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РАЗШИРЯВАНЕ НА
КРАЙГРАНИЧНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

аестиик нд бьлгйрсн ДГД НАРОДНОСТ В са>р ЮГОСЛАВИЯ » Общо заключение бе и 
занапред да се развива това 
сътрудничство и според въз
можностите, в него да се 
включат и общините Пирот 
и Бабушница от югославска 
и Трън от българска страна. 
Предложено е да се напра
вят началните стъпки в обла 
стта на стопанското сътруд
ничество. Затова в най-скоро 
време ще се изготви конкре 
тна програма на сътрудниче
ство, която да се обсъди и 
приеме на съвместно заседа
ние на заинтересованите в 
Димитровград.

С цел да продължи сътру
дничеството между съседни
те общини в СФР Югосла
вия и НР България, предста 
вители на общините и обще
ствено-политическите органи 
зации от Пирот, Бабушница 
и Димитровград направиха 
тези дни посещение на Дра
гоман. В разговорите положи 
телно бе оценено досегашно 
то сътрудничество на Дими
тровград с българските кран 
гранични градове на спорт
ното, културното и образова 
телно поле.
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Пуснат в движение пътя Бела паланка — Пирот

ТРАСЕ НА ДРУЖБАТА м.

г В димитровградската гимназияВ присъствието на голям брой граждани и гости 
1 юни в Бела паланка бе пуснат в движение пътя 

Бела паланка — Пирот. Пускайки пътя *в движене д—р 
Борислав Йович, член на Съюзия изпълнителен 
и директор на Съюзния завод за обществено планиране, 
подчерта, че преди десетина години Югославия имаше 
само 9 хиляди километара съвременни шосета, а днес 
над 30 хиляди километра. През същия период има го
лямо увеличение и на броя на моторните превозни сре
дства — от 162 хиляди-----на 1 милион и 248 хияди авто
мобила.

на

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ 

БЕЗ ПОВТАРЯЩИ
съвет

От общо 60 ученици тази година с успех завърши
ха четвърти клас 43 души или 71,66 на сто. На попра
вителен изпит са останали 17 души, и то с една слаба 
бележка 13, и с две слаби бележки четирима души.

Инак, в четвърти клас има един вуковец и шести
ма отличници, с много добър бспех — 10, с добър — 16 
и със задоволителен успех само четирима души.

Най-много зрелостници в природния отдел са под
готвяли матурна работа по биология и чертожна гео
метрия, а в обществения отдел по история-

Зрелостният изпит започна с класни упражнения- 
Устните изпити ще започнат на 15 юни, т. г.

У
— Със задоволство _ мога 

да заявя — изтъкна Йович, 
че пътят Бела Паланка Пи
рот е дело на успешно сътру 
дничество и производствена 
кооперация между българ
ски и югославски стопански 
организации.

За значението на тази част 
от важната .международна 
магистрала, която ползват 
много страни и за успешно
то сътрудничество между Бъ

външната търговия на НР 
България и Николай Мин
чев, български посланик в на 
шата страна.

Участъкът на пътя Бела па
ланка — Пирот е единствени 
ят засега комерциален път 
в СР Сърбия- Такса няма да 
плащат само граждани на 
НР България, защото гя е у- 
частвувала в изграждането 
лгу с кредит от 4,8 милиарда 
долара.

лгария и Югославия говори 
след това Димитър Попов, 
министър на финансите на 
България и председател на 
българската част на смесена 
та комисия по стопанско сът 
рудничество между НР Бъл
гария и СФР Югославия- 

На тържественото открива 
не на пътя Бела паланка — 
Пирот между другите присъс 
гвуваха и Владимир Грънча 
ров, заместник министър на

Ст. Н.

Босилегрид

Несериозно отношение 

нъм изборите в ССРН
ния отбор на ОК на ССРН 
бе извършен анализ на хо
да на изборите. Според док
лада наЦоне Тодоров, пред
седател на ОК на ССРН до 
края на май т. г. изъори са про 
ведени само в 8 местни орга
низации на ССРН и Общин
ската конференция на Съюза 
на младежта е делегирала 
свои членове за Общинската 
конференция на ССРН. В Ду 
кат на изборното събрание, 
присъствували само 18 члеяо 
ве на ССРН а в Църнощица 
били вършени поправки в 
протокола за делегата в Об 
щ ниската конференция на 
ССРН, и се поставя въпрос 
дали и тия избори ще се ве 
рифицнрат. Изборните събра 
ния на много места са отла
гани поради неприсъствието 
на членовете на ССРН или 
малкия бро>й на присъству- 
ващнте. Две местни организа

бщинската конференция 
II на ССРН в Босилеград 

на последното си заседа
ние реши изборите в ССРН 
да се проведат до края на 
май т. г., а Общинската кон 
ференция да се учреди до 10 
юни. Също така бе решено 
да се извърши реорганиза- 

в ССРН в Босилеград-ция
ска община, така че вместо 
досегашните пет местни ор
ганизации да се формират 
37, относно колкото са били 
подружниците на ССРН. При 
ети бдха и ясни критерии 

могат да се изби- 
иа ме-

кои лица
рат в ръководствата 
стнитс организации и за де

на Общинската кон
ференция на ССРН.

На 30 май т. г. на разшире
но заседание па изпълнител-

легати

Бела паланка—ПиротДр Борисав йович пусна в Движение пътя

побеждавано на Владимир 
Николов от длъжността се
кретар па организацията, 
мунистите от клона с 41 глас 
за и 2 гласа против за секре 

клона на СК избраха

Заседание на комунистите в клона на управата ко

По мнение наго приеха, 
болшинството участвуващи 
в дискусиите 
разява действителността и 
секретариатът ще го прера 
згледа и ползвайки докумеи- 

помощта на Съвета на 
общност и остана

ОБЩО КОНФРОНТИРАНЕ тар па
Петър Тасев, завеждащ бю
джет и фондове шри Общи 
меката скупщина.

Продължавйки разисквани 
ята по анализа от предишно 
то заседание комунистите ра 
зглеждаха преди всичко пре 
дложението на секретариата 

от редовете на Съ- 
комуиистите да бъде 

Тодор Филипов,

ции не са се придържали 
и към критериите за избор,* 
приети от Общинската кон
ференция на ССРН. В с. Из 
вор не искат да проведат из 
бори без присъствието на 
най-отговорните представи
тели на ОС и обществено-по
литическите организации в 
обцината. Причинато е во
дата, кодто от Извор трябва 
да се вземе за подмиренне 
нуждите на населението от, 
Босилеград, а кодто изворче- 
ни не дават.

анализът не от

тите,
трудовата 
лите органи ще направи допъ 
лнеиид, изменения 
лиза и провери, какво е вя- 

какво не. На заоедани

Общин-__ Оценката и заключенията на
СК цялостно приети и 

— Петърската конференция на на ала-
на същите дадена пълна п°Д*Репа- 
Тасев, секретар на клона на СК в органа 
управата. — Комунистите не приеха 
на секретариата на клона*

на клона 
юза на 
изключен 
секретар в органа на упра
вата. Секретариаът предлага 
той да бъде изключен пора
ди иеотговорно отношение 
във връзка с декемврийските 
изплащания, неприлагаие на 
нормативните актове в орга- 

(НА 3 СТР.)

на рно, а
его бе разгледана оценката 
и заключенията ма Общиис- 

конференцид па Съюза

анализа

ката
на комунистите по провежда 
мето на задачите от Писмо
то. Комунистите в органа на 
управата дадоха пълна под
крепа на оценката и заклю
ченията. Освен това, след ос

чи от Писмото на другаря 
Тито и Изпълнителното бюро 

в кло
И след седемчасови рази

сквания във връзка с анали 
за на секретариата на клона 
за развитие на самоуправле 
нието, изпълняване на задя

на СЮК, комунистите 
на на управата, на заседание 

се на 22 май, не
(НА 3 СТР.)

ГО, СЪСТОЯЛО



ПЕТЪРГърция провъзгласена 

за република ОТАМБОЛИЧ
В НИШпревратаджийоки опит с ор

ганизиран от крал Констаи- 
Пападопулос обвини 33- 

годишиия крал, че след „мо 
нструозния” опит за против- 
удар, през декември 1967 го 
дина, е продължил в чужби 
на своята антиправителствс- 
иа дейност, „на него неопро 
стимо е липсвала зрелостта 

една възрастна личност".
акт,

От 1 юни Гърция е република. Неин пръв прс- 
Геогис Пападопулос. който за

нацията по радиото. След два 
ще бъде призван чрез плебисцит да

I
това ли тни.зидснт е 

чно осведоми 
сеца народът 
одобри декларацията на досегашното правителство 
за провъзгласяване на „Президентска парламента
рна република Гърция". Досегашният регент, пред
седателят Пападопулос същевременно обеща, че до 
края на следващата година ще бъдат разписани пар 
ламентарш! избори. __________________

мс-

общ ината в Ниш върху реди 
ца актуални стопански ооще 
отвени и политически прооле 
ми. В разговорите особено 
внимание бе посветено 
конституционните 
пия, Провеждане на амандма 
ните в дело, стабилизация 
на стопанството и укрепване 

ролята на работническата 
класа в решаването по вси 
чки съществени въпроси на 
обществено - икономическо
то развитие.

Говорейки за известното 
оживотворя- 

ване на амандманите, особе 
но в банките, търговските

на
изменена

В конституционен 
с който се установява 
републиката, е казано, че 
това е направено с ог- 

на обстоятелството,

Рим.С това в Гърция е према
хната системата на „монар
хична демокрация”, въведе
на с конституцията през 1968 
година. Тази конституция бе 
ше резултат на референду
ма, организиран от правите
лството на Георгис Пападо
пулос след превземане иа вла 
стта в страната с военен пре 
врат от 21 април 1967 годи
на. След неуспелня опит за 
противудар в края иа 
година, гръцкият крал Кон

стантин се настани в 
През последните дни па май 
неговото име се споменава на
ше в гръцкия печат във връ
зка с неотдавна провалилия 
се заговор, подготвян от гръц 
ките военноморски сили.

Според думите на Георгис 
Пападопулос, който се про
възгласи за временен прези
дент на Република Гърция,

лед
„че болшинството от народа
сс противи па продължава
нето на системата па моиар

огледхмчна демокрация, с 
на обстоятелствата, при ко
нто кралят е напуснал стра
ната. и на неговото държа
ние в неотдавнашните съби 
тия".

закъсняване вЧленът на Председателство 
Съюза на комунистите 

иа Югославия Петър Стам 
болич и членът на Секрета
риата на Централния

СКС Мирослав Мар

то на
следствието за .неотдавнаш
ните събшпгя във воеино-мор 
ските сили с показало, че тоя

1967 организации и другите по
добни сдружения в стопанс 
твото.

