
пак това бил същински орел, 
макао чр бчд научен да живее 
като домашна птица.

О, мой обичаи африкански па 
роде! Нас пи научиха да ми
слим, че сме домашни птици и 
пие вярвахме. А пие в същпост | 
пе сме това, пио сме — орли!

Най-сетне разпери крилата си, 
мой пароде, и литни!

Джемс А? пек. негърскк I 
писател '

Джемс А грей' Културно-забавна вечер 
в ДимитровградЛИТНИ ОРЛЕ На 7 април тази година Кул

турно-художественото дружест
во „Сичево” от Сичево устрои 
в Димитровград подбрана кул
турно-забавна програма от на
родни и забавни мелодии и хо-

Програмата беше масово посе 
тена.

— разказ —
кво ще прави птицата. Гостът 
взел орела на ръцете издигнал 
го високо и му казал тихо:

— Орле, ти си цар на птици
те твоята стихия е небето, разпе 
ри крила и литни!

Орелът започнал да върти 
глава, погледнал надолу и вид- 
дял как кокошките кълват зър
на скочил на земята и пм се 
придружил.

— Ето. нали ти казах, че това 
е домашна птица — казал дома
кинът.

— Но все пак това е орел не 
отстъпвал биологът. Позволи 
ми утре да повторя още веднъж 
този опит.

На сутринта гой се качил с о- 
рела на покрива на къщата и 
казал:

— Орле, ти си цар на птиците, 
разпери крила и литни!

Орелът пак видял кокошките 
в двора, където кълвали зърна, 
литнал на земята и започнал да 
кълве с тях.

Домакинът се насмеял:

Един човек хванал малко ор- 
занел в къщи. Пуснал ра.

ле и го
птицата с кокошките, патките 
и пуйките и започнал да я хра 
ми със същата храна, с която 
хранил пилетата, макар че това 
бил орел — царят иа птиците. 

Изминали пет години. Веднъж 
този човек дошъл на гости

М.

В „Циле" се 

гошвяш за 25" май
при
един 'биолог, който в двора вид
ял орела.

__Та това е орел, а не домаш
па птица! — казал той.

__Да — отговорил домакинът
__ но аз го отхраних от малка

Сега той не е вече орел,

В чест на 25 май — Празни
ка на младостта, активът на Съ 
юза на младежите в столарско
то предприятие ,,Циле” подгот
вя пиецата ^Завръщане” от 
Зораи Худалес-

Освен пиесата, самодейците 
от „Циле” ще изпълнят и ня
колко народни песни и хора и 
други весели номера. На 13 ап-

пиле.
а обикновен петел, макар че и- 
ма толкова големи крила, че ка" 
то ги разшири достигнат метър 
и половина.

Но това не е точно — усмих-с 
иал се биологът. — Орелът ви 
наги си остава орел: той има 
орловско сърце и може да се из 
вие в небесата.

— Това е обикновен петел —-
рил тази година младежите от 
,жЦиле” ще устроят първото пре 

I дставление в Димитровград, а 
след това що посетят и някои 
села в комуната.

останал домакинът при своето. 
— Той никога няма да лети.

Тогава рошили да изпитат ка ях. А.
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/: ГОТОВ ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА
— Кя1сео? Не виждаш ли? Нищо, ще ти чета надписите. 

