
ЪРЯ-ГстВп Босилеград

Подтотовни зо чествувонет» но 8 март
В Босилеград се проведе 

заседание на Комисията за 
обществена дейност на же
ните цри Общинската кон
ференция на ССРН, на кое
то се прие програма за ра
бота за тази година и се из
вършиха подготовки за че- 
ствуването на 8 март — Де
ня на жената.

В приетата програма за 
работа особено се изтъква 
необходимостта от създава
не на работа за ясените. За 
целта се предлага да се за

почне с организирането на 
домашно ръкоделие, посред
ством което ще се настаня
ват на работа най-много же 
ните от село.

Образованието на женска
та младеж е също важна за 
дача на Комисията за обще 
1ствена дейност на жената.

В програмата е записано, 
че в определен срок ще 
анализира участието на же
ните в обществено - полити 
ческите организации, в общ
ностите на интересите и ме
стните общности.
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НОВАТА
КОНСТИТУЦИЯ

ПРОВЪЗГЛАСЕНА КОНСТИТУЦИЯТА
НА СФРЮНа тържествената 

на Камарата на народите и 
на останалите 
камари присъствуваха 

ръководители 
СФРЮ, членовете на Изпъл 
нителното бюро на Предсе
дателството на СЮК, прелее

датели на републиканските и 
областните Съюзи на кому
нистите ,председатели на ре 
публиканските скупщшш и 
автономни области, предсе
дателя и членовете на Съюз 
ния изпълнителен съвет, пре

сесия

скупщински 
най

дставители на Съвета на Фе 
дерацията и ЮНА, делега
ции на ССРНЮ, Съюза на 
синдикатите, СУБНОР, Съю
за на младежта, Конферен
цията за обществена дейно
ст на жената и Съюза на за 
пасните военни старейшини, 
членовете на конституцион
ната комисия, председатели
те на Конституционния, Вър 
ховния стопански съднаЮго 
славия, Съюзния обвинител, 
Съюзния правозащитник и 
представители на Скушцина 
та Белград, както и членове 
те на дипломатическите ми
сии, акредитирани в Бел
град.

От чуждестранни делега
ции присъствуваха: делега
ция на Алжирския фронт на 
националното освобождение 
начело с члена на Съвета на 
революцията и държавен 
министър Шериф Белкасъм, 
Кубинска делегация, оглаве 
на от Раул Кастро втори се 
кретар на Централния коми 
тет на Кубинската комунис 
тнческа партия и министър 
на революционните въоръже 
ни сили и ръководител на 
Чилийската делегация Кар- 
лос Алталшрано, генерален 
секретар на Социалистичес
ката партия на Чили и чле
на на Политбюрото на 
на Чили Володя Тентелбойм.

Встъпително слово и ре
шеш <е за провъзгласяване 
на новата Конституция на 
СФР Югославия прочете пре 
дседателят на Камарата на 
народите в Съюзната скуп
щшш Мика Шпиляк.

висши на
съюзната скупщина в съгласие със скупщи- 

ните на всички социалистически републики 
номни покрайнини на тържествена сесия на Съвета 
на народите от 21 февруари т. г. прие новата Кон
ституция на Социалистическа федеративна репуб
лика Югославия.

Това е едно изключително събитие 
дането на нашата обществено-политическа 
ма, в победоносния ход на социалистическата 
волюция и заздравяване на самоуправителните об
ществени отношения, в конто доминантна роля има 
работническата класа и всички организираш! про
гресивни сили в обществото.

Развитието на материалната основа на нашата 
страна и социалистическите обществени отноше-

и авто

в изграж- 
систе-

ре-

ния, засновани на самоуправлението и национално
то равноправие, осъществените грандиозни резул
тати в обществените и политически отношения в 
досегашния период наложиха съответни промени 
на Конституцията от 1963 година. Някои нейни раз 
поредби в отделни области бяха изменени с кон
ституционните амандмани от 1967, 1968 и 1971 го
дина.

С новата Конституция укрепва по-нататъшното 
развитие на нашите революционни придобивки, оп 
ределя се правото и отговорността на социалисти- 
ческите републики и социалистически 
покрайнини, както за собственото им развитие, та
ка и за развитието на югославската общност като 
цяло. А това е гаранция за бъдещето развитие 
социалистическите демократични отношения по 
пътя на освобождаването на труда и изграждането 
на самоуправително комунистическо общество.

При това се изхожда от историческото обстоя
телство, че работническата класа и всички труде
щи се от всички народи и народности предводени 
от Съюза на комунистите в Народоосвободителната 
борба и социалистическа революция срутиха сгра
дата на капитализма ,чиито основи почиваха на ек
сплоатация, политически гнет и национално нерав- 
ноправие и започнаха да изграждат ново оощест- 
во в което трудът и човекът се освооождават от 
експлоатация и своеволие и всеки народ и на род-

за свооо“

автономни

на

:г---
Съюзната скупщина в Белград

Решение на Председателството на СЮК кп
Х-ят КОНГРЕС НА СЮК ЩЕ СЕ 

СЪСТОИ ОТ 27 ДО 30 МАЙ
всички заедно създадоха условияност и

7^=='^—гВния труд които създават материалните блага и ре- 
шТваТчрез своите делегации и Делегати във всич- 
ки обществено-политически оощности, трудови ко 
лектпвгг само управителни общности на интересите 
Г=тГоХ?ости. Следователно, Конституцията 
е мо^ор^Г в ръцете на работническата ™аса 
на Югославия в историческата и мисия изгрдж 
ЛднГна "гомоуправител,1о социалистическо об

щестао. нето на новаха съюзна Конституция
успеишо приключи *Ана“ирока ^"^"Тта
н^СФРЮ^ЩЦЦ^ъуциит^н^^публзЩитс и покрай
иинитеи -ДД™ГГ™т”ес, Мо—о7г'а. 
сти, и общностите на интери и , ишо са 1И.
низации на сдружения ^РУА-и.,ме11С1]|,я във всички 
правени много съществени процесът на при-струитУРИ „а нашето^Щ“твОрПрощ-СбЬТ # в Фд

"гов^. ^кТеТитално и динамично нашето 
самоуправително шша акция за

СеГЗ "Сг^ТанГГ новатГюитуция в пра творческо прилагане ги » _ Това изисква
ктика, във всички й» " ио^год в оживотвор
последователност итР^ и 11е1фимирима, исот-
яваието на Конституция пентралиетично-бю-
стъпчива бо^ПХра“™ ^националисти- 
рократични, техно-либерали и уги теории
чески, буржоазно-демокра ворбГса Писмото
и явления. Мощни оръжи изпълнителното бюро 
“ КТт*™ » Десетия конгрес на 
СЮК.

На 14 февруари в Белград 
се състоя 47-мо заседание на 
Председателството на Съю
за зш югославските комуни 

на което бе взето ре- 
за провеждал е на Де 

сетия конгрес па СКЖ. Ре
шението гласи:

Въз основа зга член 54 от 
Устава на СЮК и решения
та от 44-то заседание на 
Председателството па СЮЦС 
от 6 поемоври 1973 
Председателството 
за на югославските комуни
сти на своето 47-мо заседание, 
проведено па 14 февруари 
1974 година прие

мунисти се предлага след
ния

(Стр. 2)

сти, 
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■година, 
па Съю-
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РЕШЕНИЕ ■
■

за свикване и предложение 
дневния ред на Досе- 
коигрес на Съюза на юго

па ■
тия
славските комунисти.

1. Десетият конгрес на Съ
юза на югославските кому
нисти ще се състои на 27, 
28 и 30 май 1974 година в 
Белград.

2. На Десетия конгрес на 
Съюза на югославските ко-

■
■
■



Десетият конгрес на СЮК 

от 27 до 30 май в Белград
Съвместно югославско-мексиканско съобщение

Народите имат право на собствено
развитие

(От 1 стр.)
ДНЕВЕН РЕД:

1. Набор на делови тела на Конгреса
2. Верифициране пълномощията на делегатите
3. Отчет за работата «а органите на Съюза на 

слапсюггс комунисти от Деветия конгрес
едседателството на СЮК

ПРЕЗИДЕНТИТЕ Тнто и Ечсвернн изразиха загри- 
поотоинното и всс по-бързо влошшшне Iжсност поради 

на положението на развиващите се страни и продълоо- 
чаване на разликите между тих и високо развитите стра
ни. Президентът Тнто прие поканата да посети Мексико.

юго-
на СКЖ:а) На тгр

б) На Комисията за статухарни въпроси на Сютс 
<в) На контролния отбор на СЮК л
4. Борба за по-нататъшно развитие на социалисти 

ческото самоуправление в нашата страна и ролята на 
С101С — доклад на Йосип Броз Тихо, председател на

5. Разисквания по доклада на председателя на Ск>К 
и по отчетите.

6. Разисквания в комисиите за предстоящите 
чи на Съюза па югославските комунисти:

а) Наименование на конгресните комисии, предсе
дателите и деловите президиуми

б) Обсъждане на проекто документите и изготвяне 
на предложения за документите на Десетия конгрес наокж

След тридневното държав 
но посещение на мексикан
ския президент Луис Ечеве- 
рия, в миналия петък бе из
дадено съвместно съобще
ние за разговорите му с ю- 
гославокия президент Тнто, 
в което между другото се 
казва:

В разговорите, конто про
текоха в атмосу*ю|)а на при
ятелство, искреност и пълно 
разбирателство двамата пре 
зиденти обмениха мнения по 
най-важните актуални въп
роси на международната об 
становка и за състоянието и 
перспективите на югослав
ско-мексиканското сътруд
ничество, при което с удо
волствие констатираха иден 
тичност или близкост на гле 
дищата. Те потвърдиха реши 
телността на двете страни 
да продължат своята актив
ност и борба за мир, прила
гане на принципите на .миро 
любивата коегзистенция меж 
ду всички страни и за поли 
тическа и икономическа не
зависимост. Също така те се 
изясниха за сигурност вър
ху основите на равноправно 
сътрудничество между вси
чки държави, без оглед на 
големина, обществена систе- 
ма и степен на развитие и 
за правото на всеки народ 
свободно да избира пътища 
и форми иа собственото си 
развитие. Специално под
чертаха правото на всеки 
народ суверенно да разпола 
га със своите природни бо
гатства.

Двете страни положител
но оцениха процеса на от
слабване на напрежението, 
както и стремежа на вели
ките сили да надделеят съ
стоянието на конфронтация 
и да ползуват преговори и 
сътрудничество като метод 
на разрешаване на конфлик 
тите. Изразявайки убеждени 
ето, че независимостта, ми
рът и сигурността са неде
лими, двамата ръководители 
на държавите считат за нео 
бходимо тоя процес час по- 
скоро да обхване целия свят 
за да допринесе по тоя на
чин за възможно по-бързо 
премахване на огнищата на 
кризи и напрежение.

Двете страни подчертаха, 
че Четвъртата конференция 
на ръководителите на дър
жави и правителства на нео 
бвързаните страни, състояла 
се в Алжир, е потвърдила

Ш

зада-

7. Приемане иа резолюциите на Десетия конгрес на 
СК и изменения и допълнения на Устава.

8. Избор и верификация иа избора на органите на 
Съюза • на югославските комунисти

Всички материали и проекто документите за Кон
греса Председателството благовременно ще достави на 
делегатите и участниците в Конгреса както и на центра 
лпитс и покрайнински комитети на Съюза на комунис
тите.

Проекто документите за Десетия конгрес ще бъдат 
публикувани и по тях ще се водят разисквания в организа 
циите и ръководствата на Съюза на югославските кому
нисти.

Председателството на ОКЖ 
прие и- предложението на 
Изпълнителното бюро на се 
даде статус на пълноправен 
делегат на Конгреса и на 
членовете на постоянната 
част на Конференцията на

СКУК, които са 70 на брой, 
съгласно приетото решение 
както и Устава на СЮК. Те 
ще имат всички права на де 
легатите, освен 
гласува по отчета и разре
шаването 
органи на СК.

когато се

на централните

Женевският етап на Европейската 
» тфереьщия

Югославия даде предложение за 

уреждане правото но националните 

малцинства
От срещата Тито — Ечеверия

физненото значение на поли 
тиката на необвързвапе. Те 
отчетоха, че най-новите съ
бития в света потвърдиха ак 
туалността и далновидност
та на решенията и оценките 
на Алжирската конферен
ция в търсенето на пътища 
за решаване на най-важните 
международни проблеми въз 
основа на най-широко меж
дународно сътрудничество, 
засновано върху равнопра
вието.

Президентите Тито и Ече
верия изразиха дълбока заг
риженост поради постоянно 
то и все по-ускорено влоша 
ване на положението на раз 
виващите се страни и задъл 
бо-чаване разликите между 
тях и високо развитите стра 
ни. Продължаването на та
кава обстановка представля

ва източник на нови и все 
по-изострани кризи и кон
фликти в света.

Двете страни считат, че 
сегашната криза, която на
тиска света ясно открива 
взаимозависимостта и дълбо 
ките противоречия в разви
тието на световното стопан
ство н международните ико 
■комически отношения, което 
налага необходимост натру
паните проблеми по-спешно 
да се решават, чрез сътруд
ничество .между развиващи
те се и развитите страни. 
Затова покрепят инициати
вата за свикване иа специа
лна сесия иа Генералното 
събрание иа ООН за сурови 
ните и развитието и изказ
ват готовност да се ангажи
рат за -възможно по-голям 
успех на това заседание.

Целта на югославското
предложение е да посочи 
пътя, с който ще се постигне 
щото националните малцин
ства никога вече да не пред 
ставляват причина за недо
разумения и напрежение ме 
жду държавите, но все пове' 
че да бъдат фактор за сбли 
жаване и приятелство .меж
ду тях.

На конференцията за си
гурност и сътрудничество в 
първия подкомитет, който се 
занимава с въпросите на си 
гурността, югославската де
легация поднесе официално 
предложение за зачитане 
правата на националните 
малцинства. .

Във встъпителното образ- 
ложение на предложението 
ръководителят на югослав
ската делегация Гюро Нин 
чич поясни, че предложение 
то се отнася до национални 
те малцинства в техния ос
новен смисъл, под който се 
подразбират онези части от 
една нация, различаващи се 
от болшинството население 
в държавата, където живе
ят, а са тъждествени с насе 
лението в една съседна ст
рана.

Във връзка с това югосла 
вскнят представител -изтък
на, че въпросът за национал 
ните малцинства е съставна 
част на по-широкия проблем 
за защита на човешките пра, 
ва съгласно Устава на ООН, 
Декларацията за правата 
иа човека и отговорността 
за човешките права.

След това югославският

Югославското предложе
ние изтъква необходимостта
от сътрудничество между 
държавите за осигуряване 
правата на националните 
малцинства и няма за цел 
да реши или наложи реше
ние на проблема на национа 
лните малцинства, но да под 
тикне към все по-тясно сътру 
дничество в тази насока съг 
лаоно Устава на ООН.

Поднасянето на югослав
ското предложение предиз
вика оживени разисквания 
в Комитета за сигурност. По 
вече делегации, а особено 
от Австрия, Италия и Малта 
подкрепиха югославското 
предложение и потърсиха то 
всесърдно да се разгледа.