коми
тет на
кович през миналата седми 
ца направиха обиколка на ня 

Югоизточна Сър

Петър Стам болич под 
не би трябвало дачерта, че 

се изоставят и средствата наИз интервюто на Тодо Куртович на ьКомунист« кои места в 
бия, кълето посетиха повече 
трудови колективи и водиха 

с обществено- не
държавната интервенция и 
влиянието на политическите 
фактори в премахването на 
отпорите, които се явяват в 
отделни среди при провежда 
не на конституционните алт

разговори 
литическите активи в някол
ко общини.Журналистът е борец за социалис

тическо самоуправление
На 4 юни вечерта другари 

те Петър Стамболич и Ми 
рослав Маркович разговаря 
ха с политическия актив на ндмани.

Именно, всички които 
работят в средствата на ин
формация, във вестниците, 
иа радиото н телевизията са 
длъжни да потвърждават 
придобивките на социалисти 
ческото общество, селектив
но, от социалистически кла
сови критерии да пристъпват 
към нашата действителност 
и традиция- Всички ние тря 
бва да дадем изява на каче
ствата на самоуправително- 
то общество, а това все още 
не правим достатъчно, нито 
пък достатъчно успешно. Ня 
кои дори това наричат лаки- 
ровка...

Считам, каза между друго 
го Куртович, че трябва осо
бено внимание да обърнем 
на онова, което може да се 
нарече приватизация иа пе
чата и стремеж към създава
не на крупни монополи ко
ито на места, със стечение 
иа обстоятелствата, прерас
тват в политически монс- 
трум и се оптиват да действу 
ват като опозиционна поли
тическа партия”.

Делегация на 

части на ЮНА
граничните 

в България
Членът на Изпълнително бюро на Председател

ството на СЮК Тодо Куртович оцени като твръде 
важен факта, че организациите на Съюза на кому
нистите в печата, радиото и телевизията активно 
се отнасят към задачите, произтичащи от Писмото 
на председателя Тито и Изпълнителното бюро. граничните части при Мини 

стерството за вътрешни ра
боти на България. 
Югословенските граничари 
престояха в България три 
дена и посетиха някои гра
нични части и други обекти 
в НР България.

В течение на миналата 
седмица в КП България пре
бивава делегация на грани
чните части на Югославска
та народна армия възглавя
вана от генерал — полков
ник Перо Лалович. С това 
тя върла посещението на

I

Оговаряйки на въпроси на 
редакцията на „Комунист” 
Куртович изтъква, че органи 
зациите на Съюза на комуни 
стите в средствата на инфор 
мация са се показали като 
голяма сила, способна да оси 
гури самоуправителна соци
алистическа насоченост в та 
зи област, и да не допуснат 
процеси, които дават възмо
жност за антисоциалистиче- 
ски прониквания:

„Когато говоря за тази си
ла, не мога, а да не изтъкна 
и това че някои организации 
на Съюза на комунистите в 
тази област, както и в изда 
телската дейност изцяло са 
слаби, дори и много слаби. 
На мнение съм, че някои от 
тези организации не ще бъ

дат в състояние успешно да 
действуват и да осигуряват 
социалистическа насоченост 
в тази област без намеса, т. 
е., помощ. Схващането за „не 
намеса”, което преобладава 
ше неотдавна неправилно се 
тълкуваше.

Очевидно е обаче, че жур
налистическата, информати
вната дейност, изисква еже
дневно активно и организи
рано присъствие на Съюза 
на комунистите.

Говорейки за ангажирано
стта на журналиста като об 
ществен деец, Тодо Курто
вич каза:

„Ангажираността на жур
налистите като обществени 
дейци трябва да бъде една
кво застъпена в забавните, 
както и в информативно-по
литическите вестници.

Отзивчивите армейци
Една година след ликвидирането на коварната 

болест едра шарка, група наши най-видни специа
листи под ръководство на професор Миомир Кец- 
мановнч и д-р Радосав Бошнякович посетили угро- 
зегагге някога краища. Между другото, установи
ли, че една деветнадесетгодшпна мома на име 
Роза Кърхари от село Кушевац край Джаковица, 
има сериозни последствия от прележаната болест.

Лицето на някогашната селска хубавица Роза 
Кърхари било пълно с луннички и петна. Изобщо, 
кожата й била тежко повредена.

И какво?
Бащата на Роза Кърхари не е състоятелен човек 

и не може да я изпрати на лекуване. А установило 
се, че за болестта на Роза има лек. Болницата в 
Риека лекува с успех такива болести.

Тази вест зарадвала много Роза Кърхари. Тя 
вярва в човешката добрина, вярва и на медицината. 
Вярва в своето бъдеще. Вярва, че един ден пак 
ще си бъде хубава като някога...

Вестта за Роза Кърхари била съобщена в пе
чата. И започнали отзиви.

И войниците от подделение 1912 не останали 
назад. Партийният секретар в подделението свикал 
събрание. На дневен ред било: как да се помогне 
на Роза. Войнишките сърца .. 
ви. Веднага били събрани 750 
Роза Кърхари.

Помощи пристигнали 
то на Роза 
усмивка.

Войниците от 
и те й помогнали.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък 

Урежда редакционна
колегия

Директор, главен в 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически

В София открита изложба 

»30 години СФРЮ«
На повече от сто фототабла 

и графични творби са отра
зени всестранните успехи на 
югославските народи и наро 
дноти по пътя на изгражда 
нето иа социализма на откри 
тата през миналата седмица в 
София изложба „30 години 
Социалистичесса , федерати
вна република Югославия”.

Изложбата е организира
на от Съюзния секретариат 
за информации на Съюзния 
изпълнителен съвет на Юго
славия- Тя е продължение на 
поредицата контакти между 
двете съседни страни в обла 
стта на културата.

При откриване на излож 
бата приветствени слова про 
изнесоха съюзният секретар 
на информация на Югосла 
вия Драголюб Будимовеки и 
председателят на Комитета 
за приятество и културни 
връзки с чужбина Георги Ди 
митров — Гошкин. Те под
чертаха желанието на двете 
страни за по-нататъшно ра
зширяване на културното 
сътрудн ичество.

На тържеството присъст- 
вува и извънредният и опъл- 
номощен посланик, на Юго
славия в НР България Анте 
Аръндич.

___ редактор
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство” — 
Наш, Станко Пауповнч 
М 72, телефон 25 480 

Годишен абонамент 40, 
• полугодишен 20

излезли много отзивчи- 
дин. и изпратени на

динара 
кекуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — Ниш 

Пгмтнвд. ,Дук Кара 
джин*, Ст. Пауповнч 

АП 72 — Ниш.

от всички страни и лице- 
отново ще озари щастлива моминска

подделение 1912 са щастливи, че

Столе Георгиевскн
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Босилеград

Несериозно отношение 

към изборите в ССРН
(От 1 стр.)

В изложението 
дателя на ОК на ССРН

След такова 
всички общини, където 
вее българска народност за
бележките,
и др. ще се сумират и разгле 
дат на междуобщинско рав
нище с цел да се извлечат не 
обходимите изводи 
ствяване на бъдешата рабо-

разискване във 
жи-на предсе- 

и в
разискванията на присъству- 
ващите бе констатирано не 
сериозното отношение 
изборите в ССРН, особено 
от комунистите, които рабо 
тят и живеят на територия
та на отделни местни органи 
зации. Изпълнителният от
бор на ОК на ССРН полага 
грижи, но рамо той не е в 
състояние да проведе избори 
те как трябва и докрай .За 
това трябва по-отговорно да 
се пристъпи в изборите и съ
щите приключат, как би мо- 
жала да се проведе изборна 
конференция на общинско 
равнище поне до 20 юни т. г.

На разширеното заседание 
на изпълнителният отбор на 
ОК на ССРН б Босилеград бе 
извършен и анализ върху ра 
ботата на издателство ,,Бра 
ство” от Ниш за 1972

предложенията
към

за окаче-
та.

На заседанието за издател 
ския съвет на вестник „Бра 
тство” бяха предложени: Ра
де Стойков, председател на 
ОК на Съюза на 
Сотир Сотиров, дипломиран 
икономист и Панайот Дойчи 
нов, учител; за „Другарче”: 
Пенка Радованова, учител
ка, Ранко Каранфилов, пре
подавател по български език 
и Лазар Стойнов, преподава 
тел по история; за „Мост”: 
Стоичко Ангелов, секретар 
на ОК на СКС, Милка Хри
стова, студент н Борис Кос
тадинов, преподавател по 
бъ.и-арски език. В общинска 
та общност по физическа ку 
лтура бе делегиран Ненко 
Иванов а в съвета на новоот 
крития Център за култура 
— Стоичко Андонов.

младежта,

Делегацията на Ниш се завърна от Търново

Продълбочаване на сътрудничеството 

между двата града
година

в присъствието на представи 
тели на същото.

Информацията за работа
та на „Братство” бе 
като реална и обективна, а 
отделните му нздания съдър 
жателни, с подбрани съотве
тни рубрики, без идейно-по
литически уклони. Също та
ка бе констатирано, че в по 
следно време все по-голям е 
интересът сред населението 
от българската 
както за

оценена

Делегация на град Ниш в 
състав: Любиша Игич, секре
тар на Общинския комитет 
на Съюза на комунистите, 
Джордже Стаменкович, пред 
седател на Вечето обществе
ните деятелности на Общин
ската скупщина, Добросав 
Петрович, председател на Ве 
чето на Съ 
те и Савка Маринкович, член 
на председателството на Об

щинския отбор на Съюза на 
бойците се завърна от посе
щение на гр. Търново в НР 
България- Приятелското сът
рудничество между двата 
града съществува вече десет 
години, а с това посещение 
още повече е задълбочено. 
За три дни домакините поз
наха гостите от Ниш с пос
тиженията си в областта на 
стопанството, образованието

и културата. Беше направен 
обмен на опит в работата на 
обществено - политическите 
организации.

В рамките на това сътруд
ничество с делегацията на 
Ниш в Търново пребивава и 
делегация на Издателство 
„Народне новине”, и устано
ви сътрудничество с в- ,Д>ор-

народност, 
„Братство”, така и

за „Другарче” и ^ост"
Присъствуващите дадоха и 

някои предложения с цел да 
се подобри работата на из
дателството. Трябва да се ра 
шири .мрежата на сътрудни
ци, да се увеличи тиража на 
всички издания, журналисти 
те по обективно да пишат, 
защото е имало случаи и на 
пеобективност. Лектурите и 
коректурите в отделните из
дания Да се подобрят. Про
блемите да се следят от фор 
мирането на решенията за 
разрешаването им до приема

Изпълнителният отбор на 
ОК на ССРН прие и финан
совия план на ОК на ССРН 
в Босилеград за 1973 година. юза на синдикати

М. Величков ба”.

