
БОСИЛЕГРАД
СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА 
ПРИСТИГА НА 11 АПРИЛ

с поздравления по случай 82 
— -ия рожден ден на 
президента Тито.

В следобедните часове, ко 
гато ще пристигне щафетата, 
ще се състои масов митинг, 
на който ще бъде произнесе 
на реч за делото и живота 
на нашия вожд и учител дру 
гаря Тито.

На 11 април (четвъртък) в 
Босилеград ще пристигне та
згодишната Щафета на мла
достта. По тоя случай Общи 
нската конференция на Съ
юза на младежта и останали 

обществено-политически 
организации вършат подгото 
вки за тържествено посреща
не и изпращане на Щафетата
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| »НА X КОНГРЕС НА СЮК ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 

; РЕШЕНИЯ, НАИ-ЕФИКАСНИ ЗА НАШЕТО 

БЪДЕЩЕ РАЗВИТИЕ«
Реваншизмът като 

официална политика *
♦
♦
♦
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— Аз съм убеден — каза 
другарят Тито, — че и на 
всички останали конгреси 
ще се трътне по същия път» 
че ще се види същата кар
тина, т. е. способността на 
нашия Съюз на комунисти
те като водеща сила в стра 
ната. Последната е-така да 
се каже на кръстопът и всич 
ки препятствия тя може да 
преодолее с осигуряване на 
единството на СК, а след 
туй и единството на наши
те народи.

Говорейки за предстоящ
ия X конгрес на СЮК, пре
зидентът Тито подчерта, че 
на него ще се приемат ония 
решения, които ще бъдат 
най-ефикасни за нашето по- 
-нататъшно развитие. — На 

заяви другарят 
Тито — трябва да се отчете 
всичко онова, което в мина 
лото беше слабо особено 
след Деветия конгрес, защо- 
то слабости имаше много.

Президентът Тито каза, че 
през последните две години 
мощно тръгнахме напред и 
че през този период са осъ
ществени огромни постиже
ния, а в предстоящия период 
трябв
та икономика да се постави 
на още по-здрави крака.

По-нататък 
Тито изтъкна:

— Ние днес нямаме така
ва обстановка, каквато, да 
речем, имахме преди 10 го
дини. Имаме много по-добра 
обстановка. Срещаме се, на 
истина, от време на време с 
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Териториалните претенции към Югос- * 
лавия, съдържащи се в нотата, в която ита- * 
лизнекото правителство провъзгласява „бив- ! 
шата Зона Б на неприсъединената свободна | 
територия на Триест” за „италианска терита- ♦ 
рия многократно са опасни. Освен че пред- х 
ставляват нападка на югославско-италианс- ♦ 
ките отношения и сътрудничество, те пряко * 
са отправени срещу политиката на мира и 
миролюбивата коегзистенция в Европа. Също 
така с тях пряко се посяга върху териториал
но-политическото положение, утвърдено с 
Мировия договор от 1947 година,
Лондонския меморандум за 
1954 година, когато бе анулирано дотогаваш 
ното териториално положение между Юго
славия. и Италия и установено това, което 
съществува днес. С посочената нота всъщност 
мрачните реваншистки становища на итали
анската иредента се издигат на равнището на 
официална политика на римското правителс
тво.

Президентът на Републиката Йосип Броз Тито със 
съпругата си и придружаващите го лица пристигна на 2 
април в босненския град Бугойно на кратка почивка. На 
път за Бугойно президентът Тито мина през Добой, Зет 
ница и Травник, където топло го приветствуваха хиляди 
граждани, работници, младежи и пионери.

В залата на модерния добойски хотел „Босна’' пре
зидентът на републиката един час и половина води раз
говор с представителите на Добой ска община.

Като благодари за сърдеч 
ното посрещане, президетът 
Тито изрази задоволство по 
ради успехите, постигнати в 
материалното и общото раз
витие на този край, подчер- 
тавйки, че има много въз
можности за постигане на 
още по-големи резултати.

— Убеден съм — каза по- 
-нататък президентът Тито,
— че вие в бъдеще ще пос
тигате още по-големи резул
тати. Само, необходимо е 
последователно да устоим на 
линията на СК и неговата 
програма, която на Х-тия кон 
грес още повече ще укре
пим”.

Изтъквайки че тъкмо се
га се провеждат кон 
и конференциите на 
републиките и покрайнини
те, другарят Тито се спря на 
завършения конгрес на СК 
в Босна и Херецеговина, ка
то даде оценка, че на него 
са постигнати крупни успехи 
по отношение укрепването 
на единството на Съюза на 
комунистите, повишена е -не 
говата мобилност и заздравс 
ни редиците му.
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♦ На нашия континент са разрешени мно- 
^ го по-сложни политическо-териториални про- 
X блеми, от проблема за териториите, където със
♦ столетия живеят наши хора, попаднали под 
X Италия по нещастни исторически причини.
♦ Въпросът за бившите зони А и Б е снет от

на действителните
| възможности и в интерес на споразумяване и 
I създаване на поносима атмосфера в тази част
♦ на Европа, но с цената на големи жертви от 
X страна на Югославия. Част от нашето насе-

:•*

1 гресите 
СК в а преди всичко наша*

I♦ президентът
X Дневния ред в рамките

♦

:♦# ление остана под италиански суверенитет. « 
I Римското правителство вместо да настоява 2

националните и други права на това насе-
♦ ление да бъдат наистина обезпечени и сло- «
• венците в бившата зона А да не бъдат дис- {
| криминирани — сега проявява апетит и към * 
| другата част на „неприсъединената Свобод- | 
I на територия на Триест“. |

Тази, очевидно изпланирана диверсия от X 
| РИм може да има само една цел: съгласно раз- 
| решение на проблема за границите, римското 
} правителство иска отново да „отвори“ и го 
» държи, „отворено“ за сметка на твърде опасни
* цели и амбиции, които съвсем ясно, нямат
♦ никаква връзка с действителните интереси 
I на италианския народ.

Обаче и на авторите на посочената но- 
$ та, както и на инициаторите на други видове 

върху Югославия, едно трябва да

!11ос1ш Броз Тнто

: : В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ГЛАСУВАХА КЪМ 97 НА СТО 

ОТ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ
Общо в 43 делегации на ме 

стните общности са избрани 
470 делегати, от които 70 
ни. В пет делегации 
скостопанските производите
ли са избрани 86 делегати.

За отбелязване е, че над 
90 на сто от избирателите 
гласуваха в предобедните ча 
оове. Избирателите от Брай- 
ковцн, Каменица, Бребевни- 
ца, Скървеница и Врабча, 
99,2 на сто гласуваха до 
9 часа сутринта.

Нужно е да подчертаем, че 
особено тържествен вид 
изборите дадоха младите 
бнратели, които 
гласуваха.

Още от рано утро

же
на сел-

На 31 март в ранните утринни часоре, на тържест
вено украсените избирателни пунктове с държашш и пар
тийни знамена и портрети на другаря Тито хиляди гра
ждани в четиридесет и една местна общност в Димитров
градска община, гласуваха за членове на делегациите в 
местните общности 
производители и делегати за Обществено-политическия 
съвет иа Общинската скупщина.

От общо 11 хиляди и 860 
избиратели в Димитровград
ска община, които гласува
ха за делегатите в делегаци
ите на местните общности и 
за делегати за Обществено — 
политическия съвет на Об
щинската скупщина иа из-

,за делегации на селскостопанските

: наборите се отзоваха 11 хиля
ди и 458 гласоподаватели или 
96,7 па сто.

За петте делегации на сел 
скостопанските произволите 
ли от 5 886 записани гласува 
ха 5.698 гласоподаватели или 
97 иа сто.

из-
натисци
бъде ясно: каквито и да било натисци върху 
нашата страна нямат никакъв шанс на успех. 
Югославия — както потвърждава цялата

е твърде за-

за първи път

дими
тровградските младежи запо 
чнаха да се събиратI пред♦ нейна международна политика —

♦ интересована за развиване на отношения и 
| сътрудничество с други страни, особено със 
; съседите. Обаче, достатъчно е известно — а

някой забравя, въа всеки случай 
че това сътрудни- 

означаваше и
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акс( това
X добре е да си припомни —
| чество зя Югославия винаги 
? безусловно не зачитане на суверенитета и 
» териториалния интегритет като- ненарушим 
X принцип: Зад всяка крачка югославска тери- 
; тория; Югославия стои като цялост. В това 
I отношение, никой, никога и никъде не смее 
* да си правят каквито и да. било излюзии. *...... .... ...иЛ«и« Бодро н весело към избирателните*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ УРНИ



ВЪЛНА ОТ ПРОТЕСТИ ПРОТИВ ИРЕДЕНТИСТНАТА НОТА НА.ИТАЛИЯ
лсграми от протестни събра
ния на пашите работници в 
Западна Германия и Ав
стрия, в които 
пълна
р/жоводстио. В една от тези 
поръки нашите работници 

Австрия пишат до прези
дента Тито, Да иМа пълно 
доверие
случай на агресия те /де се 
озоват веднага в Югославия 
за да попълнят бойните ре
дици за отбрана на родина-

всичко, което е кръв И 
борба създадохме начело е 

Тито.
бодата см и е кръв ще я 
браним — поръчнха па пре 
мидента Тито и па Съюзния 
изпълнителен -съвет работни 
ците от наякогашната парти 
запека фабрика на оръжие, 
сега 
тизам

Приощавайки „се към 
щия револт и единствен от
пор иа всички наши труде
щи се за отбраната «а юго
славската 
самоуправителиа общност па 
равноправни народи и народ 
поети Собраиието иа СР Ма
кедония заяви, че македон
ският народ н народностите, 
конто живеят в СР Македо
нци са единни е всички 
югославски народи и народ
ности в отбраната на тери
ториалния иитегритет и су
веренитет па СФРЮ:
— Сега шиите претенции към 

югославски територии, откри 
то и безскруполозно провъз
гласяване па Колар и Буйс 
за италианска собственост са 
израз иа надигаме на главите 
на силите, поразени във Вто
рата световна война и после 
дшдо иа неспособността на 
италианското правителство 
в интерес на мира и добро- 
съседните отношения веднаж 
завинаги да сс откаже от пре 
тенциите си към наши терито 
рии и да зачита границите 
между нашите страни, уста
новени е международните до 
говори.