Също така делегациите на 
СССР, Румъния и Полша 
подкрепиха становището на 
югославското предложение 
да се даде възможност да се 
обсъди на конференцията.

Обаче, за разглеждане на 
югославското предложение 
се противопоставиха деле
гациите на Гърция, Фран
ция и Испания. Поради от
пора на тези страни, с оглед 
на обстоятелството, че всич
ки решения на конференци
ята трябва да се приемат 
единодушно, процедуралното 
решение за бъдещето раз
глеждане на югославското 
предложение е отсрочено за 
следващото заседание на 
първия комитет.

БрдтстВо Заседание на Комитета по 

провеждане на заключе
нията от Алжирската 

конференция
ВЕСТНИК НА БЪЛГЧ» 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Ишаа всеки петък

глвеея « 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
■ редихте? 
НИКОЛОВ

На 19 февруари под ръко
водството на председателя
на Съюзния изпълнителен съ 
вет Джемал Биедич в Бел
град се състоя първото засе 
дание на Комитета по обе
диняване, следене насърча
ване и насочване активност 
та в провеждане на решени 

! ята -на Алжирската конфе
ренция цри Съюзния изпъл- 

1: нителен съвет.
На заседанието, са разгле- 

! дани актуални въпроси по
! провеждане на решенията и

мерките на Алжирската кон

ференция и е направен -спе
циален обзор върху сегаш
ната международна полити
ческа и икономическа обета 
повка.

Комитетът също утвърди 
редица предложения и мер
ки за осигуряване на «още 
по-интензивно ангажиране 
на съюзните органи и оста
налите обществени фактори 
в изпълняване на заключе
нията и решенията от алжи 
реката среща на най-високо 
равнище.

Т представител подчерта, че в 
хода на подготовките на кон 
ференцията за сигурността и 
еътрудничестввото в Европа, 
както и през нейния пръв 
етап, ясно е дошло до изра 
жение схващането, че въпро 
сът за националните малци
нства е в компетенция на 
конференцията, като под
черта, че по тоя проблем най- 
добре ще се види дали съ
ществуват добри намерения 
и тези обобщени принципи 
да получат свое съответно 
приложение.

БОГДАН
Мхдшм „Братство" —

Станко Паунови*К

мяКемаа**
СДК - Наш

-»Т* Кара-
IV. Ст.
М и - ■■
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Стане Доланц на Срещата Нй самоупРавителите в Крагуевац:
ЮГОСЛАВИЯ Е НАЙ-СВЕТЛИЯТ ПРИМЕР НА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ

През миналата П *
шеста поредна Среща 
рак“. На втория 
тн и гости произнесе 
Изпълнителното бюро

Днес, много пъти 
шата страна, а и в чужбина 
се правят опити да се отре
кат успехите, които постиг
на нашата работническа 
са на чело със Съюза 
мунистите в периода 
въоръжената революция. Че 
сто и у нас и в чужбина се 
изтъква онова, за което 
най-добре знаем дали стру
ва шш не струва, за което 
най-добре ние знаем 
сме виновни или не, че е би 
ло така, а забравя се, че ра
ботническата класа в Югос
лавия, че трудещите се 
Югославия през тоя период, 
исторически гледано — твър 
де кратък период на време 
— успяха да постигат таки
ва резултати, каквито не е 
постигнало нито едно обще-

седмица в Крагуевац
салюуправителите „Че^овен^йяй

Ден от срещата „ред около 1200 
Рех* Стане Доланц, с

на Председателството

какъв политически .проблем 
за югославското общество, 
тъй като те не са направили 
нищо за югославското само
управление и нямат право 
да говорят за неговите резу 
лтати. Доланц изтъкна, че 
теориите на тази група про
фесори и не са теории, за- 
щото нито една теория не е 
била теория, ако не е прове 
рена на практика, а това ко 
ето тази група предлага е 
само отричане на югослав
ското общество.

Ш В края на речта си дру 
гаря Доланц каза:

— И вътрешните полити
чески и икономически отно
шения и международната 
обстановка търсят пълна мо 
билизация на Съюза на ко
мунистите и всички органи 
зирани социалистически си
ли в нашето общество. Те 
търсят държавните и всич
ки самоуправителни органи

на да бъдат на равнището на 
своите задачи и отговорнос
ти, търсят акция, конкретна 
акция ,търсят социализъм на 
дело, а не самозадоволство 
и отпуснатост, защото само 
така ще надделеем всички 
препятствия, намиращи се 
пред нас и само така ще мо
жем реално и с вяра да гле
даме в нашето бъдеще. А 
бъдещето зависи от нас, и 
преди всичко от всички нас.

делега 
секретар на 

на СЮК.
и в на- само югославска специфич

ност. Потребата за участие 
в приемането на основни ре 
шения по Обществените от
ношения, станакла 

на ко- и все пове
че придобива значение 
врменния политически 
Кратко

в съ- 
свят.

казано, тя става ло
зунг на съвременното обще
ство.

след

ние
По случай 60-годишнината и дългогодиш
ната революционна дейностединствена и решите

лна линияЧУЖДЕСТРАННИЯТ ПЕ
ЧАТ ЗА ЮГОСЛАВИЯ

Говорейки за събитията на 
Филозофският факултети в 
Белград, Загреб и Любляна, 
Стане Доланц 
случайно, събитията ма Фи
лософския факултет в Бел
град станаха една от точки

дали

Президентът Тито отличи 

Лазар Колишевски
Ако погледнем само пе 

риода между Деветия и Де
сетия конгрес, значи перио
да от пет години, вие ще ви 
дите, че ние, особено през 
последните две и половина 
години, с един критически 
анализ, преди всичко в Съю 
за на комунистите, а след 
това и в цялото общество, 
бяхме способни да преодо
леем онези конфликтни си
туации, които възникнаха в 
нашето общество. Тук мис
ля на проблема на национа
лизма, мисля конкретно на 
резултатите от 21-то заседа
ние в Караджорджево, на 
нашата борба против техно- 
кратизма и либералистични 
те схващания, мисля конкре 
тно на положението в Съю
за на комунистите в Сър
бия и разговора, който на
шият председател Тито има 
със сръбския политически 
актив
тък Доланц и добави, че 
това е доказателство, че Съ
юзът на комунистите е спо
собен да преодолее конфлик 
тните положения, чрез от
крита, честна и комунисти
ческа критика. Също така 
някои другари трябваше да 
бъдат отстранени от СК, а 
предприеха се мерки да се 
отклонят не само последст-

каза, че не

на които в света

По случай шестдесетата го 
дшннина и дългогодишната 
революциона дейност прези
дентът на републиката Йо- 
сип Броз Тито отличи тру- 
гаря Лазар Колишевски с 
Орден югославска велика 
звезда за извънредни заслу
ги в изграждането на Соци
алистическа федеративна ре 
публика Югославия, за раз
витието и укрепването на 
съзнанието на нашите

Убеден съм, че твоя богат 
революционен опит, способ
ност и творчески усилия и 
в бъдеще напълно ще се из 
разяват — се казва в теле-

граж
дани в борбата за свобода 
и независимост на нашата 
страна, както и за забележи 
телния принос към нейната 
политика на мир и приятел
ско сътрудничество с други 
държави.

— От рачиш младини ти 
се посвети на революцион
ната борба на нашата работ 
шгческа класа и нейния аван 
гард Комунистическата пар 
тия на Югославия и винаги 
полагаше всестранни усилия 
за победата на нашата ре
волюция, за социалистичес
ко и самоуправиетлно разви 
тие на нашата общност. Ти, 
също така даде голям принос 
към победата на революцион 
ната политика на Комунис
тическата партия на Юго
славия в Македония и в ор
ганизирането на въоръжената 
борба на македонския народ 
против окупатора.

изтъкна в по-ната-

вията, но и причините, кон
то доведоха до такива кон
фликтни положения.

веа След като говори за о- 
питите на централистичните 
и унитаристични сили, да 
върнат нашето общество на
зад, Доланц каза че ръково
дството на Съюза на югосла 
вските комунисти и ръково
дствата на СК в републики
те и покрайнините, стоят е- 
динно на линията по-нататъ 
шното развитие на нашето 
самоуправително общество, 
каквото го начерта друга- 

Тито и новата Консти-

грамата на президента Тито 
до другаря Колишевски.

Високото отличие на Ла
зар Колишевски връчи под
председателят на Президиу
ма на СФРЮ Митя Рибичич.

Паметникът на разстреляните ученици и преподаватели 
в Крагуевац

зовават и за която се пише.
Бел- 

печат
ство досега в своето разви
тие. Групата професори в 

грял, в чуждестранния 
се представят като едно 
централните политически въ 
проси в югославското обще
ство, а отношението на на
шето общество към тази гру 
па професори в света тълку 
ват като доказателство, че 

Югославия няма хумани- 
демокрация, а Югосла 

оива на изток в лагера

Доланц добави, че ус- 
нашето общество отпехът на 

не трябва да се мери само 
с бройки, но и с това, че то 
успя да създаде един нов со 

само-
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКциалистически човек, 
управител, отговорен за по
нататъшното развитие на на 
шето общество като цяло.

Като констатира, че всич- 
нашето об-

рят
туция. След това Доланц до 
бави, че тук няма дилеми, 
защото това единство съще- 

и всеки ден то е по-

в
Успешно преодоляване на слабостите

На 14 февруари в Ниш се 
състоя отчетно-изборно съб
рание на Общинската кон
ференция на СКС, в чиято 
работа взе участие и членът 
на Секретариата на Центра 
линя комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия Жи
вак Васнлевич.

Конференцията избра нов 
общински комитет от 27 чле 
иове, болшинство от кон
то са работници от иепосре 
дственото производство. Но
воизбраният Общински ко
митет за секретар избра 
Саво Саватич, висококвали
фициран печатарски работ
ник, досегашен председател 

Общинската конферен
ция на ССРН в Ниш.

Говорейки за последовате 
лната борба на комунистите 
Живан Васнлевич изтъкна, 
че СКС провеждайки стано
вищата от Писмото е устоял 
на всички натисци, на раз
личим течения, групи и от-

зъм и
вия
на сталинизма.

На някои журналисти 
в странство през последно 
време философският факул
тет стана единствен източ- 

информации за Юто- 
от стзи

ко постигнато в 
щество е дело на работниче 
ската класа, Доланц подчер 
та, че тези успехи се отри
чат и нашето самоуправите
лно общество се напада 
повече страни —

ляво, защото Ютосла- 
стана най-светъл пример

ствува
здраво. делни лица благодарение на 

своята офанзива акция, ясен 
курс и акциокна програма 
за единния курс на СЮ(К 
и, че се е освобо, 
нословията и се е борил за 
същинско оживотворяване 
на програмата в дело.

Във връзка с предстоящи
те задачи, Васнлевич каза

— Специално трябва да се 
пазим от гьрлатите фразьо- 
ри, демагози и кариеристи, 
които особено са бъбриви в 
предизборните дни, когато 
искат да „се пробутат" някъ 
де. Известно е, че веднъж 
постигнатото единство не е , 
обезпечено завинаги. Затова 
не е случайно, че ние в СК 
постоянно търсим широко 
участие на членовете и на 
всички организации в про
цеса на изграждане на ста
новищата и по време на из
готвянето на решения и зак 
лючения.

НЕОБХОДИМА Е КОНКРЕ
ТНА АКЦИЯ дил от праз-от

ник на
славия. Нито един 
чуждестранни журналисти, 

толкова много пишат

и от дясно
и от Говорейки за междуиарод 

обстановка. Долапи из 
че в икономическите

вия
на истинска демокрация в 
съвременното общество, 
истински отношения между 

стана най-светъл 
на общество, в кое- 

такава общест-

коитоза демокрация и хуманизъм, 
на тази ма

ната
па гькна,

отношения в света иастьтш- 
обаче из

не присъстяува
Среща па самоуправите- 

лите — изтъкна Доланц 
и добави, че само това дава 
достатъчно ясни доказател
ства, че на тях не им е до 
обективни оценки какяо ста 
ва в Югославия, но тьрсят 
отделни точки и пунктове, 
от които ще могат да нрав
ят таканаречеии афери и
снезациоиалистичсски да

на таканаречепа- 
как-

ша ха много промени, 
глежда, че трябваше да 
стъпи такъв удар, какъвто е 
петролната криза, която пря 
ко засегна развитите стра

тези въпроси получиха

хората, тя 
пример 
то се ражда

- политическа система, 
която предлага на човека въ 
зможност пряко да решава 
за това, в какви обществе
ни отношения ще влиза.
в Абсолютно е сигурно 

— заяви Доланц — не раз-самоуправително
общеет- 

Ютославия 
з анай-реак

сили
Потреба

иа-

вено
ни иактуално съдържание и зна 
чение. Дълбочината на тези 
проблеми и кризи най-ярко 
потвърдиха цялата правил

на югославската полн- 
Обаче, не се касае са

на

пост
тика. ,
мо за кризата на нефта, но 
за капиталистическо колони 
алио разпределение на об
ществения цродукт и заграб 
ването на профита.

витието на
то социалистическо т^западна демокрация.ни ^ в юГосалвия.вво, например 
— става пречка 
цианните политически 
в съвременния свят. 
та за участие в управление^ 
то, в решаването, не е вече

.1П5=аАпр^фесори1-

Философския факултет 
лград не представляват

в Бе 
ии- Ст.

»
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та политика в селското сто
панство. Същият случай 
с пътната мрежа, където вси 
чки средства се ползуват аа 
изграждане на пътища <>т 
първи разряд, при което пи 
що ис остава за пътищата 
от втори и трети разярд

И още много други преди 
пи бяха посочени па 
щаиието. Това изисква 
на организираност на всич
ки фактори, основни органи 
нации на сдружения труд, 
обществено - политически 

общности, обществено - 
литически организации, сто
панската камара и профсси 
онадните служби в общини
те да изграждат единна 
регионална политика на раз 
витие. Това ще бъде гаран
ция за успех в тази област. 
Защото, както каза един от 
участниците в съвещанието, 
„ако регионът представлява 
цяло, тогава е необходимо 
ясно да изразим съвкупната 
политика на единство“. Съ
вещанието и изготвените 
материали само са повод да 
се открият причините и да 
се види какво може да се 
постигне със собствени си
ли, а какво с помощта на об 
ществено - политическата об 
щност. Това е интерес и за 
развитите и за недостатъч
но развитите, понеже всич
ки ^живеем в един регион — 
бе изтъкнато на съвещание-

МЕЖДУОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВ0 е и

ЕДИННИ ИНТЕРЕСИ - ЕДИННА ПОЛИТИКА
Димитровградска общ» ша 

е получила от тези средства 
829 хиляди динара и то за 
изграждане на здравни 
водения.

Но в провеждането па га
зи политика се явяват реди
ца трудности, които трябва 
да се премахнат, за да мо
же фондът па най-добър 
чин да подтиква развитието 
па неразвитите. Преди всич 
ко, касае се за средства 
собствено участие. Банкови
те средства в този регион 
са ограничени. Има мно
го организации, които не мо 
гаг да получат средства по
ради тези причини.