Сурдулица ЗАВЪРШЕНИ ИЗБОРИТЕ В ССРН

Любен Величков отново 

председател на ОК на ССРН
нето и реализацията им, от
носно комплектно и контину 
ирано. Обществено-политиче 
ските организации да попу
ляризират изданията на „Бра 
ство”, да будят интерес за 
четенето им и за сътрудниче 
ство в тях.

Информацията ще се обсъ
ди и на едно от заседания
та на Общинската конферен 
ция на ССРН в Босилеград, 
а с нея ще се запознаят и чле 
новете на ССРН чрез местни 
те организации на ССРН.

изборните конференции се 
разисквало върху задачите 
от Писмото и речта на друга 
ря Тито, събирането на пари 
за ^ом-паметника в Кумро- 
вец, битовите проблеми и

Занапред Общинската кон
ференция на ССРН с местни

ССРН са били масовно посе 
тени, за което е допринесла 
и засилената дейност след 
Писмото на другаря Тито и 
на Изпълнителното бюро на 
Председателството на СКЖ. 
До отлагане на изборните 
конференции е дошло само 
в някои подружници. На

На 1 юни т. г. в Сурдулица 
се проведе изборно заседа
ние на Общинската конферец 
ция на ССРН. Б материалите 
за изборното заседание и 
встъпителното слово на Лю
бен Величков, 
на ОК на ССРН 
ра, че Общинската конферен 
ция на ССРН в изминалия пе 
риод от четири години е осъ 
ществила значителен навре 
дък, изразен във все по-доб
рото състояние на стопанс
твото в Сурдулишка кому
на, много са подобрени мс- 
ждуособните отношения, гра 
дивната деятелност на субек 
тивните сили в общината е 
във възход, подобрено е и 
състоянието в трудовите ор
ганизации.

Изпълнителният отбор на 
ОК на ССРН в Сурдулица е 
разглеждал 
проблеми и направлявал тя
хната реализация в подруж- 
ницитс и местните оргамиза 
ции на ССРН.

Участниците в разисквани 
ята се произнесоха, че подго 
гонките за тазгодишните из 
бори в ССРН в Сурдулишка 
община са били благовреме- 
нни и изборите на време са 
завършени. Изборните кон
ференции в подружниците 
и местните организации на

те организации и подружни 
ците ще обърне цо-голямо 
внимание върху провеждане 
то на конституционните а- 
мандмани, реформата на об 
ществено - политическата и 
икономическа система, прие
мането и осъществяването на 
мерките за стабилизацията, 
земеделието и селото. Също 
така ще работи и върху про 
веждането на социалната по 
литика и превъзмогването 
на неоправдателните социа
лни разлики, кадровата по
литика и пр. Ще се заложи 
и в подготовките за провеж 
дането на изборите за пред 
сгавителни тела, в разреша 
ването на актуалните проб 
леми в областта на образова 
нието, културата, здравеопа 
зването информациите, все 
народната отбрана и самоза 
щита и в развитието и акци 
онното оспособяване на 
ССРН.

Избран бе и Изпълните
лен отбор на ОК на ССРН с 
председател Любен Вели
чков, подпредседател Тихо
мир Радоичич, квалифициран 
работник във фабрика „Мач 
катица”, секретар Миладин 
Китановпч и 12 членове.

др.председател 
се констати

ОБЩО КОНФРОНТИРАНЕ)
-

НОВО РЪКО
ВОДСТВО НА 
ПРОФСЪЮЗ
НАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ

па Съюза на комунистите.
Въпроса дали данните, из

несени в анализа прсдставя- 
ват истина или не — остава 
открит до следващото засе- 
лапцс. Обаче и това заседа
ние показа пасивността 
някои членове към съществе 
ните въпроси на акционната 
сплотеност на организация
та. Най-добър пример за то
ва е дискусията на бившия 
секретар, Владимир Николов 
който изтъкна, че не му е из 
вестмо дали данните в ана
лиза са верни или не, поне
же не ги е проверявал.

Във всеки случай това за
седание е още един сигнал, 
Чс нещо в управата не е в 
ред.

(От 1 стр.)
на управата, групопиши- 
на, злоупотреба на служе
бен пост и неактивност на 
заседанията, проведени след 
Писмото.

По мнение на болшинство
то участници в дискусията 
анализа пе отразяв действи
телността, а фактите, изнесе 
ни в нея, не са напълно дос
товерни.

Взимайки думата в разис
кванията Тодор Филипов из
тъкна, че обвиненията на 
негова сметка в анализа са 
неверни, няма закакво да се 
оправдава. Той порича всий- 
ко изнесено в анализа и ка
за чс изнесеното е в проти- 
вавес с някои заключения 
на Общинската конференция

на

многобройии
Профсъюзната организация 

при основното училище в 
Каменица избра ново ръко
водство. За председател бе 
избран Милисав Рангелов за 
секретар Цема Димитров, за 
касиер Стефан Миланов.

През отчетния период про
фсъюзната организаций е 
имала добри резултати в Ра* 
ботата си.

М. В.А. Д.Ц. А*
Страница 3БРАТСТВО т * 1°НИ шз



Беседа с Илия Петров, председател ма 

ССРН в ДимитровградСесия на Общинската-скупщина е Димитровград

КОМУНАЛНИТЕ ОБЕКТИ„ГЬРГОКООП“ ЩЕ СТРОИ 

УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН постоянна гража

Ппеди известно време приключи избо
рната дейност в местните общности ма Дими
тровградска община. На събранията по_ 
повод, а и на събрания в изборната дейност 

актуалните проблеми, които

тоя
На сесията се прие реше- 

за въвеждане иа местно 
село -Отборницитс на двете камари на Общинската I 

скупщина, на сесията, състояла се на 30 мак, решиха | 
в Димитровград да се строи универсален 
Сградата ще се издигне на пресечката между ул. 
„Найден Киров", №■ Пиядс" и железопътната ли
ния в Димитровград.

ние
самооблагане вI Же- жизне-Самооблагансто се 

1 юли 1973 до 1
проличаха

интересуват население то*
люша.магазин. въвежда от

1978 година и то за ст- НОюли
роеж на улици, улично осве 
тление и други комунални 
обекти, от 5 на сто върху ка 
дастралпитс доходи и 2 на 

върху личните доходи.

общинската конфе- 
бесе-

иаС председателя
ронцпя иа ССРН — ДР- Илия Петров, 
двахме по въпросите, иаложили се за спешно

че ис получават на време 
нужните данни от страна па 
трудовите организации.

Разисквайки шо въпроса за 
изменение иа решението за 
запазване иа чистотата в гра 
да. отборницнте констатира-

сто
Освен в Жслюша, и Куса вра 

самообла
На сесията бяха разгледа 

ни исковете на строително
то предприятие „Градия” и 
търгооското предприятие 
„Търгокооп” да се приеме 
решение за изземване на нар 
целите, където трябва да се 
строи сградата. След обсто 
«йно обсъждане бе решено, 
че трябва да се приеме на 
„Търгокоп", понеже те ще 
строят сградата с цел за раз 
ширяване на деятелността

решаване.
па въвежда местно

строеж на пътя Кусагаис за
врана — Т. Одоровци, от 
юли 1973 до 1 юли 1977 годи

1 — Хората обсъждаха и 
много пробле-критикуваха 

ми. Между тях на първо мяс 
то са комуналните обекти. 
Например във Висока, Заоър 
дието, а и някои дсрскулски 

— Драговита, Петачин- 
ци и др. електрификацията 
е проблем номер едно. Не 
по-маловажен е и въпроса с 
питейна вода в някои сели
ща. А в по-отдалечените се
ла иа комуната остро бе из- 

проблемът за снабдя

села

си.
нма-

коита
Между дискутантите 

таУива,ше и иу-ечесчитаха, 
жно по-сериозно обсъждане 
на въпроса. Преди всичко, 
те се съмняваха и търсиха 
гаранция, дали „Търгокооп” 
има действително сили да 
построи една солидна уни
версална сграда, която тря
бва да се ползва като търго 

Но все пак

тъкиат
ването с хранителни и други
стоки.

През последните години^ от 
ливът на способната работ
на ръка от отдалечените се
ла бе особено голям. За смет 
ка на това твърде бързо на
раснаха крайградските сели
ща, в това число и селищата 
край Димитровград. Това 
пък от своя страна предизви дманл и селското стопанство, 
ка редица проблеми, които Те виждат, чс амандманите 
търсят решаване. им откриват по-голяма перс-

Гака например един доста пектива в сътрудничеството 
важен въпрос е разгранича- със земеделската коопера- 

ра’лоните на ция. Считат, че земеделската 
общности.. Хо- кооперация Ще се доближи 

рата се заселиха и на до проблемите на селото, 
площи между две и
повече селища както между Сдружаването чрез различ 
Желюша, Лукавица и Дими ни производствени облици 
тровград. Често зарад опре- трябва да допринесе за уве- 
делени интереси искат да личаването на жизненото 
принадлежат ту към едно, им равнище.
ту към друго селище. Ето _ __ _
защо трябва спешно да се Също така и социално-здг 
разрешат доста въпроси. равното осигуряване ое един 
Твърде важно е тези сели- от актуалните въпроси н 
ща да не израстват стихии- събранията. В димитровгр д- 
но'. а планомерно. Това зна- ска оощина от година 
чи* че трябва да се поведе година се увеличава
по-голя-ма грижа за благоус- ороят на старческите се- 
трояването им, относно за меиства. Засета 
плановото им изграждане, грижи се отделят за тях* 
НемалКо съпътствуващи обе_ Всъщност, те имат имоти, но 
кти се строят противно на могат да ги ооработват.
законопредписанията. Може ои ще трябва да се

раздвижи инициатива за съв 
местно работническо и селс
ко осигуряване.

Освен това, проявен бе ин 
терес и за стопанското раз 
витие на общината, за по-доб 
ро осведомяване на населе- 
нието с решенията на Об
щинската скупщина и дей
ността на останалите обще- 
ствено-политически организа- 

За крайградските селища ции, за подобряване на кул- 
доста важен е и въпроса за турно-забавния живот и АРУ- 
съобщенията. Засега той ус- го. 
пешно се решава от транс
портното предприятие „Ниш- 
-екопрес“. Въпрос е обаче 
дали той не може още пове
че да се подобри, така че 
обслужването — 
да стане на високо културно проблеми. В отделни селища 
равнище. са изтъквани местни пробле-
АМАНДМАНИТЕ — ОСНО ми* коит° също ще трябва да 
ВА ЗА ПО-ТЯСНО СъТРУД- с« решават. А дали изборите 
НИЧЕСТВО СЪС ЗЕМЕДЕЛ- са били сполучливи ще по- 
СКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ кажат отчетите за работа за

предстоящия период — за- 
Избирателите (проявиха яви накрая АР. Илия Петров, 

интересование за прилагане
то на конституционните аман

Тук ще се строи универсал ннят магазин

на. Според решението, нуж
но е всеки член иа местната 
общност да даде четири дни 
за строеж иа пътя, както и 2 
на сто върху кадастрания до 
ходи и 2 на сто върху лич
ни доходи от трудово отно
шение, пенсия и други дейно 
сти.