Над 9 хиляди работници 
от промишлено — земедел
ския комбинат „Осиек", ра
ботниците от комбината „Бе 
лншче”, химическия комби
нат „Сапония" иредентистки- 
те апетити на Италия схва
щат като нападение на вси
чко, което ни е най-скъпо,

па— политически организации 
и изпращат писма и телегрп 
ми до президента Тито и Съ
юзния изпълнителен съвет, н 
които се дава пълна подкре
па иа нашите становища и 
изразява пълна готовност да 
се защищава териториалния 
иитегритет и суверенитет па 
Социалистическа федератив
на република Югославия- 

— С кръв спечелихме сво-

След нотата па италианско 
го правителство от И март 
т. г.. в която бяха изразени 
нрсдентистки претенции съм 
наши територии, вълната иа 
всенародно възмущение 
всички наши граждани н тру 
дещи се не стихва. Ежедневно 
ес провеждат масови митин
ги и протестни събрания но 
градоце, села, тру додай коле
ктиви, училища, обществено

другаря
— Остро протестираме нро 

постъпките на италиан- се изразява 
подкрепа на нашетотив

ското правителство и преду
преждаваме световната об
щественост, че решително 
щс ес противопоставим 
всекиго който сс опита да 

югослав-

п а
лридприятне,, Първи нар 
" в Титодао Ужнце. о гоб* ма

в тях, и че данарушава наши/е 
ски права и накърнява 
прикосновсността 
граници — сс казва )В теле
грамата на работниците от 
фабриката за автомобили и 
мотори ТАМ в Марибор.

Нашите работници на вре
менна работа в чужбина съ
що се придружиха Към про
тестите протищ иредснтистки 
те становища иа Италия- По
край отделни писма сс изра
зи пълна подкрепа на станови 
щата на югославското пра
вителство. Тезц дни до пре
зидента на републиката, пра 
вителството и Съюзната кон 
ферсиция на ССРН и Пред
седателството па СЮК в Бел

йе
на нашитесоциалистическа

БЕЛГРАД

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА НАРОДНА 
ОТБРАНА ПРИ ПРЕЗИДИУМА 

НА СФРЮ

та.
Протестни телеграми и пи7 

сма са. изпратили и повече 
от две хиляди средношкол
ци в Карловац. В писмото 
им до Съюзния Изпълните
лен съвет между другото се 
казва: Защищавайки Умаг, 
Пиран, Буйс, Кбпар и ведха 
крачка на свободна Истрия-, 
и Словенско приморие,- ние. 
ще браним независимостта и 
интсгритста, на нашата само,- 
управителна социалистическа 
общност".

Съветът е разгледал н ос
новните документи и планове 
за отбрана на Социалисти
ческа федеративна републи
ка Югославия, след това про 
екта за цивилната защита в 
СФРЮ както и въпроса за 
статуса, състава и дейностуу 
на Съвета за народна отбрп- 
на в общината, автономната 
покрайнина, републиката и 
федерацията досега ц в бъде
ще.

По решение на президента 
на републиката 1Йоснп Броз 
Тито, на 2 април т.г. в Бел
град се състоя заседание на 
Съвета за народната отбрана 
при Президиума на СФРЮ.

На заседанието председате 
лствуваше подпредседателят 
на Президиума Мнтя Рнбн- 
чич.

На заседанието е обсъдено 
актуалното положение на си 
гурността н отбраната на 
СФРЮ. Съветът подкрепи вс 
нчкн мерки н акцни, пред
приети от съответните орга
ни за защита на интересите 
и териториалния иитегритет 
на нашата страна.

По всички рагледаш! 
проси Съветът утвърди про- 
ектрозаключения за Президи 
ума на СФРЮ.

въ-

Тито в Босна
(От 1 стр.)

разни препятствия, обаче об 
становката в страната е доб 
ра. Създадохме и големи ва 
духни запаси, което никога 
досега не сме имали. Износът 
всекидневно расте. По-точ
но, увеличава се и вносът. 
Това трябва да преразгледа
ме, да видим дали е потреб
но той да бъде такъв.

В продължение на изло
жението президентът Тито 
изтъкна, че енергийната кри 
за и нашата страна малко 
засегна. Кризата на нефта, 
финансово гледано, нас ни 
засегна за към 500 милиона 
долара, обаче по отношение 
на някои други страни ние 
не почувствувахме нефтната 
криза. И което е най-важно: 
щом го потърсихме, получи 
хме го от приятелските ст
рани — Либия, Ирак, 
жир.

Спирайки се върху между 
народните събития, прези
дентът Тито указа, че поло
жението в света все още е 
неспокойно. Трябва да бъдем

будни и вътре в страната 
добре да се сплотим къ-м 
чужбина.

Югославия играе голяма 
роля между необвързаните 
страни, ценят ни — каза 
другарят Тито — на между
народната сцена Югославия 
нищо не е загубила, но нап 
ротив все повече расте прес 
тижът й.

БЪЛГАРСКА ВЕРСИЯ НА БОРБАТА СРЕЩУ ФАШИЗ/МА

Нов фалшификат - „Зарево над Драва“
При преминаването си 

през Югославия българската 
войска никаде не среща юго 
славски войски! Като че ли 
съществуват само германци 
и българи! Така е поне във 
филма.

телство и армията, участву
вайки в окупацията на час
ти на Югославия и Гърция, 
като сътрудник на Ге^ша- 
ния и Италия във Втората 
световна война.

Българските кинодейци и 
идеолози отново фалшифи
цират историята за участие
то на страната им във Вто
рата световна война.

Отпреди известно време в 
София и във всички места в 
България се прожектира фи 
лмът „Зарево над Драва", 
който на груб начин омало
важава участието на Наро- 
доосвободителната войска на 
Югославия да освобождение
то на нашата страна и ней
ния принос към антифашист 
ката борба. Същевременно 
се преувеличава историчес
кото значение на българска 
та войска. Инак софийските 
критици оцениха филма ка
то велико дело „за славната 
геройска епопея на българ
ския народ" и същият е по
лучил небивал публицитет 
във всички средства на ш-г- 
формация,

Както е известно, след спо 
разумението между маршал 
Тито и маршал Толбухин в 
Крайова (Румъния) през есе 
нта на 1944 година на бъл
гарската армия бе позволено 
в състава на войските на 
Третия украински фронт да 
мине на югославска терито
рия и в съдействие с наши
те войски съвместно да се 
бори срещу хитлеристката 
коалиция.

С това

група наши войници, конто 
радостно идват до брега и 
въодушевено, че врагът е из
гонен стрелят безцелно въ» 
въздуха ^празнувайки по тоя 
начит ^българската и съвет
ска победа над германците! 
Инак във филма българите 
.масово загиват на сремския 
фронт, а предадено е твър
де успешното им съдействие 

само в със съветските офицери. Вси 
чко това дава впечатление, 
че е направено е цел на 
българските кинозрители да 
се припомни, как ето Юго
славия са освободили техни 
войници заедно с Червена
та армия...

Да отбележим между дру 
на ЮНА, който гото и това. че главен кон- 

съветски оултант за тоя филм е бил 
те офицери. Неговата роля генералподковник Атанас 
във филма изпълнява еми- Семерджиев, началник ' на 
грантът - информбюровец Генералщаба на Българска- 
Джордже Росич, който на та народна армия. -Този ге- 
екрана е до крайност карики нерал и преди това е обра- 
рана личност. С огромния си - ботвал. произведения в кои- 
Н°с и жестове на клоун, той то се подценява приносът 
предизвиква нестихващ смях на нашата Народбосвобо- 
в кинозалата. дителна войска! .в. съюзни-

Нашата освободителна ар -леските борби .срещу хитле- 
явява във филма на ристката коалиция, 

още две места. При преми-. Трябва да добавим и 
наването на българската ва — та по-добре' да 
войска през Д^нав, нашите разбере тоя фТгл_м *Д-’че пре 
войници са представени из лшерата на наша. * „Сутйес- 
ключително като „техни- ка." бе насрочена-, за 20 де- 
чески персонал" за пр 
на българската войска!