За да се надделее тоя про
блем, в разискванията бе 
изтъкната потребата в реги
она да се извърши по-широ
ка интеграция 
от множеството малки и не 
способни банки да сс създа
де мощна организация, коя
то ще бъде в състояние да 
разрешава проблемите на раз 
питието па неразвитите кра 
ища. В шест общини, между 
които е и Димитровградска
та, за подобряване на жи
вотновъдството 
сектор се търсят 60 милио
на динара, а в целия регион 
— 420 -милиона. Банките в 
Ниш разполагат само с ед
на пета част от тези средст
ва, които могат да се пол
зват за развитие на селско
то стопанство. Това показ
ва, че няма достатъчно сред 
егва което спъва развойна-

С повия закон за недоста
тъчно развитите краища и 
с по-широкото действуваме 
па Фонда за подтикване на 
недостатъчно развитите кра 
ища, четири общини — 
жду които и Бабупшишка 
(от миналата година) сс тре 
тират като изостанали, чис
то стопанство трябва да сс 
подпомага. От тоя фонд от 
1971 до 1973 година са одо
брени 89 кредита от 344 ми
лиона динара. При това 63 
рудовн организации от 
-развитите райони ще изгра 
ждат мощности па терито
рията па изостаналите, 
като в това фондът участ
вува с 24 па сто 
вкупнпте средства за подпо
магане на недостатъчно раз 

почти

цяла Сърбия.
Националният доход 

глава от паеслейме, красно-
На съвместно рпзшире 

на Конфереи- 
СКС, ССР11 н пое

на Мсждуоб- 
в Ниш бяха 

„Някои «ктуални 
на Съюза

съветано заседание НЪД-за-цпята на 
тоянната част 
щннекия съвет 
обсъдени
въпроси н задачи 
на комунистите. Социалис

тическия съюз н другите об 
политически ор-

речшю говори за тези раз
личия. Докато през 1971 го
дина в Централна Сърбия 
той възлизаше на 8.837, в ши 
шкия регион на — 7.846, в 
Неговата недостатъчно раз
вита част на — 5.498, в Ди
митровградска община на 
— 5.660, а в Бабушница са
мо — 3.143 динара (един от 
най-ниските в Сърбия). За 
това говори и оборотът. Оре 
димят оборот в недостатъч
но развитата част на нишки 
регион през 1972 година е 
за 40 на сто по-малък от ре
публиканския, в Димитров
градска община той 
60 на сто от републиканския, 
а в Бабушмпшка община ед 
вам — 27,7 па сто.

Липсата на политика па

ме-

по-
на-

щеотвено 
ганизацин и органи в подти 
кване развитието на недос- 
татьчно развитите общини 
от територията на Междуоб 
щинската конференция на 
СКС в Ниш“.

Отдавна известният факт, 
че нишкият регион „цялост- 

изостава

за

710-

Тъй
чувствително 

зад средното развитие в Сър 
бия н Югославия“, както и 
фактът, че някои субрешо- 
ни п общини в него се чис
лят към най-изостаналнте в 
Централна Сърбия, тоя път 
квалифицирано доказан, бе 
изходната точка па едно от 
редките междуобщпмски съ
вещания по гоя въпрос. Не 

става за

но оттогава
изнася

питите възлизат на 
1,5 милиарда динара. Обаче 
па територията па нишката 
Стопанска камара за три 
години са отпуснати четири 
инвестиционни кредита, са
мо заради това, че трудови
те организации не са били 
готови да конкурират за та- 

По същата

па банките,

материално подпомагане па 
■недостатъчно развитите кра 
ища през периода от 1966 до 
1970 година твърде неблаго
приятно се отрази върху сто 
папското положение па ра
йона на Стопанската калшра 
в Ниш. А това само увеличи 
разликите между развитите 
и недостатъчно развитите. 
Приведените данни още ио- 
красиоречиво говорят, ако се 
има предвид че в региона 
преобладава преработвател 
пата промишленост със заета 
рели мощности и техноло
гия, че селското стопанство 
все още не е достатъчно аку 
мулативно, че здравните слу 
жби не са достатъчно раз
вити, културата също, пъти
щата и пр.

може и дума да 
провеждане на „утвърдени
те програми в борбата за 
провеждане на Писмото, ста 
новищата на Платформата 
за Десетия конгрес на СЮК 
и на останалите документи 
на СЮК, СКС н. ССРН* ако 
не организираме най-рацио
нално всички налични сред
ства за подтикване развити 
ето на недостатъчно разви
тите. Това принципно заклю 
чение на съвещанието нала
га още повече акция, тъй ка 
кто има 
ласти

субрегионите в Централна и

кпва средства, 
причина един от кредитите 
е погасен. Средствата се яла 
спрат и в местни и субреги- 
сналин инфраструктури: за 
поправка па училищната 
мрежа, за здравни обекти и 
ир. Бабушмпшка община 
конкурира да разшири и 
модернизира „Лужиица“. 

Стойността на тази програ
ма възлиза над 75 милиона 
динара. Средства търси и 
леярната „Балкан“ във В. 
Бонинци за модернизиране-

в частния то.
Следователно и от степен

та на собствената организи
раност зависи, преди всич
ко, дали ще намаляват со
циалните и други различия, 
произтичащи от недостатъч
ното стопанско развитие на 
някои субрегиони и общини 
в нишкия район.

М. Б.
неразвити об

общилите и НАШИ КУРСИВИ15 на предприятието.
КЛЕВЕТА

Конференция на местната организация на Съюза на бойците На партийно събрание в Поганово казаха, че 
отдавна не са видели представление, поради това 
че залата им е пълна с варели на кооперацията.

Що се касае до кинопредставленията и те са 
рядкост и в повечето случаи не се обявяват навре
ме, и малко хора ги посещават.

Що се отнася до кооперацията и театъра тук 
още не е намерен общ език. А за критиката по 
адрес на Центъра за култура и забава може да 
потърси партийна отговорност от погановската па
ртийна организация — за клевета.

Строим обществото ни, но се грижим и за
отбраната му През миналата година са 

предприети мерки за мате
риалното осигуряване па бо 
йците. Освен правата на

Обърнато е внимание и 
на жилищната политика. Та 
ка през миналата година 16 
лица са получили кредити 
за строеж на жилища, а за 
някои лица са купени апар
таменти. За отбелязване е, 
че двадесет студенти — деца 
на бойци ползват стипен
дии, така че бойците и по 
този начин разрешават оп
ределени проблеми.

Конференцията разгледа 
и предложението за честву- 
ване на тридесетгодишнина- 
та от освобождението на Ди 
митровград, според което 
при гимназията „Й. Б. Тито“ 
трябва да се оформи парти
зански отряд „Момчил Вой
вода“, който на 7 юли ще 
направи поход, съвместно с 
бойците от този отряд, по 
маршрута: Димитровград,
Смиловци, Славния, Росо- 
мач и Сенокос където в мест 
костта „Изворище“ ще се ра 
стото „Изворище“ ще се ра
зказват спомени за формира 
<не на отряда. Също ще бъ
де ознаменуван ои формира 
нето на Първа царибродска 
бригада. Предложено е гру
па бойци и младежи да тръ 
гнат по следите на Първа 
царибродска бригада и Сед- 
ма сръбска бригада и да по 
сетят местата на забележи
телните битки срещу фашиз 
ма. Освен това, ще бъдат оз 
наменувани и 4 юли, където 
централната прослава ще 
бъде в Петърлаш и Д. Нев- 
ля и 7 юли, в Изатовци и

На 15 февруари в Димит
ровград се проведе редовна 
годишна конференция на 
Местната организация 
Съюза на бойците, на която 
бе разгледан отчета за рабо 
тата на организацията меж
ду двете конференции и при 
ети заключенията на Общин 
ския отбор на СУБНОР. Кон 
ференцията същоМЗе запозна 
та и с проектопрограмата за 
чествуване на тридесетгоди- 
шнината от освобождението 
на Димитровград.

В доклада, който изнесе 
председателят на Местната

родната отбрана няколко пъ 
ти разисква и Общинския 
отбор на СУБНОР и заклю
чи, че е нужно още по-доб
ре да се организираме, съв
местно със всички структу
ри на обществото ни, поне
же враговете на социалисти 
ческото ни юамоуправително 
общество, както тези в стра 
ната така и тези от вън, по
стоянно интригуват, което 
от нас изисква бдителност, 
осведоменост и организира

на

МОЛБА
В Долна Любата две учителски семейства жи

веят в училището. Поради това един клас учи в 
лоши помещения в кооперативния дом ...

Същият случай е и в Горна Любата: в сградата 
където се намира ученическият интернат живее и 
възпитателят със семейството си. Той ползва две 
помещения, а учениците останалите две.

Събранията на трудещите се взели решение по
мещенията да се освободят за учениците. И ншцо 
не се променило.

Умоляват се учениците и родителите им да ор
ганизират безплатно часове за морално-политичес
ко и педагогическо поведение за тези просветни 
работници.

СПОРОВЕ

■— Данни от областта на моята работа много 
трудно получавам. Пистолетът при Петър Божков 
е купен с обществени пари и не е инвентаризиран — 
заявява един на партийното събрание.

— В кооперацията с години не могат да се ра
зяснят някои работи, а какво остава тук за един 
пистолет —допълнява друг.

Момент от Конференцията

ЗВОНЦИпост. Боеготовостта на наша 
та армия от ден на ден се 
увеличава, калето военно-тех 
нически така и морално-по 
литически и кадрово и съз
дава сигурност за отбрана 
на самоуправителното ни об 
щество.

В -по-нататъшното изложе 
ние бе изтъкнато, че пред 
борческата организация е 
постоянна задача провежда
не на Писмото на другаря 
Тито и Изпълнителното бю- Т. Одоровци. Според предло 
ро на Председателството на жението централната прос- 
СкЖ и прилагането на кан лава на тридесетгодишнина- 
ституционните амандмани, та от освобождението ще 
върху което бойците трябва бъде на 8 септември в Ди- 
дей-но да се ангажират. митровград.

организация на Съюза на бо 
йците, бе подчертано значе
нието на всенародната 
брана. Между другото 
каза:

— Ние строим и развива
ме социалистическото обще- 

и си

от- Езеро на Ветренска рекаТОЙ

Миналата седмица от дес
ния бряг на Ветренска река 
се свлече баира Кочка при 
Ясенов дел и прегради река 
та с бент висок към 40 и дъ
лъг към 80 метра. След това 
реката започна да прави е- 
зеро. Акумулирани са олром 
ни количества вода, която 
се заканва да пробие бента 
и нанесе големи щети на на
селението по течението на 
реката.

На същото място дойде Ао 
свличане на терена и през 
1970 година, но наскоро ре
ката проби бента и водата 
от малкото изкуствено 
ро изтече. Новото свличане 
пресече пътя на горското сто 
панство от Пирот, което в 
поречието на Ветренска ре
ка експлоатира дърво за пре 
работвателния цех в Звонцн.

ство, но организирахме 
стема на всенародна отбра
на, чрез която се подготвя
ме, ако се окаже нужда, ре 
шително да браним нашата 
страна. Във всенародната от 
брана, чрез частите на тери

езе-

ториалма отбрана и цивилна 
защита, особена роля 
нащата борческа организа
ция. За системата на всена-

има

А. Д. Й. Миланов
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Съобщение на журито 

за литературния 

конкурс на сп. »Мост«
Журито за преглеждане на литературни

те творби, пристигнали на конкурса на списа
ние ..Мост“, в състав Властимир Вацев, предсе
дател, д-р Сава Пенчич и Стоян Станков съоб
щава на участвуващите следните резултати:

1. ЗА РАЗКАЗ не е определена пито една
награда.

Журито предлага па редакцията на оп. 
„Мост“ да откупи творбата под заглавие „Же
ната на оня’ под шифър „Нирвана”.

2. На конкурса не са пристигнали нито 
една новела и нито едно еюе.

3. За СТИХОТВОРЕНИЕ не е определена 
първа награда.

Втора награда получава стихотворението 
..Защо не бях“ под шифър „Окопие“.

Трета награда получават стихотворенията 
„Пленници” под шифър „Корчапин" и ..Аз 
пак ще докосвам тревата“ под шифър „999“.

Журито предлага на редакция ..Мост ’ да 
откупи .следните стихотворения: ВИСОК под 
шифър „Цимер“, ЕДИН МИГ под шифър 
„Вдъхновение“ и ЗА СПОМЕНИТЕ под шифър 
„Орфей“.

Авторите на наградените и откупените 
творби трябва незабавно да се обадят до ре
дакцията на оп. „Мост“ -като изпратят копие 
от наградената, т.е. откупена творба и посо-. 
чат своя пълен адрес, за да може издателство
то да им изпрати получените награди.

От прогктостатута на Бабушнишка община

САМОУПРАВИТЕЛНИ ОБЩНОСТИ 

НА ИНТЕРЕСИТЕ
Обществените дейности бе 

зспорно представляват една 
от важните области, в кои
то самоуправлението получа 
ва най-богата изява. За тази 
цел се създават самоуправи 
телни общности на интере
сите, като най-непосредст
вен облик 
ботническата класа и труде 
щите се в тази област .

В проектостатута на Бабу 
ддшшка община общности-

трол върху изразходването 
им, а също така сами реша 
ват как средствата най-це
лесъобразно да се ползват 

Правата, задълженията и 
отговорността във взаимни 
те отношения се уреждат 
чрез самоуправително спо
разумение за учредяването 
на самоуправителната об
щност на интересите, чрез 
приемане на самоуправител- 
ни норматишт актове, ка- 
къвто е статутът и др.

Доколкото не се учреди 
дадена самоуправителна об
щност, а дейността, която 
трябва да се изпълнява има 
особено полезна обществена 
задача. Общинската

Самият факт, че със ста
тута на общината се регули 
рат основните въпроси и по
ложения по създаване, фи
нансиране, работа и органи
зационно устройство на об- 
щносттите, показва, че зана 
пред самоуправителните об
щности на интересите ще 
играят твърде важна роля в 
обществената и дейност на 
общината.

Досегашният опит, въпре
ки че е скромен, недвусми
слено потвърди необходимо 
стта тези самоуправителни 
общности да станат основни 
звена на богата дейност

Редакция на списание ..Мост“

за влияние на ра- АА/>^ЧАА/>АААААА/>/\ААААААА^АААА/>Л/\А/ЧЛ^

Димитровград

Признание за самоотвержен трудте на интересите заемат ва
жно място. Между другото, 
посочено е, че се създават 
общности на интересите в 
културата, образованието, 
здравеопазването, социална 
та защита, в жилищното ст
роителство. Разбира се, че 
могат да се основават и дру 
ги самоуправителни общно
сти, доколкото се установят 
общи интереси.