Постановчик Бонифати, снимки Малиисти, декор Ланероти, ко 
споми Роналети, директор на продукцията... не зная как се чо 
те, защото е с дубъл ве и кп. Искаш ли да ти чета всичките 
надписи? Какво? Ти знаеш италиански? Моля ти се, не мо 
безпокоиш ни на-ймалко, аз съм гледала воче този филм. Но 
защо по дяволите хората в салона така съскат? Не могат ли 
да разберат, че ти пречат да чуваш говора?! Жалко, че не е 
цветен... След като я целуне, той ще се обърне към прозореца 
А, не се обърна! Но да знаеш, че в края на краищата тя няма 
да се омъжи за този. Ще се омъжи за оня е белега. Какво? 
Та нали ти казах, че съм гледала филма? Оня има и едно де
те от първия брак. Охо, ако итраше Жан Маре в тази роля!... 
Ако аз бях режисьор, щях да слагам Жан Маре да играе във 
всички филми. И в документалните. По дяволите, защо' със
кат всички толкова? Гледай как обесват оня с белега! Какво? 
Казваш, че -ако го обесят, няма да може да се ожени за нея? 
Ще може, защото в последния момент го освобождават. После 
ще тича да хване влака. Да видиш само какъв бой става във 
влака! Внимавай само как ще му блъсне главата точно там, 
където пише „Не се навеждай навън!” и после ще го заклто 
чи там, където пише, че не се използува през време на пре
стой. Какво ги е прихванало тия, че съскат през цялото вре
ме? Когато гледах филма, първия път, никой ие съскаше. Бях 
сама. Ох, да знаеш само как плаках. Когато съм сама, винаги 
плачт. Плача и хълцам.. Само когато хлъцвах, някой ще изсъс
ка. Но защо съскат сега, слава богу не хълцам?!? Виж сега 
как ще падне от коня! Какво? Зная, че не язди, но след мал
ко ще яхне кон и после ще падне? Видя ли ти, че ще падне? 
Ако не беше паднал, щеше да пристигне на време и щяха да 
се оженят веднага. А тя горката, го чака!... Тези двамата да 
мене станаха и гледат прави на пътеката. Сигурно са разбра
ли, че ни смущават със съскането си! А и въобще защо ли ид- 
рат на кино, като не могат да се въздържат!? Ако’ се прожек
тираше на открито човек може да си запали една1 цигара. Защо 
ли не правят кина и за през зимата? Виж излизат 
и тил пред нас. И те са разбрали, че ни дотегнаха със своето 
съскане. Също като гъски... Добре че се досетиха, на други 
дори и през ум не минава колко е досадно това съскане. Охо, 
тя скъсва окончателно с него! Не, тази не е тя, тази е друга
та. Другата е тя. Та толкова ли не можеш да разбереш коя е 
тази и коя онази?! Ако не си разбрал филма ще то го обясня 
отначало. Оттам когато се появи оня с белега и каза; „Бон 
джиорно, бамбина!” Какво? Разбира се, че нищо не може да 
се разбере от тоя шум наоколо! И на всичко отгоре и говорът 
не е много ясен. Хайде да извикаме заедно: „Зву-ко-о-пе-ра- 
то_ра!” Нищо. Аз ще ти го разкажа отначало. Но не сега, вече 
свършва. Когато излеземе. Не искаш вън, студено ти е? То
гава да отидем в друго кино’. През време на кинопрегледа 
ти разкажа този филм. нали сега дават един и същ преглед?

Превела: Л. П-ва

Вече два месеца футболния 
отбор па „Асен Балкански со 
подготвя за пролетните състеза 
мия па Пиротска зона. Под ръ
ководството па Кирил Рапчсв 
и Любомир Мишев младите фут 
болмсти редовно тренират и по 
срещат повия сезон готови.

Трето място, което димитров- 
градскитея футболисти заеха

през есенния ссзои ме отговаря 
на тяхното реноме и те са реше 
ни през тоя сезон да поправят 
класирането си и в идииге годи 
ни да се наредят между отба 
рите на другите градове от НишЕр 
ка околия.

Макар отборът на „Асен Бал 
кански“ да загуби в срешата с 
„Единство" ог Бела Паланка о

Т:

Г“'

Заслужено победаРЪЧНА ТОПКА

.Асен Балкански"— 0Железничар* (Заечар)^
31:19 (15:8)

На 7 април тази година в Ди
митровград се състоя първата в 
този сезон първенствена сре- 
ща по ръчна, топка между отбо
рите на „Асен Балкансик” от 
Димитровград и „Железничар” 
от Заечар, която завърши с убе 
дителиа победа на димитровгра 
дчани — резултат е 31:19.

Тази игра на отбора на „Асен 
Балкански” напълно отговаря 
на трето място в Източната зо

на, но с повече тренировка и у 
поритост, той може да заеме . и 
ПО-ЕИсОКО място.