Заключителната 
филма е най-драстичен 
мер иа изопачаване на фак 
тите. Когато след тежки бо 
еве българските войници ус 
пяват да изгонят врага през 
Драва в Унгария, яВяв^

САМО ГЕРМАНЦИ 
И БЪЛГАРИ ОТСРОЧЕНО ПРОЖЕКТИ

РАНЕТО НА „СУТЙЕСКА"
Ако «е беше споразумени 

ето в Крайова, то ест юго
славското съгласие българ
ските части да воюват на 
югославска територия, не би 
съществувала и Отечествена 
та война на България от есе 
нта на 1944 до май на 1945 
година. И вместо съвместна 
та борба срещу фашизма да 
бъде съвместна сила на две 
те социалистически страни, в 
България се фалшифицира 
историята като се развалят 
междудържавните отноше
ния.

Ал- Югославската войска във 
филма е представена 
няколко сцени и това на на
пълно извратен начин. Вече 
освободеният Белград е пре
дставен само чрез атмосфе
рата на една задимена кръч 

. пълна с контрабандисти 
и български и съветски вой 
ници. Тук се явява и 
полковник 
се приобщава към

ма

един
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Филмът, който трае цели 
три часа, започва със. съби
тия от септември на 1944 го 
дина, когато след преврата 
са арестувани профашистки 
те офицери иа царската вой 
ска и освободени политзат- 
ворниците. Тогова' реоргани
зираната българска войска 
заминава на фронта срещу 
германците в Югославия. 
Във филма е представено 
минаването на българската 
войска през югославски тери 
тории. Дори се 'споменава 
и за нейното настъпление 
към Подгорица и превзема

на гр. Ниш, макар че 
това изобщо не отговаря на 
известните исторически фак

мия се
то-

се

евоз кемдари миналата година 
София. Тя обаче още не се 
проектира поради сцените, 

при ,в които се вижда как Ц-р- 
оката българска войска съ
вместно с германските фа
шистки войници воюва про 
тив нашите партизани.

вюгославската стра 
на желаеше да помогне на 
нова отечественофронтовска 
България начело с Георги 
Димитров да заличи позора 
от българския народ, който 
му бяха нанесли царската ди 
наетия, фашисткото прави-

сцена на

нето

и ш ти.
М. Ссе
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Наши социалистически републики и покрайнини

КОСОВО
пе-

Р°ДГ™ На ЮгославИя’ е нещо огромно и не мо- 
же да се опише лесно. За такива грандиозни де- 

други държави и времена са необходими сто- 
“^амо Д°х°Дът в сравнение със състоянието 
след войната е увеличен за пет пъти. Промишле
ното производство нарастна за повече от 
В настоящия момент на Косово 
настанени на работа, което 
колкото през 1947 година.

го допринесе покрай родния 
да се учи е езикът на други 
те народности, на доброво

'****•ав-

Главният град на Косово — Прищина

дни намада: албанците учат 
сърбо хърватски език, сър
бите и че рногорците албан 
ски и пр. Това е важно по
ради преобладаващото убеж 
дс-ние и потреба за съвмес
тен живот и по-добро разби 
рателство.

Тази година от Прищин- 
ския университет излезе пър 
видт випуск от 170 лекари, а 
медицина следват към 800 
студенти. В училищните ска 
мейки се намират над 300 хи 
ляди граждани на Косово, 
което ще рече, че всеки чет 
върти жител в областта 
е ученик. Първите професио 
пални кадри от прищински- 
те училища и факултети ве
че се намират във фабрики- и върви наравно с останали 
те в Косово и навред из стра 
ната.

Това. са само някои от по-

стижетията в Косово отчете
ни на неотдавно сътоялата 
се XI изборна конференция 
на Съюза на комунистите на 
Косово. С хода на времето и 
солидарната помощ на наша 
та социалистическа самоуп- 
равителна общност и усили
ята на трудещите се от Косо 
во, тази наша покрайнина 
прави гигантски крачки към 
своето пълно икономическо 
и социално преобразование. 
Досегашните успехи и бъде
щите планове убедително го 
ворят, че не след дълго вре
ме САП Косово ще преодо
лее наследената изостаналост

осем пъти. 
110 хиляди 

е пет пъти повече от-
има

Основата за по-нататъшно 
то развитие на Косово пред 
ставляват комбинатите „Ко
сово" <и „Трепча“. както ’ 
сетките

за здрава питейна 
Косово и

вода на 
напояването пове

че от 700 хиляди декара най- 
доброкачествени 
полета. Водата тогава 
да бъде спънка за 
шното

и де
промишлени пред

приятия във всички 22 об
щини и баснословните 
чества на залежи на 
метали и неметали. Само до 
сега са установени и към 10 
милиарда тона кафяви 
лища. А това е 50 на 
всички югославски залежи 
В областта се

косовски 
няма 

по-нататъ- 
развнтие на обла

стта. Хидросистемата Ибър 
— Лепенац съчиняват повече 
големи обекти. Между дру
гото ще бъдат изградени 135 
километра канали и 18 кило 
метра аквадукти, тунели 
сифони и два язовира — „Га 
зиводе" и „Придворице“. Язо 
вираната стена на „Газиво-

коли-
руди

те наши републики и покра 
йнина Войводина.Пълна еманципация 

ните в Косово Ст. Ст.въг- 
сто от

° -5 Димитровградска общинанамират 
югос

лавски резерви на оловно-ци 
нкови руди и огромни коли
чества на неметалите

повече от половината

Глосуваха към 97 но сто от глосоподавателите
(От 1 стр.)

Общинската конференция на 
Съюза на младежта. Към 
8,30 часа над 300 девойки и 
младежи със знамена в ръ
це и песен на уста тръгнаха 
към центъра на града. Тук, 
па площад „Освобождение”, 
те заиграха „Козарско 
ро”, а след това всички за
едно отидоха да кажат, че 
са за новото, което на черта 
новата Конституция на СФ 
РЮ.

Ако сс има предвид, че в 
течение на миналата седми
ца биха проведени избори за 
делегати в делегациите на 
основните организации на 
сдружения труд и останали
те трудели общности и на 
същите бяха избрани 416 де 
легати, от които 110 жени. 
Трябва да посочим

хо-

примера 
на работниците от „Тигър", 
които гласуваха на избира
телен пункт Ю 3 от 5 до 
6,30 часа гласуваха сто па 
сто. Общо в този завод от 
хиляда и четиридесет и един 
избирател гласуваха 996 или 
96,4 на сто.

На • 1 април бяха проведе
ни учредителни заседания и а 
всички избрани делегациите 
и излъчени делегати за Об-

от най-големитеХидросистемата Ибар-Лепен ац — една 
напоителни площадки в Евро па

лин, бентонит, туф и други.
До края на следващото десе 
тилетие общата мощност на 
косовските термоцентрали 
ще възлиза на 2,5 хиляди ме 
тавата.

Промененият състав на на 
селението също така говори 
за огромния напредък на Ко 
сово. През 1948 година селс
кото население заемаше 82 
на сто, докато днес броят на 
селското и градско населе
ние е еднакъв. Всеки грети 
промишлен работник е член 
на Съюза на комунистите.

Един от най-големите обе
кти на настоящия среднос- 
рочен плана на Югославия 
се строи на Косово Това е 
хидросистемата Ибър—Ле
пенац, един от най-големите 
строежи в Европа. В него сс 
инвестират повече от 
милиард и половина динара.
Системата Ибър—Лепенац 
ще бъде завършена през 
1985 година. С този обект на 
пълно ще се реши въпросът

дължинато езеро ще има 
25 километра и нотимост от 
370 милиона куби метра во- щииската скупщина.
да. Л. Д. Момент от гласуването

Националният въпрос в 
Косово е разрешен в съ 
гласис с маркс-леиинската 
теория и политиката на 
СЮК. В областта жи
веят албанци, сърби, черно
горци, турци, мюсюлмани, ро 
ми и други народности и на 
националния въпрос и брат
ството и единството между на 
род постите и народите се от 
деля специално внимание в 
областта на езика, образова

Босилеград ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТ НА ОС ЩЕ СЕ ПОВТОРЯТ
На 31 март в Босилеград- кия съвет на Общинската 

ска община успешно при|слю скупщина от предложените 
чиха изборите за избиране петнадесет кандидати, ша из 
на тридесет и три делегации борите е избран само един. 
на местните общности и за Останалите кандидати пе са 
делегацията ага сдружените 
земеделски

щи-ната да се повтори за че 
тпринадесет кандидати за 
Обществено-политическия съ 
вет за четири делегации на 
■посочените местни общности 
на 7 април тази година.