веки магазин, 
предляха мненията че Ди 
митровград се нуждае от 
универсален магазин.

Разглеждайки анализа за 
работата на стопанските ор
ганизации през първите три 
.месеца на годината, отборни- 
ци ците изразиха съмение в до 
сто верността на изнесените в 
анализа данни. Техните съм
нения бяха на място ако се 
има предвид, че според пока 
зателите, личните доходи в 
някои трудови организации 
през първите три месеца на 
годината възлизат средно 
на 454 динара („Циле”), 342 
динара („Прогрес”) и 272 ди
нара („Услуга”). Обяснението 
на представителя на Служба

Илия Петров
та за обществени .приходи от 
ха, че този въпрос йе е об
стойно разгедаи от страна 
на Съвета за здраве, социал
на политика и трудови отио 
тения и поради това същия 
се нужде от преразглеждане. 
Също не бе приет и градоус 
тройствения план на квартал 
„Сутйеска”. И този в^Ф00 
трябва да бъде по-обстойно 
разгледан от Съвета за кому 
нални работи и градоустрой 
ство. В дискусиите взеха уча 
стие и лично заинтересова
ните граждани.

ване на 
местните

Общинска скупщина ра
згледа и доклада за работа
та на окръжната прокурату
ра през 1972. година, инфор 
мация за подготовките и из 
пънението .плана иа пролет 
ната сеитба и др.

А. Д.

малко

Комунистите в заводите „Тигър" в Димитровград решиха:

Именно селищата, като Лу 
кавнца. Градини и Желюша 
би трябвало
устройственй планове. Още 
повече, че през тях минава 
международния 
път, така че от техния изглед 
понякога зависи ще се спре 
ли някой чужденец в нашия 
град или ще отмине.

Петър Наков да 

сменен
да имат градо-

асфалтов

те и затова мнозина от тях 
напуснали Димитровград. Пе 
тър Наков като ръководител 
носи голяма вина за тези 
пропуски. Затуй комунисти
те решиха той да бъде сме 
нен от ръководен пост и пре 
местен на друго работно мя 
сто.

Наков, като ръководител на димитровградска
та фабрика на заводите „Тигър" имал лошо отно
шение към специалистите и 'създавал лоши взаимни 
отношения

Следователно, новоизбрани 
те ръководства в Социалисти 
ческия съюз и местните общ
ности, занапред ще трябва 
по-дейно да се включат в раз 

действително решаването на посочените

Също така, бе отчетено, че 
в димитровградската фабри 
ка е недоразвито самоупра
влението, има явления 
груповщина и под. отрица
телни прояви.

зи колектив. След обе 
диняването на димитров- 
градката фабрика с „Тигър” 
в Пирот не е посвещавано ну 
жното внимание на кадрова 
та политика.- Имал е лошо 
отношение към специалисти

Клонът на Съюза на кому 
нистите в завода за гумени
нишки орие заключенията на 

на Съюза на
на

секретариата 
комунистите във връка с ло

(А.) Сх. Н.отношения в то-шите

Стравва « БРАТСТВО А 8 ЮНИ 1973
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Заседание на ОК на СКС е Босилеград

ЕНЕРГИЧНО СРЕЩУ
СТОПАНСКИЯ
КРИМЙНАЛ

потоянно съдействие ина 
инспекционите служби.

На заседанието се изтъна, 
че и потребителя трябва да 
се защтити от ограбване от 
несъвестна търговци.

РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ 
СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛСКА 
ТА ДЕЙНОСТ

компетентните органи не са 
осамотени. Съюзната съдеб- 

успешно 
влияе върху намаляването 
на всички деформации. За 
да се продължи със сегаш
ната обществена дисципли
на са необходими крупни 
превантивни мерки и подоб
ряване условията за работа 
на съотвените служби.

на политика

— Някои лица и в наша
та община проявяват непри
ятелска дейност. Според ин
формации с които разпола
гаме, такива случаи има ма
лко но ние предпреиемаме, 
енергични мерки. Две лица 
са осъдени за таква дейност 
— заяви н заседанието Вин- 
ко Стоянов, началник на 
Службата за вътрешни рабо 
ти. То'й предложи да се за- 
снили ефикасността на съди 
ята за нарушения, а поради 
обема на работа, да се от
крие още едно работно мя
сто.

ОБЩИНСКИТЕ РЕШЕ
НИЯ ДА СЕ ПРЕИЗПИ- 
ТАТ

След Писмото 
бюро на СЮК на другаря Тито и Изпълнителното
пле РНАпгичи, ьосилеградока община се превзимат твъ-
мшГ? » Мерки В РазкРиванет,о «а стопански кри-
Пъдаите ое^птя ДРУГИ об1Чествено опасни аномалии.
на съвмргш/ 03 налице' Тази преценка бе изказана на съвместното заседание на Общинския
обшинпкиГИС™Те В БосилсгРаД. «а което присъствуваха 
общинските инспектори, съдебните органи, ръководите- 
лите на Службата за вътрешни работи, председателят на 
Окръжния съд от Враня Божидар Йованович, Окръжният 
рокурор Радисав Станоевич, общинският прокурор 

волюб Манасиевич 1

Съшестуват легални на 
чини за забогатяване, без да 
бъде вложен личен труд. Та
ка се създават неоправда
ни социални разлики. Това 
специално се отнася до стро 
ителите — работодатели и 
до различни съмнителни 
сделки между обществения 
и частния сектор.

— Във връзка с това — ка 
за Божидар Йованович, Об
щинската скупщина би тряб 
вало да преразгледа редица 
свои предишни решения, кои 
то дават възможност за ле
гално т .е. „законно забога 
тяване".

в

комитет па Съю-

Раднсав Станоевич изтък
на, че срещу политическия 
криминал безпощадно 
бва да се борят и 
членове на СК. Той каза, че 
общественият климат след 
Писмото е особено благо
приятен в разкриването’ на 
всички видове злоупотреби. 
Твърде положително

Сла- тря- 
всичкиИ др.

Следствените органи в та
зи година са предприемали 
редица мерки в разкриване
то на стопански криминал 
и други видове злоупотре
би. Досега са установени 16 
такива случаи, повечето от 
които са разгедани в съда.

В това отношение получа 
ваме все по-голямо съдейст
вие от гражданите. Обаче 
мнозина отговорни не прев- 
зимат съответни мерки по 
разкриването и отстраня 
ването на аномалиите - 
тъкна Радовак Пуртич, ко
мандир на .милицията в Бо
силеград.

На заседанието се изтък
на, че с изключение на тран 
спортното предприятие, в ос 
таналите стопански органи
зации все оше не е въведен 
вътрешен работнически кон

трол. Това опущение ще тряб 
ва спешно да се реши.

ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ЛЕГА
ЛИЗИРАНЕТО НА ДЕФИ
ЦИТИТЕ

Димитров, съдия — следова 
тел в Общинския съд в Бо
силеград. То'й добави, че по 
шест злоупотреби вече са 
установени в търговското 
предприятие „Слога”, в гос- 
тилничарското „Кин стан" 
и в транспортното. Седем 
такива случаи са разкрити 
в тлъм ниската земеделска 
кооперация- Касае се за от 
рабване на обществено иму
щество за суми от 5.000 до 
70.000 динара. Установената 
щета възлиза на 120.000 ди
нара.

В. Велинове, че и

— До неотдавна 
кпте организации 
самоуправителните 
като

стопанс-
ползваха

органи
параван за прикриване 

слабостите.
тъпваха особено, когато 
ваше

на Така пос- 
ста-

въпрос за дефицити, 
създадени от отговорни 
ра в търговските магазини. 
Допускаше се пари да мо
гат да се върщат. Всъщност, 
един - 
гализиран. След Писмото, 
тази проява решително се

из- хо-

С изострянето на иаказате 
пълното 

на слсдственн-
вид криминал бе ле лната политика и 

ангажиране 
тс органи, стопански» крп- 
минал енергично се отстра
нява. В това отношение за
напред ще бъде необходимо

премахва, но все още има 
случаи, на нарушаване на 
закона изтъкна Никола

ПОПЪ ТНИ ЗАПИСИ

ДИМИТР0ВГРАД-П03НАТИЯТ 

И НЕПОЗНАТИЯТ
изглеждат и многобройннте 
магазини с фирми на българ 
ски, сърбохърватски или дву 
езично написани. Наистина, 
в Димитровград има много 
различни и добре подредени 
магазини...

за градинар, а се завърнах 
като бръснар... На стената 
пише: „Пушенето е забране
но". И старият бръснар се 
повннява на „заповедта”. Из
лизаме в тесния коридор да 
смукнем няксУй дим.

— Отдавна пуша. Проме
них много цигари — разпра
вя ми новият ми приятел, до 
като палехме цигари. — Но 
най-сетне намерих на'й-добри 
те цигари. Това е скопски 
„Ибар”, скопски „Ибар" - по 
втаря той като ми показва 
да запомня каква изглежда 
кутията на „неговите” цига
ри. Сбогувахме се сърдечно 
с приказливия бръснар ко
йто между другото, докато 
ме подстригваше ми откри и 
една тайна на своя занаят: 
как на нокът трябва да се ос 
три острието на бръснача. 
И тогава няма опасност от 
порязване, инфекция-

Пред един от многобро!й- 
инте магазини двама селяни 
избират коса. Мерят я на ва 
га (ако е лека, косата е тън
ка и тогава е остра), удрят я 
от каменния праг и слушат 
пронизителният звук, който 
отеква нататък по улицита. 
По пея три гимназисти и гла 
сио коментират, че препода
вателят по биология днес им 
писал „минуси”.. -

— Здравей, брат ми — то
ва с традиционен поздрав на 
местните жители. Има нещо 
топло, непосредствено и бли 
зко .в гоя поздрав. Това пле 
нява човека и то»й не може 
тук да се чувствува чужд, 
макар че кръстопътят на кой 
то се намира Димитровград, 
индустриализацията и циви
лизацията отдавна са пусна
ли корени в живота на хора 
та и са ги поотдалечили от 
патриархалния бит и нрави.