Плановете на самоуправи
телните общности на интере 
сите се определят чрез само 
управително споразумяване 
между организациите на 
сдружения труд, трудещите 
се и работниците в област
та, за която се създават са
моуправителни общности. 
Обикновено самоуправител 
на общност се формира за 
територията на общината, 
но това не изключва възмо
жността, ако се установи 
общ интерес, самоуправител 
ната общност да обхване по 
вече общини. Такова сдру
жаване на общностите, пред 
ставлява всъщност сдруже 
ния на общности на интере
сите от дадена област. Това 
не значи обаче, че не могат 
да се установяват и други 
облици на сътрудничество 
между общините.

По отношение на финанси 
райето на самоуправителни- 
те общности на интересите 
всички заинтересовани 
организации на сдружения 
труд, трудещите се,^ заетите 
в обществената дейност и 
други осигуряват финансови 
средства. А те се осигуряват 
чрез облагания върху лич
ните доходи и от дохода на 
основните организации на 
сдружения труд. съгласно 
целите, както и от други из
вори. Трудещите се и всич
ки онези, които отделят сре 

на да 
общ- 
чрез 

и нспо
кой

на последното заседание 
на Изпълнителния отбор на 
Общинската конференция на 
ССРН в Димитровград пред 
седателят на Общинската 
конференция на ССРН Цве 
тан Еленков връчи ръчен 
часовник на досегашния пре 
дседател на общинската ор

ганизация на Социалистиче
ския съюз ИЛИЯ ПЕТРОВ.

Този скромен подарък Из 
пълнителният отбор даде на 
другаря Петров за неговата 
самоотвержена работа в про 
веждането на политиката на 
Социалистическия съюз в 
Димитровградска община.

в развитието на самоуправи 
телните отношения в тъй на 
речената обществена над
стройка.

скуп
щина може да създаде така 
ва общност, като временно 
решение. Ст. Н.

М. Б.Апел на горнокриводолчани Щастливо завършено произшествие |
МЕСТНАТА общност на село Горни Кри

водол прави големи усилия за довършване 
на пътя от Долни Криводол до селото, а с 

да се продължи рейсовата линия до се-иел
лото.

Съобщаваме на всички читатели ма ..Брат 
ство“ и особено на горнокриводолчани живу
щи вън от селото, че за изграждане на пътя са 
докарани над 100 м3 камък. В тая /важна ак
ция особено много ни помага земеделската 
кооперация „Сточар”, която с^с своя транс
порт участвува в изграждането на пътя.

1 които най-многоНаши хора от селото,
Димитровград и Пирот имат жела- 

помошат изграждането на пътя, защо- 
значеиие с за тях продължа- 

линия. За тая цел в Ди-

живеят и*
ние да
то знаят от какво 
валето на рейсовата

самоииициативню започнаха да съмитровград 
бират средства.

Ние апелираме на всички горжжриводол- 
искат да помогнат акцията като 

на следния адрес:

Миналата седмина бяхме свидетели на един слу
чай, в който можеше да заплати с жнвотта си Димитър 
Цеков, шофьор на земеделската кооперация „Сточар". 
По нареждане на своя ръководител, Трайко Милошев 
той трябваше да прекара трн кр^ви в димитровградска
та кланица. Макар, че се опитал да убеди ръководителя 
си, че поради поледица е невъзможно да мине през Ви- 
длич на края е изпълнил нареждането.

Присъствувахме на двучасовите свръхчовешки уси
лия на шофьора в опита си да премине заледените де
сетина метра. В момента когато изглеждаше, че ще ус
пее ремаркето дръпна трактора към стръмнината. За ща
стие на това място бяха букови дървета, на които ре
маркето се задържа. А само няколко метра пред и олед 
трактора мястото беше толкова стръмно, че злополуката 
не можеше да ое претодвратн. А. Д.

чаии, които 
изпращат парични средства

КОСТАДИН ЗАРКОВ,
Местната общност в с.председател на 

Горни Криводол
18 324 Каменица (край Димитровград)

Имената на лицата, които окажат помощ 
изграждане на пътя ще. бъдат 
във в. „Братство .

' МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
иа с. ГОРНИ КРИВОДОЛ

в акцията за 
публикуваниЛетва за финансиране 

дена самоуправителна 
ност на интересите 
свои представители 
средствено упражняват Ссич ------ -----------------------------

I
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ПОЛИТИЧЕСКИЯТ АКТИВ НА СТАРТ............................................................................ ............. . Новини в проектостатута и 

данъчната политикаБалансите - огледало 

на работата
ш
=
Ш шшш 11

Новина, на която члено
вете на актива трябва Да 
обърнат внимание при 
яснявапе «а 
с въвеждането 
пълнигелен съвет на Общин
ската скупщина. Това 
тяло съчиняват: председате
лят, членове, които избира 
скупщината и старейшина 
на органа на управление и 
организациите, които извър
шват работи от интерес за 
общината.

Активистите са се догово
рили в разясняването на 
проектостатута на местните 
общности особено внимание 
да обърнат на ролята на
тези обществено-политичес
ки съвместности във функ
ционирането на новата об
щинска система и самоупра
влението.

Програмата на изборната 
дейност налага проектът на 
новата данъчна политика пу 
сне на публично обсъждане. 
В този смисъл разпределяне 
то на данъка върху лични 
доходи осъществени от сел
ско стопанство налага вни
мателно обяснение. Защото 
в унисон с предложението 
на републиканския договор 
за съгласуване на политика 
та на облагане с данъци на 
гражданите в селища, кои
то не се считат за крайгра
дски, размерът е намален с 
20 на сто от онзи в догово
ра. Това ще рече, че през 
настоящата година селското 
стопанство ще даде на об- 

’ щинския бюджет и образо
вателната общност по-малко 
30 хиляди динара,, т. е., таз 
стопанство ще възлезе на 
годишния данък от селско 
600 хиляди динара.

вор по съгласуване -на данъ- 
политика, облагането 

с данък на произведения и 
данък-оборота върху недви
жими имоти и ти.

Съгласно новите коиститу 
циоини промени настоящия 
общински просктостатут в 
значителна степан се разли
чава от предишния в утвър 
ждваването на скупщинска- 
та система. Проектът предла
га скупщината да има 
съвета, а понеже станаха про
меня в делегатката система

НОВИЯТ политически ак
тив в Димитровград има за 
седание преди два дни, 
да се направи договор 
реализиране па първата ши
рока акция в предизборната 
дейност. Фактически, члено
вете на това оперативно тя
ло се договориха час по-ско 
ро да изпълнят задачите във 
връзка с разясняването 
конституционните промени в 
СФРЮ и СРС и по съгласу
ването на проектостатутитс 
с тези промени със апециа-

ОСТЛВАТ броени дни до приемането на заклю
чителните баланси.

Това сега е удобен случай събранията на тру- 
най-взнекателно да обсъдят работата

1 чмата
Раз-

проектостатута
на из-

за
поIдещнте се

през изтеклата година. Изхождайки от огромното 
значе!ше на обсъждането на заключителните ба
ланси н Съветът на профсъюзите у нас отправи 
преди известно време препоръка до профорганиза- 
цните като подчертава този път щателно да ое гле
дат балансите.

Основание за това наистина има. Досега беше 
станало система балансите да се представят в нея
сна и забулена форма, предимно с много бройки и 
неясни показатели. Затуй досега по гях можеха да 
разискват само тесен кръг специалисти. А остана
лите? Те си оставаха по страни, и не взимаха дей
но участие. И тъкмо затуй нерядко се случваше 
при приемане на балансите да „се пробутват" и не
малко фалшиви сведения, като по този начин от
говорните за разни пропуски си оставаха ненака
зани, а нанасяше се вреда на общественото иму-

НОВО

I
I па

два

щество.
Тъй като в момента у нас се води безпощадна 

борба за стабилизация на стопанството, за спиране 
на инфлацията и за пълно прилагане на конститу
ционните амандмани в дело — това е още един плюс 
в балансите всичко да се изнесе на видело.

В потвърждение на това идва и друг факт: ако 
искаме работникът наистина да играе водеща роля 
в решаването — то тогава той трябва да бъде осве
домен.

Приемането на заключителните баланси е също 
момент за проверка как се прилагат подписаните 
самоуправителкн споразумения, да се доуяснят 
някои отношения между отделни организации и 
трудови единици в сдружения труд, да се види как 
се изразходват средства, предназначени за пропа
ганда и реклама зр пътни и дневни.

Приемането на заключителните баланси е и мо 
мент когато трябва основно да се обсъди какви ме 
рки трябва да се набележат за пестене и икономия 
на средства, за това дали разумно ое изразходват 
средства за капитални влагания и така нататък.

С една дума — заключителните баланси ще тря 
бва да бъдат огледало на работата през изтеклата

М. А.
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Димитровград

— в проекта е предложен и 
обществено-политически съ
вет. Този съвет ще съчиня
ват делегати и делегации на 
трудещи се, организирани в 
обществено - политическите 
организации, дружествата и 
сдруженията, които не пред 
ставляват самостоятелни ор
ганизации на сдружения
труд.

Следователно, предлага се 
Общинската скупщина в Ди 
митровград да съчиняват: 
съвет на сдружения труд, 
съвет на местните общности 
и обществено-политически 
съвет. Комисията за изготвя 
не на статута предлага 
съветът на сдружения труд 
да има 30, съветът на мест
ните общности 20, а общест 
вено-политическия съвет — 
15 делегати. Следователно, 
новата Общинска скупщина 
трябва да съчиняват 65 де
легати в трите съвета. За
рад по-ефикасно изпълнява
не на самоуправителните 
функции от своите равно
правни „рамки" и от компе 
тенциите на Общинската 
скупщина съветите могат да 
образуват комитети, коми
сии и други постоянни или 
временни тела. Общинската 
скупщина обезателно форми 
ра постоянни комисии като: 
комисия за избор и наимено 
вания, за обществен надзор, 
за представки и оплаквания, 
за отличия и административ 
на комисия.

леи обзор върху онези, въз
никнали в скушцинската си
стема като единен механи
зъм на самоуправление в 
цялата страна. Те ще запоз 
паят гражданите с проекто
статута на местните общ
ности и разяснят новата да
нъчна политика, произтнча- 

= ща от републиканския дого-= година.

ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

ИЗХОДБРАТСТВО“ ТЪРСИ Трябва да изтъкнем и данъ 
чното облекчение което да 
ва договора за мъже над 60 
и жени над 55-годишна въз
раст. Те може да бъдат ос
вободени от плашане 
на данък в случай 

които

V
се свърже със „Стококооп“. 
Има предложете „Братст
во” да стане основна органи 
зация на сдружения труд 
към „Стококооп" с качество

В кожарообработвателно- 
то предприятие „Братство" 
има основание за тревога.
През изтеклата година е осъ 
ществено производство със 
70 на сто под равнището на ■ на правно лице, своя джиро 
производството през 1972 го сметка, а сътрудничеството 
дина, а производствените мо да постави на принципа - „чи 
щности са използвани само сти сметки". „Стококооп“ би 
с 55 на сто. Реализацията на поел задължението да анаб- 
готова продукция е с 46 на дява „Братство" с качестве- 
сто по-малка от тази през из ни, суровини и да намери пла 
теклата година. -М смент за произведенията на

Причините за такова със- димитровградското предпри- 
тояние могат да бъдат от ятие. 
най-различно естество. Това 
обаче с нищо няма да помо 
гне, ако се знае, че на „Брат 
ство" му недостигат оборот
ни средства. Затуй не са би
ли в състовяние да набавят 
135 тона сурова кожа за пре 
работка, а цените на\ сурови 
ните се повишават. „Братст
во" не е било в състояние по 
етбянно да набавя сурови
ни, пито пък. винаги 
мент' за произведените сто
ки. Затуй е правен склад от 
готови шофьорски буНди и 
др. произведения. Дори и не 
посветеният ще се загрижи 

сравни някои данни.
Ако приведем, че през 1970 
година „Братство" е прерабо 
тило 230 тона сурови кожи 
със 135 тона през изтеклата 
година — тогава е ясно при 
какви условия работи.

Дълго време „Братство" се 
въртеше
Сега когато положението е 
критично, се търси реше
ние в приобщаване към ня
коя по-здрава организация.
Такива разговори се водят 
с ИВК в Пирот, „Агроекс
порт" в Белград и „Стококо
оп“ от Скопие. Най-големи 
изгледи има „Братство" да

тона сурова кожа и ще про
изведе 90 000 квадратни мет 
ра кожени изделия. Според- 
изчисления на специалисти, 
„Братство“ би осъществило 
23 200 000 динара общ доход, 
към 3 и половина милиона 
чиста печалба и 1 милион и 
700 динара за лични доходи. 
Това би внесло спокойствие 
и сигурност всред 85 работ
ници в предприятието.

Естествено, не трябва да 
се губи от предвид и необхо 
димостта от модернизиране 
на произведствените мощно
сти на „Братство". В насто-

Но един въпрос си остава 
открит: защо в някои тру
дови организации започват 
да мислят правилно едва ко 
гато дойдат в критично по
ложение?

да нямат потомство, 
са дължни да им дават из
дръжка и да завещаят иму 
ществото на обществото след 
смъртта си. Проектът на да
нъчната политика фаворизн 
ра ония занаятчийски дейно 
лезни и необходими в слу- 
сти, които са общественото 
чай когато става въпрос за 
казанджии, ковачи, налбан- 
ти и др.). За нови занаятчии 
в първата година на работа 
данъкът се намалява с 50, а 
във втората — с 20 на сто. 
Това е предвидено и за за
върнали се от чужбина, ко
ито се занимават със зана
ятчийство.

От своя страна скоплянци 
поемат грижата да снабдя
ват „Братсвто" със сурова 
кожа като ангажират на по- 
дълго време 3 милиона дина 
ра за доставка на суровини 
като при това се договарят 
кои изделия ще изработва 
„Братство". Готовите произ 
ведения би фактурирал „Сто 
кокооп" (ще задържа само 
за суровата кожа), а скопс- 
кото предприятие по-късно 
би доставляло фактури на 
конфекциите или търговски 
те предприятия. За такъв вид 
сътрудничество „Стококооп" 
търси гаранция от банката 
на стойност от 2 милиона ди 
нара, при условие да отпус
не на „Братство,, 3 милиона 
динара за нормално произво 
дство.

М. Б.М. Б.

ХЛОРНИ КРИВОДОЛ да отива и в това село.
В течение на миналата се 

дмица на пътя в дължина 
1.900 метра, бяха проведени 
две трудови акции, в които 
освен жителите от Г. Крнв° 
дол взеха участие и работ
ници от земеделската коопе 
рация „Сточар“. Бяха прика

За отбелязване е, че въп
реки електрификацията на 
селото жителите на

плас-

Строи се път до Д. Криводол
Местната общност и оста- Криводол решиха да стро- 

налите обществено - помити ят пътя от Долни до Горни 
чески организации в Горни Криводол за да може рейсътако

ДИМИТРОВГРАД
Г. Кри-Започна изкупуването на агнета Решн- 
е възмо

водол строят и пътя.
Очаква се гаранция и 

момента в Димитровград 
всички спасението на кожа- 
рообработвателното предпри 
ятие „Братство" виждат нея.