Трябва да отбележим, че 
на изборите от 31-вн март са 
гласували 8.463 граждани от 
11.670 записани в .избирател
ните списъци. Процентът 
гласувалите граждани възли
за на 73 на сто. Най-голям 
процент на гласували гра
ждани имат селата Долна Ли 
сина, Голеш, Парлово, Горна 
Любата и др„ а най-слаб Го- 
рна Лиснна.

получили необходими броя гл
асове. По преценка на Общп- 

при земеделската коопера- нскня комитет на Съюза на 
пия п Босилеград. на комунистите в Босилеград

Според резултатите от гла и ма Общинската изборна 
суваието избрана с делега
ция на земедлеките произво
дители от тридесет и седем

производители

нисто, настаняването на ра
бота, самоуправителиитс ор 

и пр.

ко
мисия, до неизбираието на Ас 
легатите в Обществено-поли
тическия съвет е дошло пора 
дм това, че на избирателите 
не е било достатъчно извест 
но, че трябва да гласуват за 

зв всички кандидатирани деле 
гати.

Решеио е гласуването във 
В Общсстюемо-полмтичес- избирателни пунктове в об-

на
Обу-гани и пр. 

чението на Прищинския упи 
версистет се провежда и на 
албански и на сърбо-хърват- 
ски език. Съюзът па комунис 
титс в рамките ат своята иде 
йно-политическа дейност мно

души и тридесет и гри деле
гации ма -местните общности. 
В местните общности: Мусул, 
Млекоминци, Рибарци и И: _ 
ор не са избрани всички 
членове на делегациите.

един

В. В.
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Полезни инициативи А
}Ш

л ' - П *'По почин на Секретариата па ЦК на СК на 
Сърбия, Републиканския институт за обществено 
планиране ще изработи анализ и предложи мерки 
за обществено-икономическото развитие на стопаи- 

най-нзостаиалитс общини в СР Сърбия

■ ; ■

СКИ

които са квалифицирани ст
роителни работници. Съще- 
времеино -всички те упраж
няват н строителна дейност, 
п земеделие. Това с така, за 
щото сега нямат сигурна ори 
ентировка нито в единия, ни 
то в другия отрасъл. От зна 
менне с обаче фактът, че 'сс 
касае за голям брой работни 
ци, а това е добър потенци
ал, на който трябва да сс раз 
чита в тези стопански отрас

Във връзка с утвърждава 
пето на най-актуалнитс про 
блелш от областта на общес 
твено-нскономическото раз
витие на Боснлеградска об
щина п възможностите за 
разрешаването им, миналата 
седмица а Босилеград се во
диха разговори между 
щинското ръководство, 
ректорите на стопанските ор 
ганизации и представители
те на Републиканския иистн 
тут за обществено планира
не на Сърбия-

Инициатор за този разго
вор бе Секретариатът на Цен 
тралния комитет на Съюза 
на комунистите на Сърбия, 
с цел да се установят основ 
ните настоящи и перспектив 
ии развойни проблеми на 
икономически най-неразвн- 
тите общини в Събрня Касае 
се за десет такива общини 
извън автономните области. 
В Южна Сърбия това са: Бо 
силеград. Буянощац, Прешево, 
Църна Трава и Бабушннца.

Републиканският институт' 
за обществено планиране ще 
изработи анализ за ЦК на 
СКС, който да съдържа^пре 
дложенн възможности за 
ефикасно решаване на стопа 
нските и други обществени 
проблеми. В периода на про 
веждането на решенията от 
Седмия контгрес на кому
нистите на Сърбия ще се 
превзимат конкретни мерки. 
В разговора в Босилеград се 
изтъкнаха главно проблеми
те от областта на материал
ното положение на стопански 
те организации и проблемите 
на селото.

В Боснлеградска община 
има общо 1.100 работници, 
предимно в организации от 
областта на търговията и ус 
лужните дейности. Засега, с 
изключение на две трудови 
организации, които се зани
мават с промишленост, оста 
налите живеят изключително 
от търговия-

В Босилеградските села 
има около 5 хиляди работос 
пособни хора, тювечето от

об- I Димитровград
дп- 1

Грижи за битова-социолното положение на работницители.
В босилсградското село 

съществува интензивна миг
рация на населението, и 
непрекъснато 
бре-я на старчески семейст-

увеличеиие и близките курортнивен договор, с който сс цели 
обединяване на средствата и 
построяване на ресторант за 
обществено хранене. Въпре
ки че проект още няма вече 
сс пристъпва кз,м разговори 
със строителното предприя
тие
такъв обект.

та, а
места, са най-подходяща фор 
ма за такива почивки. С ог
лед па липсващата в тази_на 
сока традиция, 
занапред много повече да се 
работи въРхУ разденителни- 

акции сред работни

Наред е текущите общес
твено-политически 
Общинският синдикален съ
вет дейно работи въРхУ по
добряване на битовите и 
трудовите условия на работ
ниците. От началото па годи 
пата до днес се води усилена 
кампания за обхващане с об 
ществено хранене на всички 
трудещи се в промишлени
те предприятия и учрежде-. 
нията в общината.

Акцията даде и първите 
резултати: с изключение на 
работниците в мебелното 
предприятие „Цилс", всички 
останали заети в промишле
ността получават по едно топ 
ло ядене. А това (в процеса 
на труда) значително допри
нася за въстановяването на 
силите, което повишава про
изводителността на труда и 
опазва здравето на хората.

В момента и различните 
учреждения раздвижват ини 
циативи да се хранят на об 
щсствени начала: такива ре
шения от неотдавна взеха об 
щинското управление и же 
лезопътната гара, както и 
търговското предприятие 
„Търгокооп" и занатчийска- 
та работилница „Металец". С 
това числото на хранещите 
се в работическите столове 
възлиза на няколко стотни 
души в смяна.

Поради нарасналия инте
рес вече се предприемат мер 
ки за сключване на общест- 
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задачи,ва.
В обществените дейности 

като главен проблем се посо 
чнха нерешените комунално- 
битови въпроси, от конто 

рификацията е най-важ 
пият. В общината са електри 
фицирани само 4 села, а по- 
вечето от половината все 
още нямат добри съобщения

Кон са обективните мерки, 
които биха могли да се поде 
мат с помощта на републи
канските органи за решава
нето на най-актуалните проб 
леми? На първо място тряб 
ва да се намерят начини да 
се финансира разширяването 
па промишлената дейност 
чрез свързване с мощни сто 
пански организации от вът
решността. В това отноше
ние налице са възможности 
те за цялостно оформяване 
на дървообработващия цех 
в Босилеград, а в областта 
на животновъдството — ор
ганизирано угояване на до
битък и изграждане на кла
ница в Босилеград.

В областта на минното де 
ло трябва да се активизират 
фосфатните залежи в Лиси- 
на и графитната руда в Лю- 
бата. Боснлеградска община 
разчита, че с развитието на 
минното дело ще се създа- 
дат условия съвкупния сто 
пански живот да се- тласне 
силно напред.

ще трябва

елект ,,Градня" да изгради те
ците.
И ЖИЛИЩА ЗА 
РАБОТНИЦИТЕ

В течение е и акцията ло 
изготвяне на правилник 
разпределение 
на социално застрашените ра 
ботници. Вече през идния ме 
сец ще започне изграждане
то на 12 двустайни и 6 ед
ностайни апартаменти, които 
сетне ще бъдат разпределе
ни между работниците с мал

за
на жилища

ки доходи и лоши жилищни 
условия-

Средствата за построяване 
не на тези жилища са 
Фонда на солидарните спес
тявания.- Следователно, тоя 
път налице е грижата на 
синдикалната

от

организация
действително да осъществи 
разнообразни мероприятия- 
При това особено ще се води 
строга .сметка да се опровер
гае схващането ^което все 

. още има’ свои привържени
ци!), че жилищата друг ще 
разпределя, дори че вече са 
разпределени. Спазването на 
правилника е единствено 
прави,1шия начин мнозина да 
се разуверят в- това. 
НЕОБХОДИМИ СА И 
ПРИЗНАНИЯ

Ранко Ставров

Според досегашния ход на 
акцията следва да се направи 
извод, че една полезна ини
циатива се превръща в по
лезно конкретно дело. Радва 
при това, че именно труде
щите се проявяват 
интерес и настояват да се по 
добри битовото им положе
ние.

В. В. особен

В общинския • синдикален 
съвет не крият, че на работ- 

да се даватниците трябва 
повече признания — без ог
лед на формата, в която ще 
се дават.

Именно поради това, очак
ва се за международния пра 
зник на труда — Първи май 
трудовите

ОБСЪДЕН ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ГОДИШНИТЕ ПОЧИВКИ 
— ОРГАНИЗИРАНО

Досегашната практика във 
връзка с годишните почивки 
сс оказа като нецелесъоб
разна. Именно, субсидиите 
които се дават се 
за всичко друго, но не и за 
организирана почивка на тру 
дещите се. Най-често 
средства бяха считани за „до 
пълннтелни приходи”, изпол 
звани за най-различни цели. 
В крайна сметка 
се сами се лишаваха от тол
кова необходимата им 
на почивка.