Най-добра игра от отбора на 
гостите дадоха Андрич и Пога- 
чич, докато целият отбор на ,,А. 
Балктнски” беше на завидна ви 
сота, като на моменти се изтък
наха Радев и Гелев.

За гостите, точки постигнаха 
Андрич 6, Погачич 7, Правуло- 
вич 1, Анточ 3. Трифунович 2, 
а за домашните — Радев9, Ста
менов 6, Гогов 5, Василев 3, Ма 
ринков 2, Гелев 3, Алексов 2 и 
Колев 1.

-; Димитър Гелев

2:1, димитровградските футболи 
сти вярват, че те покажат в то 
зи сезон по-добра1 игра, отколко 
то миналата година-

Първата среща, която от(|- 
р-ьт на „Асен Балкански“ ще о- 
лиграе на 14 този месец в Ди
митровград с отбора на „Полет" 
от Пирот ще покаже дали на
деждите на димитровградските 
фудболисти са реални.Спортно стрелба Съдията В. Анточ от Ниш во 

ди срещата умело.На 14 април в Ниш ще се про
веде състезание по спортна стре 
лба, на което ще участвуват от
борите на младежта и пионери
те от димитровградското спорт
но дружество „Граничар".

Стрелците вече се готвят уси
лено и ръководителите на отбо
рите очакват положителни резу 
лтати от двата отбора, тъй като 
„Граничар" през последните го
дини постигна завидни резулта-

М. А. — С. И. Сретен ИГОВ

55
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НАШ КАЛЕНДАР
шттшш»—

АПРИЛ

1936 във Виена се състоя пленум на ЦК на К1ПО.
От 3 28 април се състоя генерална стачка на студентите

от Белградския факултет против реакционата политика на ре
жима. Към тази стачка се присъединиха и студенитете от Заг
реб, Суботоца и Скопие.

ти.
М. Ан.

>

прочетете н това
1937 КПЮ и СКОЮ организираха манифестация по случай 

пристигането в Югославия на Е. Бенеш президента на Чехосло
вашката република.

На 17

ИСТИНАТА ЗА ЦАРЯ 
С МАГАРЕШКИ УШИ

Римският историк Диадор пи 
ше, че зла съдба сполетяла ггьр 
вия цар Мида да носи магареш
ки уши.

„Като знак носил рогове, съб 
рал войска и тръгнал по цялата 
населена земя”. У нас народ
ното предание знае за цар Тро
ян с кози уши.

и 18 април в село Чебин край Търбовие бе 
на КП на Словения. На. конгреса е говорил Е Кардел.

1940 На 9 април в Белград се състоя Първият 
мира на югославските студенти.

създаде-

конгрес на

1941 На 6 април Германия и Италия обявиха война на Юго 
славил. Германските въздушни сили бомбардираха Белград и други градове.Утрешният изглед на ул „Иво Лола Рибар” в Димитровград

На 10 април се състоя съвещание на ЦК на КПЮ в Загреб 
на което се взе решение за въоръжено въстание Бе 
Военнен комитет, 
ство на въстанието.

На 11 април унгарските военно-фашистки 
Югославия.

На 15 април ЦК на КПЮ издаде възвание 
питулацията на страната. Същия ден 
напуснаха страната.

На 17 април бе подписан 
вските войски.

На 19 април 
фашистки части.

До редакция „Братство” ул. V конгрес 32/1У — Нищ създаден
начело с другаря Тито, като военно ръковод-

ПО РЪЧКА:
части влязоха в :Моля да ме считате за обеза(телен абонат за книгата: Преглед на историята на СКЮ 

излиза наскоро. ' КОЛТо
по повод на ка- 

кралят и правителствотоПълната абонентна цена от 1-300 динара ще внеса от 15 април — 15 септември 1963 година тъй 
като първа/га сума от 300 динара ще внеса веднага.
Останалата част ще внеса до определения срок на ваша тек. сметка № 117-14-603-107.

Точният ии адрес е; --------------------- --------------------------------- '_______________ ____________
договор за капитулация на югосла

; презиме, бащина име, име
ул. №

занятие в нашата страна влязоха българските военно-Мяето последна поща —

БАИ ОНЗИ Има и по-лошо текст и рисунка
М. ПЕТРОВ
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