Ако успешно приключат 
разговорите за амандманно 
то преустройство на „Стоко 
кооп” и „Братство“, тогава 
още в настоящата година 
„братство“ ще преработи 230

в ля са всичко което 
жно сами да го направят,

своите

Земеделската кооперация 
„Сточар” започна с изкупу
ване на агнета. Досега са 
изкупени 1.500 броя. Изкуп
ната цена на агнетата е 21, 
22 и 23 динара, в зависимост 
от качеството. Очаква се из 
купната цена на агнетата да 
стане по-малка с един ди

нар, понеже се предлагат 
по-големи количества. ав затворен кръг.

Всички досега очакват средства от 
съселяни, които - 
веят в селото. Също се очак

Общинската
— Фондът за ко-

изкупени 
агнета са за домашния па
зар. Износ ще има към края 
на март.

вече не жи

ва помощ и от 
скупщина 
мунални дейности.

В „Сточар" казват, че тази 
година ще бъдат изкупени 
към 15 хиляди агнета.

А. Д.
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Срещи със земеделски произволите ли ски домакинства е 

Нямам начин да заплатя да- 
—, освен ако не про- 

добитък. Друго,

голям.

НЕОБХОДИМА ПОМОЩ
Трябва да

пъка си 
дам ,
нищо не изкупуват от 
производителите въпреки:, 

че имаме ябълки и други 
произведения.

1 *засега.
нас

$ *»,се положат много 
грижи, за да се успее 

преустройство на селото, 
ското стопанство и 
селското население.

Срещнахме

по-големи обще- 
социалистическото 

интензивирането на сел- 
спречаването миграцията на

ственн в
„ЗЕЛЕНИЯТ“ ПЛАН — 

ГОЛЯМ ШАНС
-'.V

*ййА®

хСтоичков четири години 
досега е бил член на коопе
ративния съвет на земедел
ската кооперация в Босиле
град.

— Н

се ,с двама про 
— типични пред 

ставители на сегашното бо- 
силеградско село. Това 
Михал Петров, 43-тодтиен 
земеделец и Кирил Стоич
ков, 54-годишен земеделец 
от село Буцалево.

Петров има 
1ГГО Учн и съпруга. Притежа 
ва 200 декара земя, от коя
то половината обработва. 
Останалата е 
той е готов да 
земеделската кооперация, при 
условие правилно да я пол
зва.

— Занимавам

но обаче би можал 
ределя за едното. Със земеде 
лие изключително бих 
«имавал, когато би ми 
гурявало поминъка, 
досега това беше невъзмож-

да се опизводители X
,усе заса: оси-

Обаче е съм доволен от до
сегашната работа на коопе
рацията. Преди всичко тя 
трябва да поведе сметка за 
собственото си имущество. 
Само в нашето село тя има 
около 200 декара имот, кой
то не ползва. Той е превър
нат в пасища, от които коо
перацията наплаща такси 
за напасването на добитъка. 
А всъщност касае се за имо 
ти на~Нашите съселяни.

Какво мисли за възможно

НО.
Кирил Петров

и по-големи средства, откол 
кото досега.

За по-успешното разреша
ване на комунално-битовите 
проблеми в това малко бо- 
силеградско село, което има 
само 28 семейства, нашите 
събеседници изтъкват че е 
необходимо да имат своя ме 
стна общност и свой делегат 
в Общинската скупщина.

Михал Христов 
не на породите на добитъ
ка, удава ни се възможност 
да увеличим животновъд
ното производство.

ПОГОЛЯМА СОЛИДАР
НОСТ — ПЪЛНА ЗДРАВНА 

ЗАЩИТА
Положението на босилег- 

градския земеделски произ
водител е комплексен въп
рос. Той зависи и от ос
таналите права, който той 
ползва.

НЕДОСТИГЪТ НА РАБОТ
НА РЪКА — ГЛАВЕН 

ПРОБЛЕМ

две деца, ко-

Кирил Стоичков е също
така типичен представител 
на старческо семейство. Той 
е „привързан“ за земеделие
то, но няма достатъчно ра- 
ротна ръка и се бори с ре
дица социални проблеми.

— У дома имам само съп- 
руга. Децата завършиха учи 
лшце и вече не живеят с 
нас. Притежавам 150 
ра обработваема площ и 
ключително се 
със земеделие. Нямам рабо
тна ръка и това е «ай-голе- 
мня ми проблем. Поради то
ва не съм в състояние да се 
занимавам и със строителна 
работа и по такъв начин да

напусната и
я предаде на

се със земе
делие и с временна строите 
на работа, която популярно 
наричаме „печалба“. От зе
меделието не успявам да о- 
сигуря поминъка си, а още 
по-малко

стнте, които предлага „зеле
ния план“?

— Подробно не съм осве
домен за това начинание, но 
мога да разбера значението 
му. Виждам, че тук и нашия 
шанс е голям, но при усло
вие на пълна подготвеност и 
преустройство на коопера
циите. И в нашето село съ
ществуват извънредни усло
вия за отглеждане на доби
тък. Време е кооперациите 
чрез кредити, които предла
га обществото, да ни помог
не. Чрез увеличаване на фу осъществяване на това ггра- 
ражната база и подобрява- во готови сме да заплащаме

— В това отношение до
сега винаги сме били свърза 
ни със с. Брестница. Но тък
мо затова и възникнаха про 
блеми, някои от които се 
превърнаха и в конфликти. 
Нашият отборник е от Бре
стница, а на наши събра
ния на избирателите е при- 
съствувал само два пъти. 
Със съвместното изгражда
не на път до централното 
шосе — също имаме недора 
зумения със съседите си — 
казват те.

дека- 
из- 

занимавам
— Нужно е да имаме пъл 

на здравна защита. Това сме 
предложили да „влезне“ и в 
общинския статут. Това ще 
се постигне с по-големи гри
жи на обществото и с по- 
голяма солидарност на вси
чки трудещи се — казва Пе 
тров. Нашите досегашни 
права в тази област бяха 
много малки. За цялостно

да обезпеча сред 
ства за школуване на деца
та.

Как свързвам двата края?
— Отглеждам средно 4 го 

веда и годишно продам по 
едно и получа за 4 до 5 
хиляди динара. Строителна
та работа ми донася към 7 
хиляди динара. С тези сред 
ства успявам да осигуря 
скромен, но сигурен поми
нък на семейството си.

Нашият събеседник е ви
сококвалифициран зидар и 
сигурно е, че във всяко стро 
ително предприятие има ра
бота за него.

— С единия крак съм в зе 
меделието, а с другия на 
строителните обекти. Труд-

осигуря допълнителни сред
ства за поминъка си.

Сигурно е, че положение
то на семейството Стоичков, 
както и на всички подобни 
на него е трудно. Тоя проб
лем трябва да се решава от 
страна на цялото общество, 
а разбира се и с помощта 
на обществено - политичес
ките организации в община

Вене Велинов

И БРАИКОВЦИ ПОЛУЧИ ТОК
та.

— Считам, че данъка от 
земеделието на някои оел-

— Ще живея сгго годи
ни. Някога строих път и ще 
го строя още веднаж. Ние 
брайковчани сме малко, но 
сме сплотени като братя. Аз 
съм на години вече, но чо
век живее все до като има вя 
ра. Затова си купих радио 
още преди две години, а еле 
ктрическата печка е на път 
за Бранковци Имам пчели, 

к добитък. Прилагам всичко 
й : най-ново в земеделието и 

р вярвал! в този живот. Вяр- 
г вам в прогреса, в бъдеще-

Часът беше точно 18,15. 
Събота, 16 февруари. В ко
оперативния дом в Брайков 
ци имаше много 
някък си беше тихо. Общин 
ската техн I гческа

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ „СТОЧАР" и 
,ЗИДЛИЧ“ ••хора, но - •
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комисия,
която прегледа обекта на 
селската мрежа и констати
ра, че всичко е в ред, беше 

Изатовци. Трябваше да пу 
сне тока. От стената мъжду 
каше газена лампа и едно 
момче свиреше на акорден 
и когато никой не очаква
ше, някък си отведнъж —

Една кооперация-условие 

за напредък в

чар“ осъществяването на 
„зеления план“ в общината 
вижда в свързването 
сродни предприятия, 
са в състояние да 
помощ. В това 
вече са предприети 
и „Сточар“ се е свързал с 
предприятие за внос—износ 
„Агроекспорт“ от Белград.

От АРУга страна обедине
ното селско стопанство в ра 
мките на общината е не са- 

въпрос, който трябва да 
се раз реши, но и нужност, 
от която зависи напредъка 
му Поради това „Сточар“ 
предлага три възможности: 
сдружаване, в което коопе
рация „Видлич“ би била са
мостоятелна организация 
сдружения труд или в рам
ките на основната организа 
ция в Смиловци.

Разисквайки по предложе- 
Сотиров, Георги

Миналата седмица в Сми
ловци се проведе съвместно 
заседание между представи
телите на кооперациите „Ви 
длич“ и „Сточар“, на което 
бяха обсъдени мерките за 
производствено сътруднича 
ство занапред.

Нужно е веднага да ка
жем, че в началото на засе
данието бе заето становище 
да не се разисква за причи
ните на враждата, която ме 
жду тях трае вече три годи
ни, но за перспективите и 
възможностите за сътрудни
чество. Обосновавайки пред 
ложнието за сътрудничество 
директорът на земеде 
кооперация „Сточар“, Цве
тан Сотиров изтъкна, че раз 
витието на селското стопан- 

общината, а особено 
в Забърдие е в голяма зави 

от по-нататъшните

със 
които 

окажат 
отношение 

мерки

Георги Кукудннац
далекопровода. А отделно 
селската мрежа. И тук бя
ха изразходвани по 900 ди
нара на домакинство и по 
а 1я колко трудни. А всичко 
това го направиха хора, чия 
то средна възраст възлиза 
па 53 години.

Първият, към който се 
обърнахме с въпрос в момен 
та когато токът пристигна 
беше Георги Кукудннац, пре 
дседател па местната общно 
ст и комитета по електрифи 
кацня за селската мрежа. Не, 
нищо пс ни каза. Само пов
тори въпроса: „какво чувст
вам" и се хвана за корема, 
тежко въздъхна и с блужда 
сщ поглед гледаше някъде 
далеч.

— Е, сега ще си купим и 
телевизор и електрическа 
печка н радио и хладилник 
Няма за селянина по-хубаво 
от ток, вода и път. Токът 
пристигна, а сега нова ак
ция — вода във всяка къща.

Най-старият участник в 
акцията 76-гоаншният Елен 
ко Делчев е дал пример 
всички. Между първите се 
записал. Още от 1911 година 
се занимава с обществени 
работи. Инициатор е за пътя 
през Видлич. Основател на 
кооперацията 1932 година и 
строю ел на (кооперативния 
дом 1934 година..,

мо

леката
Еленко Делчев 

бляона ослепителна светли- 
Всички заглъхнаха, а 

след това избухнаха аплоди 
смснти. Навън се чуха пуш- 
чени изстрели,

Как дойде така в Брайков 
ци? Започнаха преди две 
години. От 28 домакинства в 
акцията сс включиха 17. Три 
пъти през тези две 
те копаеха едни и същи дуп 
ки за електрическите стъл
бове па далекопровода от 
Изатовци до тяхното 
Трябваше да сс изкопят 27 
дупки и тс веднага го напра 
виха, по след няколко месе
ца, понеже електрическите 
стълбове не бяха пристигна
ли, те пак копаха: и така 
три пъти. По единадесет тру 
дови дни имаше 
тях и всяко домакинство вне 
се към 2 хиляди динара за

на

на Илко Димитров 
Най-младият от тях, 28- 

годиш1Шят Илко Димитров 
е председател на Социалис
тическия съюз и комитета 
по далекопровода. Той е на
предничав земеделец 
седемдесет броя овце и три

ство в

симост
отношения между двете ко
операции. Изходна основа в 

отношения трябва да 
бъдат . новите възможности 
за напредък на земеделието, 
което има вече друг трет- 
ман. Много въпроси са сис
темно решени, а особено 
чрез закана за сдружаване 
на частните селскостопански 
производители. Но тук тря
бва да се има предвид, че 
всички средства частните 
производители могат да по
лучат чрез кооперациите, а 
естествено е, че осъществя- 

план“ за

нието на 
Джунов, директор на коопе
рация „Видлич“ изтъкна, че 
все още няма пълномощие 
на управителните органи, 
но самия той счита, че ако 
нищо друго то обществено- 
политическият климат иала- 

между

тези има
години

крави.
— За мен електрифицира 

пето на селото значи много.
Петдесет агнета ще продада 
на „Сточар" и ще се вклю-

га нови отношения 
двете кооперации.

Поради това 
то мнение беше, че в нача- 

трябва да се отпочие с 
^ сътрудпиче

село.
негово на ча в „зеления план“. Прик

лючихме най-голжмата кому 
нална акция. А сега трябва

лото
ГсГк-Ггрябва да ~ 
тше доверието на произволи 
телите в кооперацията и съз 
даде условия за сдружаване,

да подредим кооперативния 
дом, а после — трябват ни 
вода и път...всеки от

ването на „зеления
парични средства.

„Сто
А. Д.А. Д.виси от 

Сотиров също каза, че

ВРАТСТВО 0 И ФЕВРУАРИ 1914



Решение на Съюзния комитет по честву- 
ване Деня на младостта

ЩАФЕТАТА ТРЪГВА НА 6 

АПРИЛ ОТ ТИТОВ ВЕЛЕС
град отразява и промишле
ния, национален и културен 
развой ат тази република, а 
лоси Титовото име, е косго 
ат символичен начин пред
ставлява целокупния рсволю 
цпомен път ма 'Югославия.

Приет е и концоптът 
тазгодишн ото заключ ително 
тържество на Деня ата младо
стта ага стадион К>НЛ в Бел
град. Автори ма сценария за 
тържеството са Петър Васич 

„Политика" и Момчи-

Тазгодишната Щафета ма 
младостта с приветствията 
н сърдечните благопожела- 
мия на младите до другаря 
пто ще тръгне на 6 април 
от Титов Велес. Такова ре
шение взе неотдавна Съюз- 
ат ият комитет по чествуване 
Деня ата младостта.

Както се съобщава такова 
решение е взето и комите
тът се е определят за Титов 
Велес, че този град има рево 
люционна традиция, по-точ
но тук е люлката на работ
ническото движение на Ма
кедония. Освен това, този

на

Пред фестивала Майски срещиОТ в.
ло Баляк и Душаи Петровмч

Подготовките закъсняватот Радио Белград.

Пред туристическия сезон
„Майските срещи" също е 
актуален. Известно е, че ко- 
лкото по-късио се започне

Неотдавна в Димитров
град бс проведено съвеща
ние на изпълнителните ор
гани на всички обществено- 
политически организации, 

на което бе избран комитет 
по чествуване на тридесет- 
годишшшата на освобожде
нието на Димитровград от 
фашизма. Според приетите 
правила на това съвещание, 
всяка организация ще изгот 
ви своя програма по честву
ване. Чествуването на 25 
май и организирането на 
традиционния фестивал „Ма 
йски срещи“ трябва да орга 
низира Съюзът на младеж-

оргаиизационни въпроси, ко 
ито също трябва да се реша 
ват. А не бива Да се забра
вя, че тази година се честву- 
ва тридесетгодишнина на ре 
волюцията и освобождение
то, което изисква програма
та да бъде много по-богата 
и разнообразна.