Ето защо вече 
пъти се намери най-подход
ящ начин работниците най- 
целесъобразно да ползват по 
чивката. Има изгледи занап
ред да се заплаща от страна 
на предприятието направо 
на балнеоложните, климатич 
ни и други почивни станции 
(като субсидия 
Щ«я Работник), а не парите 
да се дават „на ръка”.

Същевременно, Общински
ят синдикален съвет предпри 
сма мероприятия за правил
но ползване на дневните и 
седмичните почивки. Извест 
но е, че излетите в природа-

Съветът по обществен 
план, финанси и стопанство 
при Общинската скупщина в 
Димитровград прие проекто 
бюджета за 1974 година, кой 
то след публичното обсъж
дане във всички местни об- 

' щности трябва да приеме 
Общинската скупщина.

За . тази година се предви
ждат средства от 9 милиона 
динара, което в сравнение с 
миналата представлява уве
личение от 20 на сто.

Според предложението на 
съвета тазгодишните средст
ва -на Общинския бюджет 
ще бъдат разпределени за 
културно просветните дей
ности, социални помощи, 
здравна защита, комунални 
дейности, за работа на дър
жавните органи и обществе 
но - политическите органи
зации. Приходите за кудтур 
но - просветните дейности 
възлизат на 377 хиляди ди
нара и в сравнение с мина-

Значително са увеличени и 
средствата, предвидени за 
комунални дейности от 320 
хиляди -миналата -на 405 хил 
яди динара през тази годи
на.

логодишните са увеличени 
със 120 хиляди динара Нуж 
но е да се изтъкне, че съве
та в своите предложения за 
разпределение на бюджета 
е имал предвид реалните ис
ковете и съществени нужди 
на потребителите. От друга 
страна недостигат средства 
всички искове да бъдат задо 
водени. Така на пример, Об 
щинската образователна общ 
ност търси 600 хиляди динара, 
а ще получи към 150 хиляди 
динара или 20 хиляди дина
ра повече от миналата го

дина.

организации да 
дадат грамоти и.други приз
нания на дългогодишните си 
работници и работниците, ко 
ито постигат високи трудови 
резултати.

ползваха

тези

С една дума— своят праз 
ник трябва да се посрещне 
и отпразнува по работничес
ки!

За отбелязване е, че зна
чително са увеличени и сред 
ствата за физическа култу
ра, които се формират на 
нов начин. Общността пофи 
зическа култура ще получи 
160 хиляди динара или два 
пъти повече в сравнение с 
миналата година.

трудещите

Тук не са изброени набеля 
заните задачи, които ще тр
ябва. да се решават в близ
ко време. Посочени са само 
онези инициативи и меропри 
ятия, върху чието осъще
ствяване еа започнали подго 
товките или се работи дей-

годиш

на няколко

Най - голямо увеличение е 
предложено за осъществява 
ие на основната цел — фина 
нсирането на държавните 
органи, обществено - полити 
ческите и обществени орга
низации. Тези средства са 
увеличени поради увеличе
ние на жизнените разходи, 
което трябва да следи и уве 
личение на личните доходи.

Средствата, предвидени за 
социална защита възлизат 
на 389 хиляди динара и опо 
ред предложението са уве
личени с 75 хиляди динара.

но.
Но и от казаното досега,

може да се заключи, че Об
щинският синдикален съвет 
и синдикалната организация 
изобщо, са на път на дело 
да се проявят А това е крач 
Ка напред към изпълняване 
на основната задача: 
за социално-битовото 
женис на трудещите сс.

за почива-

Предложено е да бъдат 
увеличени със седем хиляди 
динара и средствата за здра 
вна защита и същите възли 
зат на 129 хиляди динара.

грижа
поло-

А. Д. Ст. Н.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД дина в Босилеград са зада
чи които вече не могат да се 
отсрочват.

С изграждането -на култур 
ния Дом ще се създадат вси 
чки условия за развитие нна 
културните дейности в Цяла
та община — се казва в те- 
зисИте.

панство в Босилеград има вси 
чки условия да разширява 
промишлената си дейност 
във формиращия се дърво
преработвателен цех.

Развитието на строителна
та и съобщително — транс
портна дейност е също из
года за стопанското разви
тие на Босилеградска общи-

Приети тезисите за инономическото 

развитие на общината на. Имайки предвид актуално
стта на посочените въпроси, 
членовете на Конференцията 
предложиха върху тезисите. 
още веднага да се водят Раз 
говори във всички обществе 
но—политически и трудо
ви организации и местни об
щности. След това ще се из 
работи програма с точно оп 
ределеии срокове за реша
ване на отделни проблеми 
на обществено — икономиче

В областта на комунално 
— битовото строителство еле 
ктрификацията на селата е 
най-важната задача, която 
трябва да се реализира с по 
мощта на ВЕЦ „Власина”, Ре 
публиканския фонд за разви 
тие на стопанско изостанали 

. те краища и Електродистри- 
буция от Лесковац, За тази 
цел вече съществуват изве
стни договори.

ГРЕС НА ДЕСЕТИЯТсОН-
САНДРОВСЮК ИЗБРАН МИЛАН

Материалното и кадрово 
оспособяване 
грираната земеделска коопе
рация и създаване условия 
за организирано земеделоко 
производство в обществения 
и частния сектор — е една 
от важните задачи на всич- 

обществено—политичс - 
ски сили в комуната. В сми

на новоинте-АЛЕК-

Я ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК СА НА1Л-ОТ 
ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В ТРУДО- 

РЕАП1«имнрАЦИИ И ЗА ЦЯЛОСТНОТО?! реформа НА конституционна- ки

Общинската конференция 
мунистите в Босилеград, на състоялото се заседа-
СЮкаДп МЗм’ 33 д'глегат на Десетия конгрес -на 

ЮК избра Милан Александров, висококвалифи
циран механик от автотранспортното предприятие 
в Босилеград и председател на Общинския проф
съюзен съвет. Според договора на Междуобщинс- 

партийна конференция, за избора на другаря 
Александров трябва да се изясни и Общинската 
конференция на СК в Търговище.

На заседанието на Конфе
ренцията, на което взе уча
стие Стоядин Стошнч, 
на Политическия актив 
ЦК на СК, секретарят на Об 
щинския комитет на СК Го- 
не Григоров, изнесе 
за дейността на Съюза 
комунистите в комуната от 
началото на тази година до 
днес.

В началото

на Съюза на ко

ката

е постоянното ндейно-полити 
ческо оспособяване на кому
нистите и организираното 

на опресняване на партийните 
органи и форуми — изтъкна 
като една от главните зада
чи Конференцията на СК в 
Босилеград.

Членовете на Общинската 
конференция на СК обстой

на анализа ге но Разгледаха предложените 
констатира, че предизборна обществено_икон°-
та дейност в комуната е ус- ната раЗВИТИС на комУ
пешно приключена, при ко- * г
ето задачи са изпълнили и Алавен акцент в тезисите ™
основете на СК, а и местни- се лава на развитието на ма занапред — по-голямо внимание на пътищата
те координационни отбори. ередс™°м° СЪЛ На това ще се пРолължи Пътищата по селата, изгра-— Сега най-важна задача ^Р^тв°м съществуващите с интеграцията на стопански ждането на здравните обе-
пред членовете на СК са да топански организации в ко- те организации, въз основа кти в районните центрове,
помогнат най-способните и иуната и на решаването на на вече установената общин оборудването на кооператив 
идейно определени членове к°мунзлно ска политика. ните домове за културни це-
от делегациите на местните оитови проблеми. При то в тезисите се предлага най ли и друго е също много ва 
общности и на организаци- ва се изхожда от досегашни -щателно да се изучат въз- жна задача, от чйето решава 
кте на сдружения труд да ]резултати на работата, по можностите за откриване на не зависи подобряването на 
се изберт за делегати в съ- р оите и възможностите, ка промишлени цехове в Боси- жизненото равнище на сел-
ветите на Общинската скуп- вто и от задачите, произти- леград с помощта на по-го- ското население,
щина — изтъкна Григоров. Л.^ЩИ °Т л исмото и Платфор леми стопански организации Довеждането на питейна

Във втората част от ана- ггок-33 Аесетия конгрес на от вътрешността. Основната вода, изграждането на хлебо
реализира- организация на горското сто пекарница и на детска гра- В Велинов

_ "чи^оГа^ Та *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<> ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
конституционната реформа и ЬлЬУ 111 НИЩЛ 
проблемите, които са се яви 
ли във връзка с това.

В някои организации дей
ността на комунистите в та 
зи област не е на равнище.
По-точно, все още липсва 
изострена отговорност и мо- 
билизираност за по-спешно 
решаване на проблемите в 
сфера на самоуправителните 
отношения.

Поради непоследователно 
то преустройство на аман- 
дманните начала и липсата 
на лична отговорност, особе
но с остри проблеми се сре
щат комунално — услужпо- 
то предприятие „Услуга”, Ав 
тотранспортното предприя
тие и Здравния дом се каза 
в информацията и в рази
скванията.