В малката подредена бръс
нарница „Висок” край Банка 
та двата бръснари любезно 
посрещат и изпращат свои
те клиенти. По младият — 
струва ми се че презимето 
му е Гаков — е нещо нераз
положен. После узнах, чс по 
лучил „честитка" 
ние за данък. Цифрата *в то 
ва решение не била малка. 
Другарят му, петдесетгоди- 
шеи бръснар, живо ми раз
правя:

— Да съм двадесет и седем 
години бръснар. Тука идват 
да се бръснат видни хора от 
Ниш и Белград... Като мо
мче отидох в Белград да уча

Димитровград има четири 
жители от БосиКОГАТО един босилеградчанин по каквото и да 

било работа се озове в Димитровград, той неволно запо
чва да прави сравнения между двете градчета. Или такъв 
въпрос му поставят другарите, родени тук, които не кри
ят задоволството си, че техният град е по-голям, общи- 

по-развита и много добре свързни със света. И ка- 
да правиш, смънкаш някакъв оттговор, чс е хубав и

пъти повече
Почти половината отлеград.

населението в общината жн- 
пего или в край град-вее в

ските селища. Има добре урс 
дени улици, но и много, ко 

трябва да се асфалтират 
Правят впеча-

ната 
кво
Босилеград, има много зеленина, чист въздух, тишина и 
спокойствие. Нали ти е родно място, винаги е мило. А 

нещо мило, то за теб е и хубаво...

ито
или навират, 
тление двоезичмитс надписи
на улиците. Имената им са 
навсякадс предадени па бъл
гарски и сърбохърватски е* 
зик, много често те са съв
сем тъждествени: Улица Бо
рис Кидрич — Улица Борис 
Кидрич, Улица Маршал Тито 
— Улица Маршал Тито или 
Улица Люба Алексов и Ули
ца Люба Алексова!?

когато ти е

град и Азия в друга. На то
ва обстоятелство тоя град 
дължи много. От време ма 
време минават дългите тре- 
иовс а потокът на коли но 
шосето не спира денонощно 
Релсите и асфалтът са раз
делили града, по-точно гра
дът се е разрастиал и те ос
танали не край него, но но 
средата му. Друго не зная, 
но това е много усложнило 
безопасното излизане па ав- 
топътя което създава много 
главоболия на хората и мес
тната власт. Скоростта на 
движението в тая част от пъ 
тя не е ограничена, преглед- 
носттта също лоша и това е 
коствало много жертви и 
повреди.

Преди няколко години, ги
мназиалният преподавател ог 
Димитровград Властимир Ва 
цев, който за пръв път беше 
дошъл в Босилеград, духови 
то споасля впечатлението си 
за него:

— Босилеград ми напомня 
от кавбойски реше-на градчетата 

те филми!? Помещенията на босиле- 
градското ресторантче „Кин- 
стан” наистина изглеждат ми 
зер но в сравнение с огром
ните и хубаво подредени три 
салона ма димитровградския 
„Балкан". Услугата е точна, 
бърза и културна. В делни
чен ден почти е празно. В 
празничен ден и вечер прия
тно тихо и уютно. Така ни

Дълго със смях коментира 
хме впечатлението па Вацев. 
Но за съжаление, подобна 
преценка за Димитровград 
аз още не можах да намеря-

Безкрайните ленти на ав- 
топътя и железницата свър- 

Димитровград с Ниш, 
Белград и Европа в една по 
сока и със

зват
Стоян Станков

Софи]а, Цари-
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По случай <)еня на основното училище

ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО в 

ДОЛНА ЛЮБАТА
НА ЧЕСТВУВАНЕТО ПРИСъСТВУВАХА: ОБЩИНСКИ 
РЪКОВОДИТЕЛИ НАСЕЛЕНИЕТО ОТ СЕЛОТО И МНО
ЗИНА БИВШИ УЧЕНИЦИ НА ТОВА УЧИЛИЩЕ.

учениците рецитираха за 
Тито и Ботев.

Танцовият състав на учи
лището, под ръководство на 
Пада Димитрова потвърди, 
че и при скромни условия 
могат да се постигнат соли
дни художествени прояви.

В продължение па два ча
са на трибуната се сменява
ха най-добрите изпълнители 
па програмата.

Признания и награди

ка
На 2 юни, основното училище в Долна Любата, 

което носи името на известия български революционер 
Христо Ботев, тържествено чествува патронния си пра
зник и 115-годишнината си.

От тържествената трибуна, украсена със знамена 
и с портретите на другаря Тито и Христо Ботев, ди
ректорът на основното училище Кирил Иванов произне 
се реч за историята на училището н за делото на Бо
тев. ____________ _________ __

зователиата общност. Помо
гнали са и други организа
ции.

— Още 1860 година в с. До 
лне Любата е било открито 
килийно училище, а неговия 
пръв учител е бил поп Сте
фан. Тогава в Босилеградско 
е съществувало само извор
ското училище. След това, 
тук учителствува Аначко По 
пов, който ведно бил и тер 
зия в селото. По това вре
ме Долна Любата била сре
дищен център на селата: 
Църнощица, Дукат, Горна 
Любата, Мусул, Плоча, Бар- 
йе и Горна Лисина — каза 
Иванов.

1878 година тук се устано 
вява първоначално училище 
с две паралелки.. Тогава би
ла построена старата учили
щна сграда, която сега се по 
лзва за ученически стол. В 
първите следвоенни години, 
дълго време ръководител на 
училището бил Владимир 
Милев, сега пенсионер. През 
1952 година училището полу 
чава и осми клас, с което 
цялостно се оформява като 
основно училище.

Сега
сграда, изцяло е довършена, 
съвремеио оборудена. В нея 
работи н ученическия иитер 
нат. Това е една от н^й-го
лемите и най-хубави учили
щни сгради в общината, чия 
то стойност възлиза на 5 ми 
лиона динара.

С тази трудова победа учи 
лищният празник бе увели
чен. Директорът Иванов ис- 
каза похвала на местната об 
щност на селото, на Общия 
ската скупщина, на Комуна
лния завод във Враня, на тра 
нспортното предприятие в 
Босилеград и на учителския 
колектив. Всички те са заслу 
жни за изграждането и обо
рудването на училището — 
каза Иванов.

Училищният самодеен коле
ктив — на сцена

триетажнатази От името па обществено- 
политическитс орга н изаци и 
в общината, празникът 
училището привстствува 
димир Стоичков, председа
тел на Общинската скупщи
на. Той заяви, че това учи
лище повечето от един век 
успешно изпълнява образо
вателно-възпитателните 
задачи, постигайки при 
завидни успехи. То»й подари 
на училищната библиотека 
книги.

Местната общност на село 
то подари 2.000 динара за у- 
реждане на 
двор.

Директорът на училището 
награди с книги най-добри
те ученици от училището.

Тържеството приключи къ 
сно вечер с увеселие на вси

на
Вла

си
това

училищния

чки прпсъствуващи.
В. Велинов

Твърде обстойно Иванов 
говори за делото на великия 
български революционер и 
един от най-големите поети 
на епохата — Христо Ботев, 
чието име долнолюбатското 
училище носи тридесет годи

След това, пред многобрсУй 
ните гости, училищният са
модеен колектив изпълни бо 
гата и разнообразна сценич
но-художествена 
посветена на поетичното де
ло на Ботев. Под ръководе

на Милена Божилова, 
учителка по български език, 
бе изпълнена поемата ,,Изво 
рът на белоногата”. Също та

Тринадесет години — непре
къснат застой

1. Кът отЗначителна дата в история 
та на това училище е изгра 
ждането на сегашната учили 
щна С1рада. Започната е да 
се строи преди тринадесет 
години на доброволна база и 

местно самоблагане. За

ученическата
изложбани.

2. Едно изпълнение 
на учениците от Д. 
Любата

чрез
тази цел ангажирали са се 
всички хора от селото. Всеки 
е дал по 20 трудодни, по 10 
кубически метра камъни и 
по 5 метра пясък. Но също 
голямо значение има и мате

програма, 400 удостоверения 

без валидност
тво

3. Част от публиката
риалната помощ, която е да 
ла общината, а сетне и Обра

Дали 400 удостове 
рння, издадени на боси 
леградски строителни 
работници имат общес 
твеиа валидност е въ
прос, на който сега 
трудно може да се от
говори.

Факт е обаче, че ква 
лификациите, получе
ни след тримесечни ку 
рсове организирани от 
вранското Бюро, не 
признават в строител
ните предприятия. От
хвърлят ги под претекс, 
че имат вътрешен хара 
ктер и не могат да бъ
дат доказателство за 
квалификация Е друго 
предприятие. Работни
ците пък твърдят, че 
преди провеждане па 
курсовете им било ка
зано, че квалификаци
ите, които ще получат 
ще имат 
валидност. Това е би
ла главна причина 
масовия отзив на кур
совете. Всеки курсист, 
в зависимост от квали 
фикацията е заплатил.

Дали се касае за не
доразумение или пък 
за нещо друго? В зако 
на се казва, че доказа 
телство за квалифика
ция е завършено учи
лище: редовно или за
дочно. В случая става 
въпрос за тригодишно 
училище за квалифици 
рани строителни рабо 
тници, което се трети
ра като средно учили 
ще. След завършването 
му се получава свиде
телство или диплома, 
но не и удосто вере- 
ние! Поне въз основа
на. тоя закон, нещата 
донякъде са ясни.

Вранското Бюро по 
настаняване на работ
ници официално още 
нищо ке е дало отговор 
за създадените недора
зумения. Каква е вали
дността на издените 
400 удостоверения. ТРЯ 
бва да се каже, защо 
то завършилите курса 
изпитват редица неп
риятности.

обществена
Асфалтиране на ул. „Люба Алексова” в Димитровград

за
Сн.: Ст. Николов

В. В.

*
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Проблемите на културната общност е Димитровград

Обезпечаване на постоянни финансови 

средства - основна грижа
Преди известно време се про 

веде учредително заседание 
на новия състав на Културна 
та> общност е Димитровград.

Бе избран, изпълнителен ко 
митет и обсъдена, дейността 
през изминалия период.

Общността работи вече че 
тири години. От начало, чле
новете й са се срещали с ра 
злични проблеми. Преди 
чко, те изобщо не са били 
осведомени, нити пък зна
ели, каква е ролд на та
зи общност и какви са зада- 
чите които се намират пред 
тях. Поради това е трябвало 
да се трасират нови пътища 
за бъдещата й дейност.

Проблемите са били, преди 
всичко, финансови. Вс 
дина са получавани бюдже
тни средства, а след това- са 
правени планове за дейност 
Тези средства, 
достатъчни и 
предимно от Културния Цен
тър. По този начин 
стната политика в областта 
на културата са

дства, което е основна зада
ча и гаранция за по-голяма ак 
тивност и по-добри успехи 
тази област.