ЗАПОЧВАТ ПОДГОТОВКИТЕ
— решаването му се затруд 
нива. Възможностите за обе 
зпечаване на необходимите 
средства са налице. Дали те 
ще се използват е въпрос 
без отговор.

Освен това, има

Договорено е по-конкрет
но да се изготвят списъци 
за евидситиране па гостите 
в предстоящия туристагчсс- 
ки сезон, а сметка за 
да води гостилиичарското 
предприятие „Църнм връх“, 
което е главната организа
ция за туризъм в Звонска 
баня.

Представител на 
връх“ на това 
прие задълженията за 
години и занапред да водит 
евиденция за гостуващите в 
Звонска баня, а 
временно присъствуващите 
запозна за предприетите ме 
рки по подготовка на баня
та за тазгодишния сезон.

Тези дни в Бабушница се 
състоя съвещание, на което 
бяха разгледани резултатите 
от туристическия оборот 
през 1973 година, ползваемос 
тта на капацитетите, особе
но в частната собственост, 
различните туристически та 
кси за пребиваване и други 
пропуски през изтеклата го
дина.

След обстойни разисква
ния се дойде до заключение, 
че броят на гости и туристи 
в частната собственост не е 
евидентиран, а също не са 
евидентирани и гостите и 
туристите в обществения се 
ктор извън гостилничарство

това
А. Д.редица

Босилеград
„Църпи 

съвещание 
1974 Кови сътресения в Здравния дом

В Босилеградска община 
особено актуален е въпро
сът по организиране на 

здравеопазването и решава
нето на проблемите, които 
съществуват в тази област.

На събранието на трудо
вия колектив в Здравния 
дом в Босилеград, на което 
присъствуваха и общински
те ръководители, се положи 
ха доста усилия най-важни
те проблеми да се разрешат.

Въпреки, че разговорите 
продължиха 9 часа — ншцо 
конкретно не е решено. В 
момента, когато е трябвало 
да се вземат решения, мно
зина са напуснали събрани
ето, между които и няколко 
души, които са членове на 
Съюза «а комунистите!

Оановна констатация е, че 
в тоя колектив главната при

чина на конфликтите е раз
пределението на личните до 
ходи. И при лекарите, и при 
останалите работници в ко
лектива това е доминиращ 
проблем въпреки, че и едни 
те и другите имат сравните
лно високи лични доходи. 
Обаче изненадва, че изпъл
няването на профисионални 
те задачи и на собствените 
си програми в областта на 
здравеопазването е на заден 
план на колектива на това 
единствено здравно ведом
ство в общината.

Крайно време е да се уста 
новят виновниците за това 
положение и да се потърси 
изход тази организация да 
да възвърне доверието си и 
да застане на здрави крака.

тасъще- Досега рбаче нищо не 
предприето и нашето 
ние е, въпреки че ни делят 
три месеца до тържеството, 
че с подготовките за честву 
ване Деня на младостта

е
мне-

то. се
Отчетно-изборна конференция на „Асен закъснява.

Като казваме това имаме 
предвид, че по инициатива 
на Центъра за култура в Ди 
митровград преди две годи
ни се водиха разговори за 
организиране на единна ма 
нифестация на цялата _ бълга 
река народност, под назва
ние „Майски срещи“. Тази 
инициатива бе поздравена и 
бяха подписани и договори 
между общините.

Обаче от всичко това, из-

Балкански“

ДА СЕ ПОДОБРЯТ УСЛОВИ
ЯТА НА СПОРТУВАЩИТЕ

На 17 февруари се прове
де отчетно-изборна конфере 
нция на футболния отбор 
„Асен Балкански“, на която 
бе изнесен доклад за досега 
шната работа и избран нов 
управителен отбор на друже 
ството от 11 членове.

В разискванията бе изтък 
нато, че резултатите осъще
ствени миналата година не

рят и условията на спорту
ващите. Бе заключено да се 
изготви доклад за състояние 
то и перспективите на спор
та в Димитровградска общи 
на, както да се разгледа 
и от обществено - политиче 
ските дейци и въз основа на 
него да се предложат кон
кретни мерки за по-нататъ
шна работа.

глежда като че ли няма ни
що. Миналата година този 
договор, сякаш беше забра
вен. Общините вървяха по 
старому и изготвяха свои 
програми за провеждане на 
общински тържества за чес
твуване на 25-ти май. И как 
то обикновено бива „в пос
ледните пет минути“ започ
наха разговори за осъщест
вяване на договора. И най- 
сетне общата програма бе 
изпълнена. Но понеже тя бе 
ше скалъпена набързо (без 
обстойни подготовки) тя не 
беше на особено високо рав 
нище и нямаше строго опре 
делена физиономия.

Изглежда че старата прак 
тика и тази година ще се 
повтори. В Димитровград 
вое още не е известно как
ва физиономия ще има таз
годишния фестивал „Майски 
срещи“. Дали всяка община, 
както и по-рано ще отпочне 
о изготвяне на свои програ
ми за общинско чествуване 
Деня на младостта или дого 
вора ще се осъществи?

Струва ни се, че за осъще 
ствяването на договора е по 
следен момент. Следва да се 
формира междуобщински 

комитет по чествуване ц да 
се приеме съответна програ- 

•V Инициативата трябва да 
ойде от Димитровград. 
След изготвяне на проек

топрограма същата трябва 
да бъде разгледана от всич
ки общини и. всички да зае
мат становища по нея. Въп
росът за финансиране на

В. В.
НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Кафето и инфаркта
Кафето („турско“), относно неговият действен 

фактор кофеинът действува върху сърцето. Това е 
отдавна известно на лекарите. Обаче днес е много 
по-важно да се обясни съотношението между кафе
то и инфаркта на сърдечния мускул.

Установено е, че съществува 
ние между консумиране на кафето и 
сърдечния инфаркт. Наблюдавано е как действуват 
лекарствата, наркотичните средства и различната 
разпространеност на известни болести. Забелязано 
е при това, че между заболяващите от инфаркт на 
сърдечния мускул има голям брой любители на 
кафето.

са на желаното равнище, о- 
баче за подобряване на съ
щите е нужно да се подоб-

взаимноотноше- 
появата на

По-подробни изследвания са показали следно
то: наблюдавани са 300 болни от инфаркт спрямо 
1*200 лица, боледуващи от различни други болести.

Изследванията са показали че лица, които са 
пили ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ ЧАШКИ КАФЕ ДНЕВНО 
двойно повече са застрашени от инфаркт от онези, 
които изобщо не пият кафе Ако консумацията е 
десет чашки кафе дневно опасността от появата на 
инфаркт е двойно по-голяма.

Лицата, консумиращи кафе в повечето случаи 
са и пушачи, така че съществувала възможност за 
паралелно наблюдаване на появата на инфаркта 
при страстните пушачи. Установено е, че тютюнът 
благоприятствува за ускоряване на инфаркта.

Изглежда, че й чаят, относно неговият дейст
вен фактор ТЕИН в по-малка степен действува за 
появата' на инфаркта. Някои изследвания в Ьостон * 
дори показали, че „руският“ чай действува като' 
предпазител от инфаркт. * '

Въпреки че- все още не е даден отговор на кой 
начин и с какви ’ химически реакции кафето уско
рява появата на инфаркт, положително се :знае, че 
прекаденото консумиране на кафе увеличава опас- 
ността от разрив на сърцето. ,Димитровград
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Югославското июбразителнп изкуство загуби свой велик творец

ПОЧИНА ПЕТЪР ЛУБАРДА
НА 13 ФЕВРУАРИ 

Белград на 67-годишна 
раст почина един от най-ве- 
ликите майстори на югослав 
ското изобразително изку- 

— художникът Петър 
Лубарда. Неговото 
тавило
отпечатък върху цялото юго 
славско изобразително 
ство, а същевременно е це
нен принос в югославското 
и световно съкровище на то 
ва изкуство.

т. г. в
Петър Лубарда 

високи признания и в стра- 
през 1948 година полу 

чава първата съюзна награ
да на ФНРЮ и първата ре
публиканска награда на Чер 
на гора, Седмоюлската наг
рада на СР Србия през 1964 
година и наградата на 
АВНОЮ през 1966 година.

Свои изложби устройва в 
Рим, Белград, Париж, Лон
дон, Титоград, Любляна, Ню 
Делхи, Бомбай Ниш, Скопие, 
Крагуевац, Сао Паоло, То
кио.

Петър Лубарда е погребем 
в Алеята 
Белград, а съболезнователни 
телеграми изпратиха Дже- 
мал Биедич, председател на 
СИВ, Миленко Боянич, пред 
седател на Съюзния изпълни 
телен съвет на Сърбия, До- 
брослав Чулафич, председа
тел на републиканската кон 
ференция на ССРН в Черна 
гора и много други общест
вени дейци и дейци на кул
турата.

въз- получава
ната:

ство
дело е ос 

и1 ще остави траен

изку

Най-известните му карти
ни са „Сремско село", „Све
щи", „Черквата свети Влах“, 
„Бърдата над Котор", „Чер- Щ 
ногорско село“, „Мостът на 
Зета“, „Село Браичи", между 
фреските: „Наука“, „Косов- 
ска битка", заема цяла сте
на в Изпълнителния 
на Сърбия.

на великаните в

съвет
П. Лубарда

Петър Лубарда е роден Художественият 
година в Любот- 

гора. Средно

път на то 
зи наш най-нзтъкнат худож 
ннк е извънредно богат и уве 
нчан с много признания. Пър 
вият

през 1907 
иня в Черна 
училище учи в Сплит и Синь, 
а след това Художествена 
школа записва в Белград. 
Наскоро я напуска и се озо
вава в Париж.

голям .международен 
успех постига в Париж, ка
то спечелва през 1937 годи
на на интернационална 
ложба награда за живопис, 
а 1939 година също получава 
първа награда на междуна
родната изложба в Хага.

из- СусларП. Лубарда
Шестте прекарани години 

в столицата на Франция за 
Лубарда са период на изклю 
чителни трудности. Същевре 
менно следва и излага свои 
произведения в „Салона 
независимите".

Учебното дело в Клисура и Божица

Намалява броят на ученицитеКогато през 1951 година 
организира четвърта само
стоятелна изложба на свои- 
нте трудове Лубарда в тях 
изявява началото на нов ху 
дожествен почерк, който по- 
нататък развива и потвърж
дава с изложбите в Париж 
през 1952 и 1954, в Лондон 
през 1955, в Титоград през 
1959, Любляна 1960, Белград 
— 1961 и 1964, Ню Делхи, 
Бомбай и други градове.

на

Първа самостоятелна изло 
жба устройва през 1929 го
дина в Рим, а три години 
по-късно се връща от Париж 
в Белград. В навечерието 
на втората световна война 
Лубарда пак прекарва една 
година в Париж и пътува 
след това по Испания и Гер 
мания. Войната прекарва ка 
то пленник.

Образованието винаги е и- 
мало особена цена в клисур 
ския и божишкия район на 
Сурдулишка община. Ежего 
дното обхващане на децата 
с основно образование поч
ти е стопроцентово, въпреки 
че някои ученици изминават 
и до десетина километра са 
мо в една посока. Това не 
означава обаче, че тук про
светното дело, по-специално 
основните училища, не се 
сблъскват с редица трудно
сти. Намиращи се и двата 
района в стопански изоста
нала община — тази изоста 
налост зле се отразява и вър 
ху образованието.

Безспорно най-труден про
блем представлява ежегод
ният отлив на населението 
от тези краища и почти ряз 
кото намаляване броя на уче 
ниците. Миналата учебна го 
дина в клисурското основно 
училище са се учили 459 у- 
ченици, докато тази година 
се учат 440 или 19 души по- 
малко. Също е положението 

Божица. В божшпкото

стаени училища работят и 
по двама работници, макар 
че според броя на ученици
те няма работа дори за е- 
дин преподавател. Такова е 
положението например в у- 
чилището на Деянова маха
ла, където преподават двама 
учители, а тема само 19 уче
ници. От страна на образо
вателна общност в Сурдули 
ца се проявява разбирател
ство към такива учители, по 
неже имат дългогодишен 
трудов опит, а същевремен
но са и съпрузи.
ИМА ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВРЪ

ЗКА С ПОМЕЩЕНИЯТА
Особен проблем по отно

шение на училищните поме 
щения представлява Сухи 
дол и Стрезимировци. Там 
обучението се провежда в
доста неудобни и нехигиени ДиММТПрОвЗрИО 
чни помещения, а са собст
веност на частни лица.

Изход от това положение 
е в обединяване на усилия
та на Общинската скупщи
на, местните общности и гра 
жданите да се построят но
ви училищни помещения.

Освен това, съвместно с 
общността за пряка детска 
защита ще се положат уси
лия за построяване на уче
нически столове в Клисура 
и Божица, за да се създадат 
условия за полудневен пре- 
строй на учениците.
КАДРИТЕ ГЛАВНО СА ОС- 
ИОСОБЕНИ ЗА ОБУЧЕНИ

ЕТО _____

подават от съответните спе
циалисти. Но, трябва да се 
отбележи, че преподаващите 
имат голям трудов опит, та 
ка да се отбележи, че препо 
ка че в крайна сметка и ре
зултатите по тези предмети 
не са лоши.

В образователната общ
ност в Сурдулица считат, 
че въпреки сравнително го
лемия брой трудности, резу 
лтатите и успехът на учеб
ното дело в тези два райо
на на общината са на завид 
но равнище.

Между световните призна 
ния по-забележителни са: ме 
ждународната награда на 
биеналето в Сао Паоло през 
1954, първа награда за живо 
пие на изложбата 
през 1955 година, национал
ната награда на известната 
галерия Гугенхайм в Нюнорк 
през 1956 година и др.

След освобождението Лу- 
твърдебарда продължава 

интензивно да работи в Бел 
град. Прекарва след това из 
вестно време в Цетиня (къ
дето участвува в основаване 

Художествена школа) 
и Херцег Нови и в Париж, 
а след това окончателно се 
настанява в Белград.

в Токио Ст. Н.

то на

ФИЛМ

Борба“ иа 62 години ЩЕ ГЛЕДАТЕ 
ТАЗИ СЕДМИЦА99

ставители на местния и цен 
тралния печат, работниците 

разпространението изда
нията му в Югоизточна Сър 
бия, за значението на „Деня 
на в. „Борба“ говори корес- 
подента на този ежедневник 
от Ниш Драголюб Янкович.

тържество 
в кантора-

Със скромно 
на 19 февруари 
та на в. „Борба“ и „Вечерни 
новини“ в Ниш бе ознамену 
вана 52-годишнината от из
лизането на в. „Борба“.