От особено значение е вси 
чки работници да имат пра
во и длъжност да осъществя 
ват самоуправителен работ
нически контрол, както по
велява Конституцията. Досе
га трудовите организации в 
Босилелрадска община още 
не са установили тези 
жии самоуправитслни орга
ни, а там където съществуват 
не са се афирмирали доста
тъчно.

Решението на тези пробле 
ми трябва да се потърси в 

на собствен и-

член

анализ
на

ското развитие на комуната.
Тази програма ,която би 

била един вид обществен до 
говор, трябва да бъде прие
та от Общинската скупщина 
и изпълнителните органи на 
обществено 
те организации в общината 
— заключи Общинската кон 
ференция на СК в Босиле
град.

политически-

ПОДОБРЕНИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Отборниците от досегаш През изтеклия период се

ния състав на Общинската чувствува постоянна тенден- 
скупщина в Бабушница из- ция на повишение на об- 
слушаха на 29 март отчета щсствения продукт в размер 
за дейността си през изтек- годишно от 20,7 иа сто, до- 
лия петгодишен мандат и на ходът в стопанството е та 
бележиха основните насоки раствал средно 22,2%, до
ла обществено-икономическо като средствата във фон 
развитие през настоящата го доветс през тези пет го
дина. Приеха и бюджета за дими са увеличени с 300 па 
настоящата година. сто или годишно средно с
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЛ- 24,6%. Средният личен до- 
ЧИТЕ ОТ ПИСМОТО ход през изтеклия период с

раствал средно годишно с 
11,7%.

ски забележителност, но 
ради лошите събощения все 
още е далеч, от очите на ту
ристите.
НАКЪДЕ С ПЕЧАЛБАРИТЕ?

Общинската скупщина пр
ие и заключение от компе
тентни служби в общината 
в , съдействие 
институти
да се изучи въпроса иа 
чалбарството". Този, от прало 
ди наследен обичай щом му 
кпе пролет лужиичани с то 
рби през рамо да 
света“ днес става недоходен. 
Затуй маякогашните печалба 
ри все повече чукат на вра
тата на клона по настанява 
не на работа. Понеже има 
малко свободни работни ме 
ста — мнозина са принудеци 
да сс разселват. Отиват пре 
димно в Шумадня п Поимора 
вия, дори и в Тимошка край 
па.

— Този въпрос трябва 
риозно да се изучи — пзтък 
иа Ммрко Златамович. Има 
начин тези 4—5.0р0 „печалба 
ри” да останат тук Трябва да 
намерим начин да активизи 
раме развитието на селското 
стопанство — и тогава наши 
те хора няма да напускат ро 
диото огнище.
БЮДЖЕТЪТ В 1974 
ГОДИНА

Отборниците гласуваха и 
бюджета за 1974 година. В

по него се предвижда в настоя
щата година общиЯт приход 
да достигне сума от 11 500 000 
динара от които разпоредени 
са 11 195 433, а за текущи 
бюджетни резерви за оставе 
ни 304597 динара. За 
турно-просветна дейност са 
предвидени 195,000, здравео
пазване 441,625, за комунал 
на дейност 978050, за издръж 
ка на държавните органи — 
5702338 динара.

За дейността иа местните 
общности

кул-

с съоственн 
град Ниш 

„не
в

паПисмото на др. Тито и 
Изпълнителното бюро даде 
тласък иа развитието на 
Бабушнишна община. На 
първо място, 
усилия за ускоряване на сто 
папското развитие. При пос
тоянна борба за ликвидира- 

неплатежоспособността

са предвидени 
130 000, обществено-полити
ческите организации 577 000 
и за други дейности 590980 
динара.
РАЗВИТИЕТО В 1974

Изхождайки от 
резолюция за основите на об 
ществено-икономическата по 
лнтнка иа

„хващатТОК — ВЪВ ВСЯКО СЕЛО
През изтеклите пет години 

в Бабушиишка община са по 
стигнати завидни резултати 
в благоустрояването. На пъ 
рво място — електрифицира 
ни са вскички села. В моме
нта е в разгар акция за стреж 
на пътища. За целта е въве 
десно седемгодишно местно 
самооблагане само парична
та стойност на което надми
нава 1 милиард стари дина
ра. Строят се и модернизи
рат пътища от Ш и IV раз
ряд, Неотдавна е постигнато 
съгласие е предприятието за 
пътища в Ниш и за строеж 
на някои пътища като Бабу
шница — Звонци и др.

По този начин се създават 
условия за по-бързо разви
тие и иа туризма, защто Ба 
буш нишка община изобилс- 
твува е природни и историче

проличават

приетата
не на
в Бабушиишка община се 
правят подготовки и за от
криване иа нови производст
вени мощности. Касае се за 
откриването на цех па заво
дите „Тигър”. Средства от 
републиканския фонд за не 
развити краища са осигурс- 

осигуреии са и общинс
ки средства, но остава да сс 
постигне договор с „Тигър' ■ 
Както отговори председателя 
па Общинската скупщина в 
Бабушница Светомир Нико- 
лич на едно запитване — те 
зи дни ще се сложи край 

преговорите, които 
ше завършат ус-

_._ развитие
СФРЮгославия и СР Сърбия 
в 1974 година и в Бабушншц 
ка община са набелязани 
•възможностите 
тъжно
княт обем на промишленото 
производство на нарасне от 
3—5%, на селското стопанст
во от 2—3 на сто, общсстве

бруто-производство с

на
ва-

се-
за по-натна 

развитие. Физичсс-

ни,

премахването
слабости и повишаване 

отговорността в работата на 
самоуправитсл ните 
в които найголяма отговор- 

на СК.

мото
21%. националния доход с 

3%. личните лоходц с 30%, 
фондовете с 1% првц у вели 
чение на настаняването на 
работа е 9,6% и повишение 
на производителността на 
труда от 10,2%. М. А.

; I •

органи,

пост носят членовете 
Основно прслусловис 

успешно провеждане иа ре
волюционните акции на СК

за на
вероятпо
пешно.
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Димитровградпитие по нодостаплиш раз
питите краища и СР Сърбия 
и на средстпатп от „зеления 
ил а и".

За да реализира иредложе 
нитс мероприятия па коопе
рацията е необходима под
крепа от всички обществено 
политически организации и 
общината. Преди всичко, пе 
обходим а е пълна организи
раност 
кооперация, 
щннекия комитет на 
предложил още веднага да 
се решат проблемите 
връзка с формирането па ко 
операцията и да се пристъпи 
към изработване на програ- 

за перспективното й раз-

В. В.

На стопанска тема

До 3 май 

деклариране на 

имуществото

МНОГО ЗАДАЧИ ЗА ЗЕМЕ
ДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ

има проблеми ат с недостига 
на кадри. Например- тя има 
четири агронома, а мито 
един икономист и юрист.

За перспективното разви
тие на кооперацията окомча 
телца програма още не е 
изготвена. Обаче основната 
си насока за развитие ко
операцията обосновава на 
ползването на кредити 
фонда за икономическо раз-

На заседание на Общинс
кия комитет на СК в Боси
леград обстойно бе разгледа 
на информация за интегра
цията на трите земеделски 
кооперации в общината и за 
предстоящите мерки за пер
спективно развитие на 'но
восъздадената стопанска ор- 

> ганизация.
В информацията ма нзпъл 

дяващия дължността директ
ор на новоинтегрираната ко
операция, шик. Васил Заха
риев се казва, че досега са 
оформени необходимите слу 
жби и трудови ед1шици, но 
кооперацията все още се на 
мира във фаза на формира 
не.

Най-голям в момента 
проблем «а новата коопера
ция е, че все още не са раз
чистени финансовите смет
ки в бившата земеделска 
кооперация в Долно Тлъми- 

Имеашо устаиове- 
ТШЯТ ДефЕЩИТ от 600 
хиляди динара е стравни 
телно по-голям. Това се ви
жда и от год!пиния баланс 
на кооперацията, в който не 
са изказани всички редовни 
и извънредни разходи, съз
дадени през лисналата и пре 
дишннте голини. Освен то-' 
ва, в Службата на обществе 
ното счетоводство редовно 
пристигат съдебни и други 
решения за изплащане на 
незаялатенн стоки. Напри
мер само за поправка на ка 
мион
телно са заплатени 140 хиля 
дн динара.

Земеделската кооперация

па новосъздадената 
Освен това Об- 

СК е

ВЪ'В

имущество от ио-голяма сто 
йност.

Общинските органи в Ди
митровград са предприели 
мерки хората да бъдат загю 
знати със задълженията си 
посредством трудовите идру 
ги организации и местните 
общности. Имугцсството се 
декларира в специални фор
муляри, и всяко лице, сре
щу декларацията получава 
разиизка.

Целта на този закон, е 
изследване потеклото на иму 
ществото, а евидентиране на 
собствениците на недвижи
мо имущество. Обаче всич
ки лица, които не го декла
рират, ще бъдат глобени. На 
казателните .мерки са парич 
ни (до 5 хиляди динара) или 
една голина затвор, ако се 
установи, че лицето, което 
не е декларирало имущество 
е имало намерение да изиг
рае закона.