ра, които активно работят 
в областта на културата. От 
старите членове на Общнос
тта са преизбрани само 
тирима, а всички 
са нови.

в
че

• • • и приложат г'
онните амндмани 

Една от

останаликонституци-

В статута също е изменена 
една точка, въз основа на ко 

е оформена комисия за 
вътрешен контрол на общно 
стта. Членовете 
са изключително 
изводственици —

задачите, които
се намират пред Културна
та общност е и прилагането 

конституционните аман- 
дмани. В това отношение ве 
че се работи върху статута на 
общността с цел, същият да 
оъде съгласуван с конститу
ционните амандмани.

Освен това 
новия състав са предимно хо 
ра от производството, 
ще рече, хора ползваци кул
турните блага, докато само 

на сто от членовете са хо

ято
вси на

па комисята
преки про- 
хоРа ползващи културата, а не и ней

ни творци.
Цялостното прилагане 

конституционните амандма
ни, както и решаването 
финансовия проблем, 
новните предусловия за 
дейна работа ма Културната 
общност.

наи членовете на
накоето са ос-

яка го по-

А. Д.
не са били 
са ползвани

Из дейността на културната общности цяло-

провежда-ли.

Изграждането на култур
ния дом-главна задача

Нужно е да се промени на- 
начина на финансиране ...

Една от предстоящите за
дачи на Културната об
щност е да разгърне по-голя
ма дейност. В 
сока трябва да се 
тересува

Василийе Перевалов: Раждане

тази на
ни

за провеждане
то на културата в цяла
та община. Обаче за това са 
нужни постоянни финансо
ви средства. Средствата, ко
ито са получавани от бюдже 
та са били в зависимост от 
броя на жителите в община
та. А това значи,.че увеличава 
нето на бюджетните средс
тва не е значило и увеличава 
не на финансовите средства 
в Културната общност.

Една от първите задачи на 
новия състав с била да се про 
мени начина на финансира
не. Трябва да се има пред 
вид, че само тази общност 
няма постоянни финансови 
извори. Членовете на общно 
стта са вече предприели ну 
жни мерки осъществяване 
то на които значи и същест 
вени промени в работата и 
дейността на общността.

По тяхно мнение, а въз ос 
нова на Закона за финанси
ране на културните дейност
та, Културната общност тря 
бва да се финансира от сред 
ства на гражданите, които 
ползват културните блага, 
средства на трудовите и ос
танали организации, които 
отделят от своите доходи за 
развитие на културния жи
вот и средствата на общес
твено-политическите общно
сти, които по този начин из
пълняват заличите си в обла 
стта на културата. По този 
начин требва да се обезпе
чат постоянни извори на сре

Солидарно спестяване

Примерът иа основното 

училище
Миналата седмица в Боси

леград се проведе заседание 
на Скупщината на общинска 
та културна общност, което 
разгледа досегашната рабо
та на това ведомство, прие 
финансов план за тази годи-

модейната дейност 18.000 ди
нара.

^Скупщината на културната 
общност избра ново ръковод 
ство. За председател на Ску
пщината е преизбран Любен 
Богословов, а за председател 
на Изпълнителния отбор Ве- 
не Велинов.

Преподавателите в основ
но училище „Моша ПияДе” 
в Димитровград първи се от 
зоваха на апела за внасяне 
на заем за стабилизиране на

стопанството. От 1 юли вси 
чки членове на колектива 
ще дадат първите вноски.на.

Средствата, с които в тази 
година ще разполага Култур 
ната общност възлизат на е- 
дин милион динара. Главно 
те ще се изразходват за из
граждане на културния дом, 
който от преди два месеца 
строи предприятието „Град- 
ня” от Димитровград.

За финансиране на Култу
рния център, който сега обс 
динява всички културни дей 
ности в общината ще се из
разходват 130.000 динара. За 
прожектиране на филми по 
селата ще се отпуснат 30.000, а 
за развитие на културно-са-

В. (А).

КОМЕНТАР

СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДА
н а заседанието си от 31 март, т. г. 

Общинската скупщина в Димитро 
вград прие някои изменения и до

пълнения и на решението, и на правил 
ника за присъждане на Септемврийска 
награда по случай освобождението 
комуната от фашизма. Целта бе да се 
даде възможност наградата да 
достояние на повече души, организации 
общности и нр.

Тъкмо затова по-рано се случваше ведо 
мство или отделно лице да получи ре
публиканско признание за определена 
дейност, а да не му се присъди септем
врийска награда.

Освен това, самоуправителните стру 
ктури и стопански организации не бива 
незаинтересовано да се отнасят към на 
градата. Нещо повече: именно те би 
трябвало с чувство на пълна отговор
ност да дават предложения за награжда 
впие.

на

стане

Тези дни, след два месеца, общинска
та скушцина формира комисия от 11 
души, която ще присъжда септемврий
ската награда. С това общинската скуп
щина един вид закръглява подготовки
те за присъждане на наградата.

Всъщност, това не й първи път тя 
чрез изменения и допълнения на решени 
ето, правилника или комисиите да създа 
де по-благоприятни условия, за да раз
даде повече награди. Подобни измене
ния с имало, а все пак резултатите не 
бяха особени.

Следователно, изменения трябва да 
се правят в друга насока и при друш ин 
ститути. Преди всичко налага се коре
нно да се промени схващането, че сенте 
мврийска награда може да получи само 
оня» който е постигнал свръхрезултати,

При това не бива да се забравя, че 
тази година броят на наградите н тех
ния вид далеч е по-голям отпреди. Така 
например, могат да се присъждат гербо 
вс на града, дипломи и грамоти.

Очевидно, немалък брой отделни ли 
ца, ведомства, институти, организации 
или предприятия — могат да станат но 
ентелн на това ценно общинско призна 
ние. Колцина действително ще станат но 
ептели ще покаже практиката. Но, за да 
нс доживее евентуален провал сегашни
те изменения и допълнения, би трябва
ло да се поведе една по-широка разя
снителна акция по кой начин и кои на
гради се присъждат. Но, разбира се, та
зи акция трябва да бъде навременна, 
защото до самото присъждане са оста
нали само още три месеца.

Актуален виц

да_'вй5 гет&Тйшът ти,
КОГАТО ПОРАСНЕ?

И ИМАТЛИ ИНТЕРЕС КЪМ ПЕДА
ГОГИКАТА?

__ НИКАКЪВ, НО МНОГО ОБИЧА
ДЪЛГИТЕ ВАКАНЦИИ. Ст. Н.
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СурЬулица
За всички осмокласници

планинско стопанисване, дарима места
нтьр „М. Пиядв” В Сурдули- 
ца ще приеме — 210 ученика 

120 в машини* и 
90 б

Иван Николов и Илия Савов, участници наРазговор с

Събора на най-добрите 

млади самоуправители ОСНОВНОТО
има

лишка
1972/73 голина около 
Ници завършават с

жилищния въпрех;. Аоволе11 У ™*"^110СТ'
особено след Писмо ;юванисто

г,Л?С е ла та. Някои сигурно ще сс СЮК е А ||ИШа" „ „якои средни учили
вътрен г ността

от които 
слектро огдели и 

за квалифицираниотдала 
работници.

Както се вижда, за всички 
които за-

всички 
да продължат 

си в комуна-съм, че
то па другаря 
Конференция „ ,4А„

пълна подкрепа на мла

те осмокласници, 
вършиха 
Сурдулишка

в споменатите 
Дори се откриват

приемане на ученици 
и от други комуни.

за- основио училите в 
община има ме 

центри. 
възможно

на
Белград се състоя

работници-само- 
п СР 

обшествено- 
•младитс рабо-

наНа 24 и 25 «май в 
Събор «а най-добри млади 
управители от трудовите 
Сърбия е разгледан въпроса за 
икономическото 'положение на 
тници и предстоящите задачи. Младежите са 
също взели участие на празненствата в Бе- 

случай рожденя ден на другая Тито

депа
дитс.

във 
страната.

Училищният център 
син Броз Тито" в Сурдулица 
през новата учебна година 
ще приеме 160 ученика в 
първи клас и то в отделите.

ща ста
„Йо-Шастлнв съм, че можах да 

па празпепет 
рождения 

Тито.

колективи сти за
присъствувам 
вата по случай 
ден на другаря М. Величков

МС— Вълнението, което 
обвзе още от момента, кога 
то ми бе съобщено, че аз 
трябва да замина за Белград, 
не мс напусна вее докато не Ущ
се завърнах. Особено съм Т"’*- 
доволен от разискванията 
Събора. Освен признанието, 
което ни беще отдадено за 
досегашната ни работа, ое 
изтъкнато, че е нужно да се 

по-нататъшната

•4
©лград по 

— 25 май. ж
Футболна

Високо поражение на 

Асен Балкански“
1967 година постътил на ра
бота в заводите „Тигър". Ка 
то най-добър младеж-самоуп 
равител бил предложен да 
участвува в Събора на най- 
добрнте млади работници са 
моуправнтелн и празненства 
та по случай рождения ден 
на другаря Тито.

Въпросът, който им отпра
вихме, беше:

— За какво разисквахте и 
какви са вашите впечатле
ния от Събора } празиенства-

Като най-добри младежи 
самоуправители от Димитров 
градска община на Събора 
участвували Иван Николов, 
работник в каучуковия за
вод на „Тигър” в Димитров 
град и Илия Савов, работ
ник в конфекция „Свобода”.

Иван Николов е висок, ши 
рокоплещ младеж. През

докажем в
работа, как го чрез дейността 

работното си място, така 
работата на младежката 

организация и самоуправите 
лиите органи. Особено впеча 
тление ми остави речта 
председателя на Скупщина
та на СР Сърбия, другаря 
Драгослав Маркович, който 
говори, както за осъществе
ните ни резултати, така и за 

— Преди всичко бих искал проблематите, които трябва 
да изкажа голяма благодар- да се разрешават, 
пост на моите другари, ко 
ито имаха доверието, каза 
Иван Николов. Доволен съм 
напълно от състоялия сс Съ-

на , Темац'• - „Асен Балканскисс 5:2 (2:1)

Филипов 5, А. Алексов 6, М. Манич 6, С. Георгиев 6, М.
6, С. Манов 6, Г. Гюров 7, В. Петров 6 и В. Го-

и в

иа

Кратки вести Петров 
гов 6.

Футболистите на „Асен Ба
лкански”, без няколко най- 
добри играча, не успяха да 
окажат сериозна съпротива 
на отбора „Темац” в Темска 
и бяха високо поразени, с ре 
зултат 5 : 2 (2 : 1).