и в
училище миналата година е 
имало 270 спрямо 254 учени 
ци, коакото има сега,
16 ученици по-малко, 
цифри не са окончателни, 
загцото до края на годината 
може още да се намали броя 

учениците. Досегашната 
практика е показала, че и 
през самата учебна година 
хората се отселват.

ПОДВЕДОМСТВЕНИТЕ 
УЧИЛИЩА НАЙ-ЗЛЕ

Днес на 23 от 19 и 24 фев
руари от 16 часа дилштров- 
градското кино ще прожек
тира американския игрален 
филм „Черният керван'. 1ла 
вшгге роли във филма из
пълняват Сидни Поатйе, Ха
ри Белафонте и Камерон 
Мнчел. Постановка Сидни 
Поатйе.

На 27 (сряда) и 28 (четвър 
тък) за любителите на фил
ма ще бъде предаден юго
славският филм „Жълтата". 
Главните роли във филма из 
пълняват Ружица Сокнч, 
Вера Чукич и Александър 
Гаврич. Постановка Влади
мир Тадей.

Освен любителите на фил 
ма в града и за любителите 
на филма по селата в общи
ната миналата и тази седми 
ца се прожектира филмът 
„Лелейока гора” по прочу
тия роман на Михайло Ла« 
лич, в който се обработват 
лютиви от Народоосвободи- 
теляата война.

по
или

Тези

пред-В присъствието на
на обществено-по

жи-ставители
литическия и културен

Ниш, както и на пред
паМ. А.

вот в

Т. Одоровци
КОНЦЕРТ НА УЦЕНИЦИТЕ ОТ ДИМИ- 

ТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ
Известно затруднение в 

провеждане иа обучението 
представлява малкият брой 
часове по отделни предме
ти, поради намаления брой 
на учениците. След като са 
загубили часовете от своята 
специалност, учителите са 
принудени да държат часо
ве от друга специалност, за 
да достигнат предвидения 
според закона фонд часове.

Именно това е причината, 
че предмети като музикал
но, физкултурно ,общотехни 
чеоко образование, изобра
зително изкуство, не се пре

Още по-незавидио е поло
жението в подведомствени
те училища и в двете основ 
ни училища. В Клисура в 
централното училище се у- 
чат 278, а в божшпкото 191, 

А в осем подведо-
митровградска община. Вув 
^ицки села, дето има зала 
танцовият състав от гимна
зията ще изпълни по един ското
клниеот Програмата подю- докато в три подведомстве-
тиява гимназиалния учител, ]Ш училища иа божншкото 
Салик Хамдия дълогодишеп училище се учат 63 учени- 
член иа Културио-художест ци Очевидно, броят на уче- 
веното дружество „Жикица ,циците в тези

Шнаиац'' в Бел- твърде малък.
При това, трябва да се 

тъкне, че в някои иодведом-

Тан довият състав при гим 
„Йосип Броз Тито 

за жители-
ученици, 
мствени училища иа клисур 

училище се учат 162,
назията
в Димитровград 
те и учениците от основното 
училище в Т. Одоровци па 
16 т. м. изпълни концерт па 
битови песни и танци. Кон
цертът беше масово посетен 
и приет с въодушевение от 
зрителите в това село.

С този концерт започна
обиколката на селата от Аи

училища е
Йованович
град.

из
А. Д.
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Проблеми на физкултурата и спорта в
Босилеградладежкд страница

ЗАЩО БЕЗ СПОРТНО 

ДРУЖЕСТВО?Младежта в общес твено-полит ическия живот

Получава мястото, което й принадлежи йгиитс и политически„В Босилеград има много 
младе-

^ въпро
си а ооластта на физичес- 
ката култура.

В тези становища, между 
другото, се и.тгъква: „Фади, 
чеоката култура в нашето 
общество трябва да почива 
на самодейни начала... цри 
постоянни усилия колкото 
се може повече деца младе
жи и граждани да се вклю
чат в разнообразните проя- 

спортна дейност“. 
Това становище не е препо
ръка, а иск, неотложна за
дача, повеля на съвремието!

талантливи деца и 
жи ,готови да развиват и 
упражняват различни 
ве спортна дейност. : 
жалепие, вече години назад 
не съществува спортно дру
жество, което да обедини 
младите” — пише ни наши
ят сътрудник Р. Каранфи-

видо 
За съ-девойки да бъдат избирани. 

Засега най-много такива и- 
ма в самоуправитслшитс ор
гани ма транспортното пред 
приятие (3) и в комуиалио- 
-услужно „Услуга“ (5).

Трябва да се отбележи, че 
сега, когато се избират чле
нове за работническия съ
вет па интегрираните земеде 

кооперации трябва да 
се води сметка и добрите 
работници 
влезнат в тоя орган.
. Въпреки 
тенденции, необходимо е 

още много да се работи нър 
ху идейното п маркспчсско 
издигане ма младите хора. 
По-специално, те трябва об
стойно да овладеят със само 
управителния социализъм У 
нас п дслегатпата система в 
изборите.

С успешното организира
ме ма това образование и 
приносът па избраните мла
дежи п девойки в ръковод
ствата па обществено - по
литическите организации и 
в самоуправителните орга
ни — сигурно ще бъде мно
го по-голям-

В досегашния състав на Общинската ску
пщина няма пито едни младеж, а в новоизбра
ния Общински комитет на СК от 17 члена — 
5 са младежи и девойки

ЛОВ.
Проблемът за физкултура

та и спорта в Босилеградска 
община,
Босилеград, наистина заслу
жава внимание. Може ли 
една община е над 17 хиля
ди житдли да 
представители в различни 
състезаващи се спортни от
бори? И още нещо: нима в 
един град действително 
могат да се създадат усло
вия, за да се развива масо
ва физическа култура 
някакъв спорт?

Ако досега имаше колеба 
пия, ако па проблемите 
физкултурата и спортна не 
се отделяше необходимото 
внимание, от неотдавна вър 
ху гази област 
огромна светлина, 
към средата на миналия ме
сец т. г. Изпълнителното бю 
ро на Председателството на 
СЮК прие становища за иде

Също така и в Общинска
та конференция ма ССРН за 
първи път са избрани иеко- 

В Общип-

Може да се констатира, 
че в обществено-политичес
кия и стопански живот в

Босплеградската община, 
младежта все по-решителшо 
получава онова място, кое
то й и принадлежи.

В Общинската конферен
ция па Съюза на комунисти 
те са избрани 15 младежи и 
девойки, а в предишния съ
став са били само 5. В Общи 
нския комитет на СК, от 17 
членове, петима са младежи 
и девойки. В секретариатите 
на местните партийни орга
низации в общината, от 47 
избрани членове — 7 са мла 
дежи.

ви на
а по-специално в

лекилцина младежи, 
ската конференция па проф 
съюзите обаче такива ня 

Интересно е да се отбеле
жи. че е прилагането на кон 
ст11туциом1 п гге амапдмт ш, 
своето място и участие мла-

младежи дама. Босилеград в областта на 
спорта и физическата култу 
ра не е без традиция. В” сле 
двоенните години до преди 
година-две няколко пъги иро 
съществува футболен отбор. 
Футболните срещи редовно 
наблюдаваха по няколко сто 
тин души. Освен това с гол
ям авторитет се ползваше 
съществуващего преди годи
ни дружество за телесно 
възпитание „Партизан“. Гни 
наетическите упражнения на 
открито по повод Деня на 
младостта и рождения ден 
на Другаря Тито — 25 май 
хвърляха във възторг почти 
хилядна публика. А тези 
упражнения бяха подготве
ни с местни сили.

няма своиположителните

днтс са получили п в чети
рите общности па интереси* 
те в общината. Така напри
мер те доминират в Скуп
щината на общността за фн 
зичсска култура. Мнозина 
от тд\ са получили „виза“ 
да застъпват и интересите 
на младежките организации 
и в образователната, култур 
пата и общността за непос
редствена детска защита.

В самоуправителните орга 
ни на трудовите и стопан
ските организации същест
вува положителна тенден
ция все повече младежи и

НС

или

на

е хвърлена 
Именно,Това е новото качество, 

когато става въпрос за уча- 
ствуването на младите в ор
ганизациите на СК. Обаче 
не е такъв случаят с Общи
нската скупщина, като най- 
висш представително - само 
управителен орган и нейни
те съвети. В тези органи ня
ма нито един младеж 
девойка!

В. В.
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Започнаха състезанията по тенис на маса
Създаването на физкулту

рна общност е основа за ор 
ганизиран физкултурно-спор 
тен и рекреативен живот на 
всички граждани — от най- 
младите до гражданите с 
напреднала възраст. Полза
та от развит физкултурен . 
живот е многопосочна: дей-

илп

»Димитровград«-»Съюзът на глухите« 0:5Досега е съществувало ня
кое предубеждение, че об
щински отборник може да 
бъде само „по-възрастен и 
сериозен човек“! Тази ана
тема решително трябва да 
се отхвърли в предстоящите

особен с-пит. Това е първия 
кръг на състезание и димит 
ровградчани имат възможно 
ст да се докажат, че дейст
вително са добър отбор.

Д. Стойкович

На 17 февруари т.г. в Ди
митровград в залата на ос
новното училище „Моша Пи 
яде“ от 11 часа пред около 
50 зрители се състоя първа
та среща по тенис >на маса. 
В рамките на междуобщин- 
ската лига по тенис на маса 
се срещнаха новосъздадени
ят отбор по тенис на маса 
„Димитровград“ и отборът 
на Съюза на глухите и недо 
чуващите от Ниш.

Макар че поражението из
глежда високо, не трябва да 
се губи надеясда, понеже от 
борът на клуба по тенис на 
маса „Димитровград“ има 
талантливи състезатели без

ствено допринася за социа
листическо възпитание, осо
бено на подрастващите поко 
ления, укрепва трудовите и 
отбранителните способности 
и калява здравето, допряна 
ся за сближаването на мла
дежта, създава хармонични 
личности.

Изхождайки оттук — зана 
пред физкултурата ще заели 
все повече място в ежеднев
ния живот. Онези общини, 
които по-рано схванат то
ва ще могат да се радват 
по-високи резултати. Ето 
защо незабавно в Босиле
град трябва да отпочне^ с 
работа физкултурната общ
ност, да се създадат органи 
зационни, кадрови, матери
ални и други предпоставки 
за развитието на физическа 
та култура и спорта.

Младежката организация, 
останалите

Сурдулицаизбори, при избирането на 
делегации и делегати за Об 

Имен- Подвижното кино се активиращинската скупщина, 
но от много местни общно-

Миналата година ' подвиж
ното кино при Народния у- 
ниверситет в Сурдулица не 
направи посещения на клису 
рския божишкия райони. 
Причината, както изтъкват 
в Университета, са лошите 
съобщителни връзки. Безапо 
рно, това е една от причи
ните, но сигурно има и дру
ги подобни причини .

Тази година гражданите 
от тези райони ще могат да 
наблюдават 20 филми. Въп
реки че репертоарът не е 
договорен, положително се 
знае, че това ще бъдат фил
ми родно винопроизводство, 
и то върху теми от Народо- 
освободите.шата борба.

Сегашната киноапаратура 
е оспособена за прожектира 
не на филми 16 м.м., така че 
тонът, картината и изобщо 
прожектирането са твърде 
слаби. Именно, поради това 
се предвижда набавката на 
нов кинопрожектор на 35 
м.м. След набавката му и из 
борът на филми ще бъде по- 
голям, а и качеството на 
прожектирани 
бъде по-добро.

сти и стопански организации 
в Общинската скупщина и 
нейните органи трябва да 
се намерят повечето млади, 
хора. Това изискване трябва 
да бъде не по причина, че 
се касае за млади, но че са 
те в тези органи досега би
ли изцяло пренебрегвани. 
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на

След твърде красива и ек- 
зибиционна игра, мачът 
завърши с победа на по-опи 
тния отбор на Съюза на глу 
хите от Ниш, с резултат 5:0.

се

1 Викторина-конкурс Д)Т АВНОЮ ДО НОвата КОНСТИТУЦИЯ' подкрепена от 
обществено-политически ор 
ганизации, а на първо мяс
то от Съюза на комунисти
те, трябва да пристъпи 
създаване на футболен, во
лейболен, баскетболен, ханд 
бален отбори, отбор по спор 
тна стрелба, шахматен клуо 
и други клубове и дружест 
ва, които ще допринасят-за 

спорта и физ

I — КОМПЛЕКТИ автоматични 
писалки и други награди.

— ДВА РЪЧНИ ЧАСОВНИКА 
— КОМПЛЕКТИ КНИГИ (на

ши издания)
— КОМПЛЕКТ ПРОИЗВЕДЕ 

НИЯ НА ПУШКИН 
— ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА НА

ШИ И БЪЛГАРСКИ ПИСА
ТЕЛИ

Първите материали ще публи
куваме в следващия брой. Затова 
побързайте да се АБОНИРАТЕ ЗА 
1974 ГОДИНА, като по тоя начин 
си обезпечите право на участие във 
викторината-конкурс.

Годишен абонамент за „Брате- 3 
тво” е 40 динара. Сумите внасяйте - 
чрез пощенски запис на текуща 
сметка: 62500—603—9529, СДК — 
НИШ, като обозначите за „Брате- = 
тво”. I

1ШШШШ11Ш...................................................................................................................................... шшшшшшшпи.....

1 По повод тридесетгодишнина- 
Щ та на освобождението от фашизма 
1 на Димитровградска, Босилеградс- 
I ка, Бабушнишка и Сурдулишка об- 
= щини, издателство „Братство” ор- 
= ганизира викторина-конкурс „От 

АВНОЮ до Новата конституция”. 
Във викторината-конкурс право 

читатели

КЪ.\1

филмите ще
Ст. Н.

1 ТИТОВ ФОНД

Училището в Зво- 
нци стана член

§ развитието на 
културата.

Вече казахме, както ни
2 на участие имат всички 
1 на вестник „Братство”, които са се 
~ абонирали за 1974 година. Читате- 
Щ ли, които получат награда, а не са 
§ се абонирали наградата няма да им 
| се връчва!

съобщи нашият сътрудник, 
че 10ИЛИ има. Материалните 
възможности също са нали
це —* още повече, че Репуб
ликата помага построяване
то на спортни терени и пло 
щадки за масов спорт в изо 
станалите краища. Следова
телно, остава да се ангажи
рат собствените сили, което 
представлява и едно от съЩе 
ствените становища «а 
пълнителното бюро по проо 
лемите на физкултурата * 
спорта.

Миналата седмица колек
тивът на основното училище 
„Братство“ в Звонци взе ре
шение да стане член на Ти- 
товия фонд за школуване 
на млади работници и работ 
нически деца. Колективът 
ще внася за предстоящите 
пет години по 500 динара го 
дингно.

Понастоящем се провежда 
акция за зачленяване и на 
членовете на колектива по
отделно. Счита се, че отзи
вът ще бъде масов, дори сто 
процентов.

Материали, по които ще се из- 
1 готвят въпросите, ще бъдат публи- 
= кувани във вестник „Братство”.