Републиканският закон за 
деклариране па имуществото 

па потеклото

ми
от витие.

и изследване 
му който е в сила от 3 март 

е валиден за всички лиБАЛАНСЪТ НА „ТИГЪР" — ДИМИТРОВГРАД ЗЛ 1973 т. г.
ца, които не се занимават 

селско стопанство. КакгоПЕЧМБА ОТ 3 МИЛИОНА ДИНАРА със
ни осведомиха в органа 
управление в Димитровград 
всички собственици, с изкл-

на

В Ииж. технолог Миомир Дабетич 
директор на Основната организация на сдру
жения труд „Тигър“ в Димитровград. — Пре
дприятието се зачлеии в Титовия фонд за сти- 
пендиране на млади работници и работничес
ки деца и внесе 15 хиляди динара.

ючеиие на земеделците, от 
общината са длъжни до 3 
май да декларират 
недвижимо имущество, кое
то притежават до 3 март 
1974 година, а след това да 
обаждат за всички измене
ния.

своето

но.

Миомир Дабе-Работническнят съвет па 
Основната организация на 
сдружения труд „Тигър" в 
Димитровград, прие минало
годишния баланс. Членовете 
на работническия съвет бяха 
запознати, че за разлика от 
резултатите през 1972 годи
на, когато са работили е 3 
милиона и 870 хиляди дина
ра загуба, през 1973 година 
предприятието е работило с 
печалба от 3 милиона и 440 
хияди динара.

На резултатите осъществе 
ни през миналата година, за 
разлика от по-мнналогодиш 
ните резултати когато е вне 
дрявана нова технохогия, не 
са изпълнявани поставените 
задачи, болшинството работ
ници се обучавали и т.н., вси 
чко това не е оказало отри
цателно влияние. Освен това 
и обстоятелствата, че са из
пълнявани ежедневните пла
нове, по-добре са ползвани 
съществуващите мощности 
правена е икономия на мате 
риали и пр. Това е оказало 
положително влияние въху 
минологодишната продукция. 
От друга страна цените на 
някои стоки са увеличени до 
като през 1972 година същите 
бяха замразени, а произве
ждани са и нови стоки, кое
то всичко заедно е оказало 
влияние на резултатите осъ
ществени през миналата го
лина.

Но не само печалбата, а и 
другите показатели без съмне 
ние сочат, че в „Тигър" мо
гат да бъдат доволни от ми
налогодишните успехи. Така 
например общият доход въз 
лиза на 86 милиона динара 
и в сравнение с общия до
ход в 1972 година е с 8 мили 
она динара по-голям. Доход
ът от 21 милиона динара е 
също увеличен в сравнение 
с дохода през 1972 година. За 
отбелязване е, че са увеличе 
ни и личните доходи и то по 
200 динара на всеки работ
ник. Също и фондовете на 
предприятието тази година 
са значително по-богати и в 
тях са отделени средства от 
590 хиляди динара: в резе 
рвния фонд, 66 хиляди във 
фонда за общи резерви на 
организацията, 1 милион и 
180 хиляди динара за нераз
вити региони, но тези сред
ства се връщат обратно на 
организацията в деловия 
фонд и 1 милион и 610 хиля
ди динара, които са отделе
ни във фонда за общо потре 
бление.

На заседанието бе прието 
единодушно решение за ди
ректор на фабриката да бъ

де назначен 
тпч, пиж. технолог досега из 
пълпяващ длъжността дирек 
тор па Основната орГаниза-' 
ция „Тигър" в Димитровград.

Предвижда се, че в общи
ната имущество трябва да 
декларират 4 до 5 хиляди 
лица. Имуществото ггс дек
ларира само главата на се
мейството както беше до 
сега, а всички лица, които 
притежават недвижимо иму 
гцество.

Според закона, което все 
още не е конкретизирано, 
ще се декларира и движимо

Работническият съвет ре
ши да сс зачлеии в Титовия 
фонд за стштендиранс на 
млади работници и работни
чески деца и за целта в не 
го бе внесена сума от 15 хи
яди динара.

А. А. А. Д.хладилник допълни

РАЗГОВОР С ТРИМА РАБОТНИЦИ НА ТЕМА:

Чусвтвуво ли се прилагането но конституционните
омандмани?

БЕЛЕЖКА

Чий е ин
тернатът

Прилагането на конституционните амандма 
ни в димитровградските трудови организации бе
ше тема на разговор с трима работници. Поисках
ме да чуем чувствува ли се прилагането на същи
те и какви са.

та работниците разискват по 
всички въпроси, от формира 
нето н разпределението на 
дохода до процеса на произ
водството. Друго, което бих 
изтъкнал е, че във всички 
форуми има б олшинство ра 
ботници. Преди в производ
ството имахме .много брак. 
Обаче сега знаем, че ако 
има повече брак, това зна
чи по-слабо производство, а 
по този начин и по-малки

Събеседници ни бяха една работничка от 
конфекция „Свобода“ и двама работници от Ос
новната организация на сдружения труд „Тигър“ 
— Димитровград.

Тази година към ос
новното училище „29- 
ти неомври“ в Горна 
Любата работи интер
нат.

Училището не е да
ло никакви средства за 
най-основните изисква
ния. Когато се постави 
въпрос (пред трудова
та общност и колекти
ва) за средства, дирек 
торът на училището ос 
ведомява: „Средства за 
интерната ще даде Об 
щинската образовател 
на общност". Попитат 
ли там 
отговор: 
неща трябва да купи 
училището, с което да 
докаже, че действител 
но желае интернат. Ко 
гато докаже, че всич
ки са за него — ще да 
дем средства и ние".

По всичко личи, че 
искат някои интерна
тът да се закрие имен
но, когато при други
те училища интернати 
те работят добре. Пос
тавя се въпрос: как 
можа интернатът да 
работи добре цели три 
години, а днес не мо
же?

доходи, така че тези месеци 
се чувствува подобрение и 
в това отношение.

Тридесет и двегодишният 
Будимир Гнгов, който 11 го
дини непрекъснато работи в 
заводите на „Тигър" ни от
говори:

— Фактът е, че се чувству
ва духът на конституцион
ните амандмани. По мое мне 
ние, чувствува се подобрение 

производството, дисципли
ната, за много работи се тър 
си мнението на работниците 
н т. н. Обстоятелството че 
шгго един въпрос не може 
да бъде приет докато по не
го не^се изкаже събранието 
на работниците, говори че 
конституционните амандма - 
ки изш>лняват ролята си. Ка 
то най-значително бих из
тъкнал, че ние разискваме 
за текущата проблематика, 
планиранието и реализация
та по организационни еднни 
ци и пр. Запознати сме, че 
работим

— даватим 
„Основните

Георги Иванов Иванка Николова вБудимир Гнгов

никой няма вина. Ние работ 
нищгге, а под 
традицията, все още не мо
жем свободно да разисква
ме по всички въпроси, от 
които зависи нашата 
стенция, 
формирането, 
ето на дохода и т. н.

Вторият ни събеседниик 
беше 28 - годишният Георги 
Иванов, който вече 7 
ни работи в „Тигър". Той 
каза:

— Прилаганието 
туционите амандмани 
много се чувствува в разви
тието на работническото са 
моуправление. На събрания-

Иванка Николова е на 45 
години. В конфекция „Сво 
бода" работи 11 години. Тя 
ни каза:

— Без съмнение прилага
нето на конституционните а- 
мандмани в нашата трудова 

се чувствува, 
производствениците, 

преди бяхме свързани с об
щата служба и винаги има
ше недоволствия. че някой 
някого „носи на гъубаси,,. То 
ва се чувствуваше особено 
когато се разпределяха ли
чни доходи. Винаги се носе
ха слухове, че едни ги зара
ботват, а взимат всички. Се 

добре

влияние на

екзи-организация 
Ние, като планирането,

разпределаии

Действително чий е 
интернатът? Кой тряб
ва да се грижи и чия 
компетентност е това?

Отговорът не бива 
Да се бави.

предимно с вносен 
материал и искали ние или 
не, трябва да водим сметка 
колко изарзходваме, колко 
правим брак и дали може 
още повече да спестяваме.

Това знчи, че ние, работ
ниците, знаем своите права 
— но и задълженията.