От самото начало до края 
на срещата домашните фут
болисти бяха подобри и ела 
бата защита, а преди всичко

та. вратаря П. Найденов, не ус
пяха да запазят равенство

играта. Гостите минаваха 
от време на време в атака и 
две такива положения Г. Гю 
роз отбеляза два хубави го

И двата отбора играха спо 
ртсменски, за което похвала 
заслужава и съдията Д. Са 
вич от Пирот. А. Д.

Поколение 
све солиден 
успех

в— Съжалявам, че нямам 
думи да изкажа вълнението, 
което чувствувах на стадио
на на ЮНА, когато беше 
връчена щафетата на нашия 
обичаи вожд, другаря Тито 
по случай рождения му ден.

На края бих искал да ка
жа, че желанието ми е ак
цията „Младия работник-са- 
муоправител” да продължи и 
в нея да се включат всички 
младежи от Димитровград
ска община.

бор и съжалявам, че иа тази 
акция, не е придавано нуж 
ното вимание в 
щина. Също бих 
че съм напълно доволен

ла.Според изявлението 
на директора на гимна 

Любен Арсов, нашата об-зията
през тая година учени 
ците от четвърти клас 
постигнаха солиден ус- 

От 98 ученика 16 
души са отличници, 16 
много добри, а нито 
един ученик не повта
ря класа. Повече от 
отличниците са завър 
шили основното си об 
разование в Босиле
град.________

изтъкнал.
от

Баскетболприехме.решенията които 
На Събора на‘Л-много се ра

пех.

Хубава игра на гоститезисква за положението на 
младите работници, а особе
но за трудностите им във 
връзка с разрешаването на

Димитровград, 3 юни. Игрище на ,,Слобода . 
Време хубаво за игра. Зретели около 250-

„Стобода”: М. Михайлович, П. Димитров, Е. 
Соколов, Г. Йосифов, А. Вукович, Н. Колер, И. 
Срколов, Г. Йосифов, А. Вукович, Н. Колев, 
Симов, М. Петров, Н. Минчев и С- Митов..

Срещата на „Свобода” и 
„Партизан”, които след пе
тия кръг на състезанията бя
ха класирани на второ и тре 
то място, трябваше да пока
же кой от двата отбора в мо 
мечта е по-добър. Пред голям 
брой зрители гостите показа 
ха игра, която плени наблю
дателите и напълно заслуже-

А. Д.
; л'---Г-учБ. К.

ИШрйМ• § ?т

Босилеград и.<•*
но извоюваха победа — 
97:72 (49:36).

Въпреки високата пббеда 
на гостите трябва да се ка
же, че баскетболистите на 

лошо.

Гимназистите на 
екскурзия а!

Учениците от гимназията 
„Иван Караиванов” проведо
ха десетдневна екскурзия. 
Посетиха и се запознаха с 
Ниш, Загреб. Любляна, Ри- 
ека, Сараево, Ужице и Кра- 
гуевац. Екскурзията имаше 
научен характер.

„Свобода" не 
Обаче

Цграха
днешния: им съперник 

беше-добър отбрр и на побе
дата им може само да се че 
стити. • А. Д.

-щ I,
Хандбалш

Б. К.
Победа в последната среща

,Брони'1 - „А сен Балкански“ 23:24 (13:14)
ад

-АВ основното учили
ще на Каменица

Едномесечна за
плата за стабили
зацията

щ
Брусник, 3 юни. Игрище 

на основното училище „Бра 
щсо Перич”. Време хубаво 
за игра. Зрители около 200.

„Асен Балкански”: Г. Ста- 
вров, И. Симов 1, П. Андо
нов 9, Б. Гигов 6, А. Петров 
6, В. Михайлов, Г. Златанов

отбора нато гост, срещу 
„Броки” с минимална разли 
ка — 24:23 (14:13).

Домашните хандбалисти 
бяха по-добри в началото и 
пред края на срещата, кое
то обаче не беще достатъчно 
за победа. Тоз^ път отборът 
на „Асен Балкански", в кей- 
то се изтъкнаха А. Петров и 
П. Андонов (които за съжале 
ние играха само няколко сре 
щи в тазгодишните състеза
ния), игра добре и тяхната 
победа, въпреки само с един 
гол разлика е напълно заслу 
жена.

№
Ш шШ IШ рI а1 §§т

2.й
Трудовият колектив на ос

новното училище в Камени
ца взе решение всеки рабо
тни на училището да внесе 
по една заплата за стабили
зация на 
общината.

Хандбалният отбор на „А- 
сен Блкански”, в последния 
кръг на състезанията в Из 
точна група сръбска 
зия, след съвсем несериозно 
отношение 
мачове, отбеляза победа, ка-

щщт ШШ:)
диви-ш.стопанството в

в досегашнитеМ. Петров: ЦветяЦ. А- А. Д.
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Пием»
Електрификация е Димитровградска община

Ш- -Ж- ■■

Защо трактористът 

е сервитьор?
Тези дни получава ток 

и Горна Невля
Закъсняват работите във ВисокОбаждам Ви се във връзка 

със статията, която сте обна 
родвали в „Братство" брой 
603 от 13 май т. г. под загла 
вие ,,Поради редица греш
ни”. В

ких да отида на работа в 
новоотвореното кафене. Ко
лективът даде съгласието си 
за това мое искане. Искам 
да изтъкна, че покрай шо
фьорска книжка за В и С ка 
тегория и държавен изпит 
имам и квалификация за го- 
стилничарски работник 
звание сервитьор.

Моля Ви се обнародвайте 
това мое писмо.

Борис ХРИСТОВ, работник 
на земеделската кооперация

Г. Лисина

Още едно село от Димитро 
вградска община 
ток. Работите

Усилено се работи и вър
ху селската мрежа в Долна 
Иевля- Вече са определени 
места за електрически 
лбове и същите ще 
да се поставят.

Селата Скървеница и Бар
не са завършили работите 
на далекопровода и отпочват 
с работите на трафопостове- 
те и селските 

За съжаление работите във 
Висок закъсняват. До май 
трябваше да приключат, ра 
бота на далекопровода, а до 
1 юни на трафопостовете и

тите на селските мрежи, за 
сега е направено малко. Все 
още не са готови работите на 
далекопровода от 
до Вълковия, както и от Ка
меница до Сенокос. Що се 
касае до работата на трафо
постовете, в това отношение 
все още нищо не е направе
но. По този начин планът до 
края на първото полугодие 
на годината да се завършат 
далекопровода и трафопосто

получава 
върху селска

та мрежа в Горна Невля са 
приключили. Чака се 
обектът да бъде 
от общинската

същата статия се пи- 
и по мой адрес в подзаг- 

лавине „Тракторист-серви
тьор". Точно е това, че съм 
променил професията си, но 
е станало поради това, 
е имало

ше
Моинцистъ- 

почнатсамо 
прегледан 

техническа 
комисия, което трябва да бъ
де до края на тази седмица. 
Ток трябва да получи и ма
хала Голеш, където обекта 
ще бъде прегледам същия 
ден.

със

че не
работно Място трак

торист. Затова две години по 
лучавах намалени лични до
ходи. По тая причина

мрежи.

поис-
вате не е осъществен, което 
без съхмнение ще окаже вли 
яние и на работите 
селските мрежи.

Самооблага
не за улици

Сесия на ОС в върху
Босилеград от тогава да отпочнат рабо- А. Д.

I
!Спорът с ВЕЦ „Власина“ 

е завършен
КаменицаЖелюша, село с около 350 

домакинства ,което има око
ло 400 работници в Димитров 
градските предприятия, жи
вее с много градски пробле
ми. Селото се увеличава, а 
с това и проблемите му. За
това ръководствата на обще 
ствено - политическите орга
низации взеха решение да 
се гласува самооблагане за

Отчетно-изборно събрание 

на местната общностОтборниците на Общинска 
та скупщина в Босилеград 
взеха решение да се измести 
пятя, който свързва общи
ната^ с вътрешността, а който 
ще бъде потопен с 
нето

общественет договор, 
които съдържа критерии за 
предимство при настаняване 
на работа 
новни

както и
квалификации, ко- , 

ито трябва да приетее- асфалтиране на улици, нзгра 
жават х\ица намиращи се на I у*^Аане на „Панчин път , ко- 
ръководни постове в трудо- ! “то остава като главен про- 
вите организации в община- ®лем на селот<> от дълги го-

ос-
В Каменица се състоя 

отчетно-изборно събрание на 
местната общност. В докла
да на ръководството се отчето 
ха успехите в работата през 
миналата година. Председа
телят на местната общност 
Арагослав Игич каза, че се 
ляните активно участвуват в 
трудовите акции. В разисква 
нията участвуваха Венко Ни 
колов, Тодор Ташков и др.

В разискванията взе участие 
и Райко Зарков, секретар на 
ОК на СКС, който присъству 
ва на заседанието.

В новото

изгражда 
на акумулационното 

езеро край Г. Лисина.
ръководство на 

-местната общност бяха из
брани Асен Антов, председа
тел, Венко Николов, секре
тар и Петър Йотов, касиер, 
а За членове Тодор Ставров, 
Рангел Минчев, Гера Данаи
лов и Никола Митов.

Съответната общинска слу
жба е дала на ВЕЦ „Власи
на” разрешение за строеж на 
язовира, с което фактически

дини.
Очаква се, че желюшани 

ще приемат решението за 
самооблагане.

та
Отборниците 

приеха отчетите за 
в миналата година на всички 
ведомства, които се финанси 
рани от общинския бюджет. \ 

В. В.

разгледаха и 
работа

спорните въпроси са решени.
На сесията на Общинска

та скупщина бе Драгомир Стефанов 
Желюшапри-

Ц. Димитров

Адам Георгиев: падките, но и на практика до 
каза, че води своите народи 
в изграждане на социализъм 
и то на основите на марксп 
зма — ленинизма.

от Югославия и чужбина. Ка 
то основна задача на кому
нистите бе възложена непре
късната борба за самоуправ 
ление и изграждане на демо
кратическо общество. Бе по
сочено, че работническото са 
моуправление в стопанските 
предприятия и заводите ще 
помогне да се създадат соци 
алистически отношения и в 
областта на производството. 
В доклада на другаря Тито 
бе изтъкнато, че комунисти- 
те трябва да бъдат на зави
дна висота и да работят за 
своето плоитическо и ндеоло 
гическо изграждане за да мо 
же да изпълняват задачите, 
конто им се възлагат. От тия 
задачи, конто посочи Тито 
се вижда какъв трябва Да 
бъде образът на нашите кому 
иисти. Бс посочена и ролята 
на партията в новите само- 
управителни условия н в со
циалистическото 
ство.