Наградите са многобройни и в
= натура:

— МАГНИТОФОН „Репортер”
— ТРАНЗИСТОР „Корал“
— ФОТОАПАРАТ „Берета”

I 1=
§

Ст. Н.
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Димитровград обявява повторно ПИШЕ:РЕС“ в 1
Ставри Йотов
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Ако капачетата от медни
те килийки са паднали на 
по-голямата част на дъното 
запасите са намалени. Тряб
ва да се даде храна.

Ако по дъното има криста 
ли пчелите имат нужда от . 
храна защото запасите са 
кристализирали.

Ако има много трупове на 
пчели подъното и ако се виж 
дат петна от изпражнения 
семейството е заболяло от 
нозематоза. Да се предприе
мат мерки против тази бо
лест.

Ако по дъното има влага 
и плесен значи материалите 
за затопляване са овлажени. 
Трябва да се извадят и за
менят със сухи.

за работно място 
ДИРЕКТОР (не е реизборност) Към края на зимата

за юаим'о^н'оше,т'СЛОВИЯ' Д^АВидени ™ Закона за взаимоотношения на работниците в атжеп™ 
труд и условията според чл 134 Закона ^ружения 
в съдебния ретистър на^рта^завдятГна сдруже" 
ГтеТуРсУл™ИАаТЪТ ТрЯбВа Аа изпълнява “и^след-

можГ -юрист или —
ВКВ работник шивашка специалност о 

отИк^о°нШ1ГмалкИ ТрУАОВ опит в специалността 
2>тнГл™сто ’ ЛКО АВе Г°АИНИ на р“Дно ра-

ганиТаторс™аспо^о0етП„°ЛИТИЧеСКИ КаЧЕСТВа " °Р‘
Конкурсът ще бъде открит 30 дни от деня на об

народване, а ако в този период не се направи из- 
м°яРстот°оНКУРСЪТ °СТаВа валИАен АО попълнявРане на 

Кандидатите са

И в обратен случай ако 
времето бъде благоприятно 
и пчелите започнат да изли 
зат и търсят нектар и пра
шец присъствието на пчела
ря в пчелина е също така 
твърде необходимо. В такъ© 
случай ще той ще наблюда
ва всички семейства и ще 
направи пценка 
нието на кошерите. Преди 
всичко, трябва да обърне 

следното: а) 
излизат ли пчели от всички 
кошери. Ако от някои коше 
ри не излизат пчели да се 
установи причината — семе 
йството е унищожено от ми 
шки умряло от нозематоза 
или пък кълбото му се на
мира в задната част на ко
шера па още не се чувству
ва топлината. Може би ум
рели пчели . са задърстили 
входа. Кошерите на измре- 
илте семейства да се внесат 
в затворени семейства и да 
се извърши дизенфекция на 
целокупния материал. Ако 
кълбото е в задната част на. 
кошера да се отклони покри 
вача от горе, за да може 
слънцет ода загрее задната 
част на кошера или да се 
очисти входа ако е задърс- 
тен.

см повдига се покрива и 
чрез опипване на покривка
та установява се има ли топ 
лина над кълбото. Ако има 
топлина на семейството има 
майка и отглежда пило. Ако 
няма топлина кошера се от
варя и преглежда въпреки 
лошото време и в зависимост 
от състоянието му се дава 
резервна майка или се съе
динява с друго.

Наблюдавайки 
пчеларят трябва да очисти 
и дъната им. Едновременно 
с почистването дъната обър 
ща се внимание на следно-

за състоя-

внимание на кошерите

Следва: ОСНОВЕН ПРО 
ЛЕТЕН ПРЕГЛЕДдължни с молбата да изпратят 

извод от гражданската книга, удостоверение 
кар и доказателство за училищна 
специалността, за трудовия стаж 
рение да не са под следствие и 

Непълни молби

то.
от ле- 

подготовка из 
както и удостове- 

да не са осъждани, 
няма да се взимат в разглеж-

ПОПРАВКА
Допуснати грешки в статията „Към края на зима

та" публикувана в „Братство“ на 15 февруари 1974 год. 
брой 640.

дане.
Молбите с документите да се изпратят до: 
Шивашко-занаятиийската работилница „ПРОГ

РЕС“ Димитровград, ул. „Маршал Тито“ Но 40

Шивашко - занаятчийска работилница 
„Прогрес“ Димитровград

Напечатано Да се чете

косо извита рамка повди
гал ...
слети за маточници ... 
ханеманови решетки за 
маточници и майки .. . 
шперче.. . 
пиларски нож ... 
прелогонка... 
тънтенето на влакове...

косо извит рамкоповдига 
тел...
Клетки «а маточници... 

ханеманови решетки за 
майки... 
шпорче... 
пчеларски нож ... 
пчелогонка... 
тътненето на влакове...
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Горна Лисина
б) Излитането на пчелите 

отдава състоянието на семе 
йството. Ако пчелите изли
тат енергично без колебания 
на входа значи, че семейст 
вото добре презимувало и 

нормално активизирано. Ако 
пчелите ходят безцелно по 
прилетната дъска и дълго 
се задържат на входа, се
мейството е осиротяло, забо 
ляло или ненормално прези 
мувало. На такова семейст
во входът се намалява на 1

ГОЛЯМА РАДОСТ
Има два вида тайни: на един човек и на 

цялото село.Жителите на Горна Лиси
на и околните села с нескри 
та радост очакват завършва 
не акумулационното 
при „Две реки", което строи 
белградското 
„Хидроградня“. Очакват де
ня, когато по клисурата на 
Божичка река ще се протег 
не хубаво асфалтово шосе. 
Тогава и хората 
край Ше бъдат улеснени. Ще

имат хубави съобщения, по 
вече рейсове, а долината ще 
гъмжи от моторни превозни 
средства.

Това ще бъде улеснение и 
за населението от Горна и 
Долна Ръжана, които нямат 
добри съобщения, тъй като 
пътят през Бесна кобила по 
чти половин година е затво 

А. Антимов

*езеро
Страхуваще се повече от котката, откол- 

кото от лъва, защото беше мишка...предприятие

*
Казват: „Луд та му лесно“, 

лудите.. .
но я питай

от този

IIII

вен партиен работник в 
цяло Подриня.

Тази активност беше 
двойна. Вера Благоевич 
организира Движението 
на жените за свързва
нето им с Партията. Тя 
отива от къща в къща, 
разговаря с жените, убе
ждава ги да участвуват 
в обществения живот. 
Жените я слушат и при 
емат нейните съвети. Жа 
ндармите я пресладват и 
се опитват да открият 
агитатора.

.Партията тачи работа
та на Вера Благоевич и 
през 1940 година тя ста
ва нейн член. По това 
време тя постоянно пъту 
ва на релацията Белград 
— Шабац.

Двадесет и седми март 
1941: Вера участвува в 
демонстрациите в Белг
рад.

Жени - революционери помогна да успее стач
ката. Това беше найното 
първо боево кръщение. И 
първа победа.

След матурата през ес 
ента На 1938 година Ве
ра напусна Шабац и при 
стигна в Белград, където 
се записа на Медицинс
кия факултет.

С идването си в Бел
град, още през първите 
дни тя се вкючи в рево
люционното 
Работеше в марксистките 
ркъжоци за проучване 
на марксистка литерату
ра. Имаше желание да 
обогати марксисткото си 
образование. Въпреки то 
ва, че беше физически 
слаба тя се не страхува
ше от жандармеристки-

ВЕРА БЛАГОЕВИЧ
момичето беше на две го 
дини родителите й мина 
ха от Белград в Шабац. 
В този град Вера завър
ши основно училище. Де 
тските дни й бяха споко 
йни и щастливи, защото 
родителите й даваха 
чко, което тя желаеше.

Онова което се случва 
ло в къщата на адвоката 
Благоевич за тогавашно
то време беше твърде 
необикновено. В къи<ата 
на Благоевич тогава се 
говореше за неправдите 
в тогавашното общество, 
и за това как трябва да 
се направят промени в 
това общество.

в училището и виждаше 
социалните различия. Тя 
се отказваше от онова, 
което й даваха богатите 
родители. В горните кла 
сове на гимназията въп
реки това, че беше отра 
снала девойка Тя скромно 
се обличаще. Помага
ше своите другарки ма
териално.

Но тя чувствуваше, че 
всичко това не е достат
ъчно. Трябваше да се на 
прави нещо повече. Но 

знаеше какво. Чет 
в книгите, които,

На долношорски 
те гробища в Шабац, ме
жду стотици гробове на 
загинали бойци, се нами 
ра каменна плоча, на ко 
ято е записано името: Бе 
ра Благоевич. И нищо по 
вече. Нейните родители 
почти всеки ден идват 
на гроба да донесат бу
кет цветя. Всяка година 
в Деня на въстанието и 
на всеки народен праз
ник целия гроб е покрит 
с цветя. Донася го младе 
жта от Шабац и другите 
места на Подриня като 
признание към девойка
та, която е разстреляна 
тук на 21 година.

движение.вси

тя не 
еше
нейните родители нари- те палки и участвуваше 
чаха прогресивни, и кои 
то нейния баща внимате

редовно в демонстрации
те, организирани от Пар 
тията. На първата годи-лно пазеше.

В училището беше от
лична ученичка, но ск- 

Учителите бя
ха изненадени, когато 
узнаха един ден, че тя 
била организатор на ед
на стачка в училишето.

Вера внимателно слу- 
разговори.

майНа шестнадесети 
1920 година в къщата на 
адвоката Благоевич в Бе 
лград беше увеселение: 
роди му се дъщеря. Дадо 
ха й име Вера. Момиче
то растеше обкържена с 
грижите на родителите. 
Нейната майка Ана с го 
ляма любов отглеждаше 

Когато

на от следването си ста 
на член на СКОЮ.тезишаше

Имаше често цъти възмо 
жност да слуша хората 
как се оплакват пред неи 
ния баща адвокат, да ис 
кат помощ и защита. Тя 
разсъждаваше върху то
ва което ежедневно слу- 

Наблюдаваше сво 
другари и другарки

През тия съдбовни дни 
за нашата страна, когато 
хитлеризмът вилнееше в 
Европа в Шабац избухна 
ха демонтрации. Вера 
взе участие в тези демо 
нстрации. Още тогава тя 
се прояви като най-акти-

Шести април: една ту 
хла пада от една сграда 
улучена от бомба и ран
ява Вера в главата. От 
улицата била пренесена 
в една съседна къЩа.

ромна.

Беше тогава в седми кл- 
гимназията. Съсас на

своето държание тя под-шаше. 
ите

(СЛЕДВА)
своята дъщеря.
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ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА

Ху/Ц&Р Карикатурен екран
Майка пита учителя за 

успеха на своя сих:

— Според вас какъв ще 
стане моето момче, като 
порасне?

— Космонавт...

— Защо мислите така?

— По време на занима
нията винаги е на луната, 
а когато го изпитам, отго 
вори ми как паднал от 
небето.

'Му*

Репица без шибер•••
4*1.1111

БАЙ ЗАРКО од Моин- 
ци испратил абър да ид
ем у гьи. Казал да идем 

телевизо-

— Море, мани "(ч 111 ^голема 
брука, —а каза бай Зар- 
ко—ама кво да се прайй. 
Има йедно девойчиште у

— Утре имаш изпит. 
Подготвен ли си?

— Да, за най-лошото.
БЕЗ ДУМИ

да му видим 
рат. Бре, голем йербап. 
Ка ли дойде струята, ка 
ли купи телевизор. Ре
ши че идем. Бабата ме 
кара да изкарам некоя 
колца гной, убаво време, 
амо може ли да не идем 
при бай Зарка ка има те 
квуя радост.

Остайи на бабуту рану 
за стокуту, укачи магаре 
то и право през Видлич 
за Моинци. Слазим ка- 
мто селото ка одйеднуш 
видим бай Зарко ме че
ка и ока:

задругуту и отвара зад- 
ругуту ка си оче. А у 1-ьу 
нема ни шиНер, ни сол, 
ни пипер...

Бре, ко ми незгодно 
стану. Човеци се узмуа- 
ше. РеЬията Ьипи, а они 
нема кво да туре у н>у. 
Най-после бай Зарко се 
ти. Истьрча из ижуту, 
стану на праг и изока на 
комшиюту:

■—- Лен^е, море, върну 
ли се Цаца от Цариброд?

— Върну, се върну — 
чу се глас од другуту 
ижу.

— Донесе ли шиНер? 
— пита Зарко.

— Донесе, донесеее — 
одговори жената.

— Търчи дете, та доне 
си два вилцана да се обе 
срамимо при Манчу. . .

Девойчето дотрърча, 
донесе шиКер, турише у 
чайникат, замериса у 
ижуту на загорел шиНер. 
Зарко се овесели.

Бре, чудо йедно ко мо
же задругата да обрука 
човека. СреКа што моин- 
чанье имайу автобус и по 
стояно иду у Цариброд 
та си донесе кво гьим тр 
ебе, а кво би праили ни- 
йе планинците ка ни дой 
ду госийе...

Айд със здравйе.

— Драга, ти пак говоре
ше на сън нещо лошо за 
мен казва съпругата.

— Лъжеш се, скъпа, аз 
изобщо не сам заспал.

— Здравей, Ерик. Как 
брачния живот?

— Зле. Виси на косъм.

— Как на косъм?

— Ами на косъма, кой
то жена ми намери върху 
сакото.

— Добре дошъл Ман- 
чо, йонгге од кита не смо 
се видели.

Улезомо у ижуту, насе 
дамо ко човеци, видим 
че бай Зарко се надал да 
дойдем. Пушти телеви- 
зорат да гледам слиЛе, а 
он се растърча с бабуту 
да згрейе реЬийицу.

— Бре, — изока баба
та — ама па работа, че 
се обрукамо при човека 
нема шийер за раЬийуту.

Испратише дете у зад- 
рутуту и по йедно време 
девойчето нешто шъпну 
на бай Зарка. Он се на- 
мършти и поче да псуйе 
по ижуту.

-— Зарко, я «ела да си 
гледамо телевизор и да 
си поговоримо, мани ра- 
Ьийу, мани све, я не пи- 
йем млого, ли знайеш 
старост. ..

БЕЗ ДУМИ

*
Който се смее последен, най-хубаво се 

смее, но така се случи веднъж, че последният 
вече нямаше глас.

Към края на филма ед 
на жена удря плесник на 
съседа си.

— Но, моля ви се, аз не 
съм я и докоснал — опра 
вдава се той.

— Точно за това!

*
Ако търсиш у хората само хубавото, не

достатъците им ще те погубят.

*
■' И със злато да те ударят — пак ще те

заболи.— Защо сме дали син си 
да учи пияно когато той въ» 
бще Няма слух?

— Затова защото той 
свири, а не да слуша.

♦
ще Мисълта за многото приятели прави чо

века самотен.

*
— Какво работиш 

пенсионер?
— Същото като преди, оба 

че сега нямам годишна по
чивка.

като Жалко, че за крадците на време няма 
затвори.МАНЧА с.р.

По идея от Сретен Митов,
студент. Хонорар 50 динара.

Кой какво си.. ЗеРГ&Ш&Г 77Р7РГ//"ку
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