Следвоенните конгреси 

на СЮК (1)
Този конгрес на ЮКП се 

с състоял при изключително 
специфични условия- Но то
ва беше и пръв конгрес, на 
който нашата партня показа 
неразрушимо единстно и при 
вързаност към пол!ггнката, ко 
ято е водила ЮКП начело с 
другаря Тито. Ето какво ка 
за другаря Тито в полнтнче 
ския си доклад на Петня кон 

„Подчертавам,грес:
ЮКП до днес е частно из
пълнявала задачите си, 
тори«еската си мисия и че 
и в бъдеще 
строи социализъм."

чеот обществения и политиче
ски живот на страната. Дру 
гарят Тито излезна пред кон 
греса с историческия док
лад: „ЮКП в борба за нова 
Югославия, изграждане 
социалистическата икономи
ка ФНРЮ”. Огромно значе 
ние за развитие на партията 
бе и Резолюцията на Петия 
конгрес за отношенията на 

и ЮКП.

I* омунистическата пар- 
М тия на Югославия е ос 
в * но вана на учредителния 
конгрес през 1919 година в 
Белград под названието Со 
циалдемократическа партия 
на Югославия (комунисти)
— СРПЮ (к). От основан ето 
й до 1945 година Партията 
измина труден но 
път. Под нейно ръководство 
се водеше борбата на югосла Информбюро 
вската работническа класа В доклада на генералния 
социално и национално осво секретар на ЮКП другаря 
бождение. В този период пар Тито бе направен преглед па 
тията е имала четири кон- историческото развитие на
греса. Един от най-значител- работническото движение на
ните моменти в този период югославските народи от 1919 

ЮКП. В година до края на войната 
и иародноосвободителното 
движение. Другарят Тито осо 
бено се спря върху събития
та от 1937 година и даде обя

марксистко-ленинската тео
рия- Говорил е и за съвет
ския опит в изграждането 
на социализма и прилагане
то му в специфичните наши 
условия. В края па своя ло 
клад бе изтъкнал, че пости
гнатите до Петия конгрес ре 
зултати са ясно доказател
ство, че политиката, която 
води ЮКП начело с другаря 
Тито е напълно правилна, 
за което дадоха потвържде
ние и дотогавашните резулта 
ти в социалистическото стро 
итслство.

Петият конгрес на ЮКП 
потвръди становището на 
ЦК на ЮКП във връзка с об 
виненинта и нападките, кон
то бе отправило Информбю 
ро против социалистическа 
Югославия- Провеждане на 
Пети конгрес стана по време, 
когато се водеше борба про 
ти в ИБ-то. В момента кога 
то срещу нашата Партия и 
нашата страна бяха отправе 
ни голями неоснователни об 
винения. ЮКП не само, че 
оказа съпротивление на на-

не

успешно ще
на

Успехите, които
ло Пети конгрес и 

дадоха възмож

ности гиа
ЮКП
след него 
пост за успешна работа на 
Шестия конгрес, ксУйто 
мал особено голямо

славен
е и- 

зиаче-
ипс за по-нататъшното разви 
тио ма работническото 
женио. за по-нататъшното ра 
звитие ма 
движение в Югославия- На 
Шести конгрес бе взето ре
шение да се преименува пар 
тията в Съюз на югославски 
те комунисти (СЮК).

строител-

дви- (Следва)

работническото
е консолидация на 
този период за генерален се 
кретар на Партията идва 
другаря Йосип Броз Тито, 
който мобилизира партията 
в борба против фракционни 
те елементи.

Първи конгрес в новоосво 
боденото отечество беше — 
Петият конгрес на ЮКП, ко 
йто се състоя от 21 до 28 
юли 1948 година. Конгреса 
се занимава с важни въпроси

сиение за ролята на новия 
Устав и Програма на ЮКП.

Главните и основни черти 
на политиката на Партията 
даде другаря Едвард Кар- 
дел. Той подчерта, че в ос
новите на новата държава и 
Партия дълбоко е залегнала

Шестият конгрес на СЮК 
се състоя в Загреб от 2 до 7 
ноември 1952 година. В 
го вата работа взеха 2022 де
легата и четристотиии гости

не-
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[УчАСОРЕТЕ ЗА ОТДИХ И
Крана мозайкаХу/Ц®р Бигърът нато 

строителен материалУМЕЕ ДА ВЪРШИ ДВЕ РАБОТИ ЕДНОВРЕМЕ- 
ДА ГОВОРИ ЕДНО, А ДА ВЪРШИ ДРУГО.

АКО СЪДБАТА ТИ ЧУКА НА ВРАТАТА, НЕ СЕ 
ПРЕСТРУВАЙ, ЧЕ ТЕ НЯМА В КЪЩИ.

АКО ВСИЧКИ ЗАПОЧВАТ ДА СВАЛЯТ ЗВЕЗДИ 
ОТ НЕБЕТО, КОИ ЩЕ ИМ СЕ ЛЮБУВА.

ИНО:
— Сърдиш ди сс много, ми

ли?
_ Да п вярвай ми, веднага

оставя» ако 11С 
ай-добрия

са сПокрити

държат голямо ко"”е"®° 
пастителни останки покрити 
с варовик утаен чрез облива 

минералната вода. По 
останки бигърът е 

и порозен, поради ко 
тегло и достъпен 

Ботаниците би

В наши времена все пове 
че се използуват полуизкус- 
твсни или напълно изкустве
ни строителни материали,
го габести бетонни елемен
ти, пластмаси и пр. Някои на 
времето си използувани ма
териали с извънредни техни
чески качества днес са неоп 
равдаио забравени. Такъв е 
случаят с бигъра.

За разлика от варовиците, 
чакъла и бигъра са от по
млял геоложки произход, ьи 
гьрът е някога представявал 
ценен материал от който би
ли строени черкви, укрепле 

мостове и проче. Бил ле 
сей за обработка — чрез у- 
потребата на
брадва от него се получава- 

геометрически идеални 
блокове. Например Поганов- 
ски манастир е частично ст 
роен от бигрови тухли, кои
то са вероятно донасяни по, 
течението на Ерма от плато
то на което почива Звонска 
банд.

щях да те 
беше жена на и 
ми приятел.

кафенеВ провинциално
поръчва кафе.клиент си

_ Много съжалявам, госпо
дине, но кафето свърши 
_ отговаря келнерът.

— Никак не сс учудвам! На- 
последък то от ден на Аен 

по-слабо.

не на
ради тия 
чуплив 
ето е лек на 
за обработка, 
ха могли чрез изследване на 
тия останки да открият ка
къв състав от миналите време 
на е имала растителността на 

това

Светът в бройки
ставаше все

към навто-прнсъедини
проводя „Дружба”, ко
йто повързва СССР и 
Унгария 
кия и
проводът Сибир—Евро 
па е направен за 15 ме 
сеца. В план е той да 
дава през 1980 година 
270 дс 300 милиона то
на нефт годишно.

ТРАНСКОНТИНЕН- 
ТАЛНИЯТ нефтопро- 

Сибир-Европа ще
местност, нооколната 

още не са сторили.пия.
Доктор, излязъл на раз
ходка. среща своя пацие
нтка, която започва ведна- 
му да му се оплаква:

_Знаете чувствувам се м*10-
го особено. Аз понякога...

_ Съблечете се, моля.

вод
бъде дълъг около 
километра. Този нефто 
провод ще води начало 

Самотлор ще

п, Чехослова- 
Полша. Нефто- обикновената

ли
то си от 
мине централните час 

европейскатати на 
част на СССР, ще се

Именно, наслаги на бигьр 
могат да се намерят на ня
колко места около Звонска 
Баня. Има ги и от дасната

чеш, ребра ли нечеш, гла- 
ве ли нечеш кикве ли кош 
чинс нечеш.

— Е, упропастише 
ва местенце — рече 
йедън рибар, турил кърпу 
на нос и варка да мин мес 
тото. — Йедно време тука 
децата се купеоше, е 
тея ливадс и любов си во- 
деоше — а съга от клани- 
цуту искарую сващо. А ви 
диш ли пцетата се събира 
ю тука.

страна на звонската рекич
ка, Блатьшшща, под банята 
при тунелчето и моста в 
Ракита.

И ТО
МИ Но сравнително 

по-мощни са бнгаровите на
слоения под термалните из
вори на банята, които се 
спускат дори до коритотона

ИЗ

АнекдотЯЗЪК ЗА УБАВИПОТО! ЗАЩО ТИТО БИЛ 

„СЪРДИТ“?— човек да липшоше. Сре 
то йедну бабичку, 
ми рече: 
незнам кому йе падло на 
памет, ама упропастише 
врелото. Боклукат дека от 
цел град събираю — иска 
рую га там!“.

Кво да ви кажем: аиде 
реко, че идем къмто съста 
въкът, там йедно време 
много убаво беше. Тамън 
понаближи, а оно има кво 
и да видиш: краци ли не-

Кво да ви разправлям. 
И требе ли да ви разправ

Поопраи се временцето 
и я реши да се поразодим. 
Накуде да ватим? Йедно 
време, ко по-млад, най-ве
че обичано да отидем при 
врелото. Ем недна ладо- 
винка, ем гледам кико не 
вестете буаю с буалйе, а 
трепту ко трепетлиЪе. Я 
одавна съм бил натам, та 
реко да си поприсетим 
малко. •.

Очеш — ама ка набли
жи: СМРАД! Текъв смрад

а она 
„1Мани Манчо, лям? Не може ли тия син На път за Църно езеро

драци що изкарую боклу ,;Рай Аурмитор където в на мк м Vа ^ чалото на май 1942 година, е
кат и другите мърсотине трябвало да се състои съве

щание на военните и поли
тически ръководители на 
Санджак, Черна гора и Хер
цеговина, Тито нощувал в 
малко село край Пива. С не
го пътувал и поп Владо. Зе- 
чевич, член на Върховния 
щаб.

Сутринта всички били го
тови за тръгване. Тито вече 
се разхождал пред къщата. 
Бил сърдит нещо.

— Защо си така сърдит? 
— попитал го Владо.

— Как няма да бъда сър
дит, когато не ми позволиха 
да дремна. Спътникът ми, 
Джуро, цяла нощ така стра
шно хъркаше, че се струху- 
вах да не се удуши. Ти Вла
до, пак пееш. Имаш добър 
глас, но не е за през нощ.

И добави съвсем сериозно:
— В бъдеще и тримата ще'’ 

спите по-далеч от мен, по 
право аз ще си намеря мя
сто по-далеч от вас.

на друго место. Да изко- 
паю дупку и там да върл- 
яю.

Са имаю механизации) — 
дупка да се изкопа нема 
да трайе много.

А тека место да се поод 
морим 
рад. Язък за убавилото!

нагълта се см-

Баба на
ДЯДО • • •

Ц ЕТ. ПЕТРОВ
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