годи-

га сме осве
домени по всички въпроси. 
А това също 
и върху подобрение на про
изводството. Обаче има и от 
рицателни прояви, за които

на консти 
най-Кирил Зарев, 

Горна Любата оказва влияние

А. Д.0
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ти !Ь

Кострошевци КЛИСУРА

ШМРИФННДОЯИ ЗАКЪСНЯВА ТЪРЖЕСТВЕНО И МАСОВО НА ИЗБОРИТЕ□
я

ктрнфициранТна1^. кострошевци “7 коет™™™ 33 еЛе~ “
писахме. р евц1г' За което не един път ■
та час“отбГ0™;Т™л™Лез™ —™-яма- •
жа, тъй като графопостът „ дадекопсовоп3 Се/Ската мРе~ « ени в селото оше ппрчаЧ . екопр0В0Дът ояха постро-и 
наскоро шГсе електт1п^'Гн' се «яРваше. че селото 5 
стане'п п^ез яастоя^ТоХа ° УШ'! Едва“ Ли това Шс !
ката 14“оПинаоаМОк,?™ "а ™<УЧа сметка в бан- Е 
нара. Кострошевчани развгаох?стОВ' СТруват 270 0°0 Д«- 2 ДУПКИ за същите НедРост„тат^ ощеП29 сттл^ « ««опаха ^

в.™
ЗеКпо^ 0СТаналите 29 стълба. Получил отговор че “ вДе ■ 0ще в първите утринни часо 
16 доставените ст тях стълбове през миналата голина и Ве изпълни своята граждан 
още не са платени „. затуй не искаГдГ предприемат ни I ска Длъ*ност. На всички 
какви задължения около по-нататъшнатаР е чектшкЪика ■ избирателни места избирания На селото. ъ а електрифика- „ телите гласуваха 23 кандида-

Според сведенията от комитета по електрификация а ти за Аелегати 
3 с' Кострошевци,-в Сурдулишка община казали V сгт лЯ ■ ствено-политическия съвет 
бовете види платени. В разговор пък с председателя на " пра Общинската скупщина 
ОС — Иован Петрович, членовете на комитета получили 5 в сУРАУлица. Между пред-
отговор, че още един път ще се провери и ако не са ■ ложените кандидати се на- 
платени сгълбовете в най-скоро време ще се зап\атят м ■ миРаха и Любен Михайлов, 
ще се продължи с електрификацията на с Костпошевци ■ преподавател от Клисура.

Инак комплектно Да се построи селската ‘електри- 5 Велика Петрова, 
ческа мрежа и още един трафопсст са необходими 830 000 ■ «ка от с’ Паля и 
динара (590 хиляди дин. за материал, апаратура н др. и ■ Величков, председател 
240 хиляди дин. работна ръка). Работната ръка е за смет- 5 0К ’на ССРН от с. Божн- 
ка на селяните, а те събират и средства па доброволни ■ ца- Навсякъде бе гласувана 
начала и чрез самооблагане. На всеки динар от населени- ■ и ЛИСтата за членове на де- 
ето в готово или в работна ръка Общината отговле? със 2 легацията от редовете 
свой динар. Сега не остава нищо друго освен взаимно да ■ частните земеделци. На ли- 
се изпълняват задълженията — и електрификацията да ■ стата се намираха 22 канди

■ дати, а избираха се 20. На 
М. В ■ тази листа не се намираше

■ нито един младеж, а имаше 
само три жени. За сметка 
на тях имаше 10 пенсионе
ри. Членовете на земедел
ската кооперация в Клису
ра гласуваха и нов коопера 
тивен съвет. Кандидатната 
листа бе единна, избираха 
се 15 души, между които 
нито една жена, а само ед
на девойка. Интересно е, 
че между 15-те членов 
кандидати за новия коопе
ративен съвет, 8 се намира 
ха и като кандидати за чле 
нове на делегации при ме
стните общности или за де-

В дванадесетте избирател
ни места е Клисурския 
йоН както навред 
Сърбия, на 31

лата Сухи-дол, Паля и Ко
ра- строшевци и Драинци за 

из СР — Грознатовци, Стрезими- 
март в тър- ровци и Драинци, то всяка 

жествена атмосфера се про- общност си имаше отделна 
ведоха изборите.

йона най-много живеят пей 
сионери — печалбари. Но 
няма оправдание за подце-

в

кандидатна листа. .Кандида
тката листа на местната об
щност в с. Кострошевци бе 
единна. Имаше 15 кандила 
ти.В Клисура 
имаше 21 кандидати, а из
бираха се 20, от които са-

Това е още едно доказа
телство, че новата делегат
ка система е при сърце на 
трудовите хора и гражда
ните.

делегацията

избирател мо еАна жена и четири де
войки, останалото мъже. 
Най-много бяха земеделци 
— 7 и пенсионери — 6. На 
кандидатката листа за ме
стната общност в с. Дра
инци се намираха 17 канди 
дати, а избираха се 15. Ме
жду кандидатите нямаше 
нито една жена, две девой
ки и един младеж, което не 
отговаря на критериите. И 
тук на листата бяха най- 
много пенсионери — 5.

на обще-

Ш
Те гласуваха между първитемашинопи- 

Любен Това, че голям брой пен
сионери се намираха на кан
дидати ите листи в Клисур
ския район е и разбираемо, 
като се има предвид, че 
младите се отселиха, а в ра

няване на жените като но
сители на труда в областта 
на земеделското стопанство 
в района.

на

на М, Величков

П111]Ш1:<|<Й|П1111!11!1Н1ПШП!!Ш!Ш!Ш!ШШШ1111111111111!1Ш111!1ШПШ1111111111!11!1!1111П11!!!Ш11Ш111П11приключи.
Обзор

МЕРОПРИЯТИЯ НА ВЕТЕРИНАР
НАТА СТАНЦИЯ

аанввявБвяввЕианвввавашвввввшннавяшавввававЕвса

Димитровград

Приключва кадастралното 

премерване на имотите
Освен „редовните работи” ветеринарната стан- 

цияа в Димитровград предприема мерки за подобре
ние на животновъдното производство в общината. Те
зи дни са набавени 5000 птици, които в напреднича
ви земеделски страни се отглеждат за производство 
ма яйца и вкусно птиче месо. Птиците са производст
во на птицефермата Белин Бегово край Скопие, а ве
теринарната станция ще ги доставя на заинтересо
ваните производители по поръчка. А такива най-мно
го има в Димитровград и околността. Всяко 
ще се плаща от 5 до 5,60 динара. До месец май ве
теринарната станция може да направи 
поръчка, а такива доставки на птици ще се вършат 
всяка година през пролетта. Станцията е набавила 
и обезпечила достатъчно количество 
птиците по 4,20 динара за килограм.

Друга крачка, която е предприела станцията 
в Димитровград е от значение за подобрение на 
свиневъдството. Станцията е набавила два перести за 
3 хиляди динара 
дсдски производители. След една година те ще ста
нат собственост на земеделците като 
грам живо тегло ще дават килограм 
падмладак, така че те ще имат два переста за един 

след една година. По този начин отгледаните 
перести станцията ще отстьпни па други производи
тели при същите условия II по този начин се очак
ва наскоро твърде много да се разшири кръга на 
действие на станцията и да се засили 
свиневъдството. Набавените иепрокс 
порода „ландрас’'.

От 25 март в Димитров
градска община се намират 
геодези-специалисти, които 
проверяват разграничаване
то на имотите и дават по
следни напътствия на собст
вениците по кой начин да 
направят това.

Снимането на имотите от 
самолет ще се проведе към 
10 април и до тази дата вси
чки подготовки по кадастра 
лно.то премерване трябва да 
приключат.

Голяма част па работите 
в общината е проведена, а 
онези лица, които не са раз 
граничили своите имоти са 
наказани. Обаче това не зна 
чи, че те не трябва да ги обе 
лежат. Това особено се от
нася за лица, живеещи извън 
Димитровградска община. 
За тях са предвидени големи 
наказания, понеже за премс

пилелегация от редовете на част 
ните земеделци. Това ще 
рече, че едни и същи хора 
се ангажират на повече ме 
ста, което не е желателно.

още една

концетрат за
Тъй като в 

район има три местни общ
ности: Клисура за Клисура 
— Дервен, Кебапов, Бохча- 
гов, Смудиии и Грубин ра
йони, Кострошевци за сс-

Клисурския

н ще ги даде на двама земе-

за всеки кило- 
н половина

Звонци само
На терена Прожектиран

филма
„Неретва“

рвансто. ще се изразходват 
десет милиона динара. развитието на 

са холандска
Л. Д.

Освен тази мерка ветеринарната станция пла
нира из основи да промени породите на кравите.

ПРОДЪЛЖАВА РЕГУЛАЦИЯТА НА 
Р. НИШАВА

Ветеринарната станцияЗа населението от Звон 
ски край в село Ракита 
миналата седмица Цен
търът за култура в Ба- 
бушница прожектира фи 
лма „Неретва”. Филмът 
беше проследен с особен

предприема
мероприятия и за подобрение на породите в крава- 
рството. През изтеклата година 
шила изкуствено оплождене
крави, години за разплод. За два месеца през на
стоящата година изкуствено оплождане е извърше
но на 82 крави. Но всички райони в общината не 
са обхванати еднакво с тази 
мерка. Затуй занапред ще трябва

важни

станцията е нзвър- 
иа 390 от обще 450

десният бряг па р. Нишава 
ще бъде защитен в дължина 
от 1 760 метра, а по левия 
бряг ще бъде изградена от
бранителна степа в дължи
на от 1 950 метра. Стойност 
та на досега извършената ра 
бота — от 1970 година до 

възлиза на около

Продължава осъществява 
пето на програмата тю ре
гулация па р. Нишава. Тази 

републиканският 
фонд за води ще вложи в 
продължение на регулация- 

коритото на Нишава 
600 хиляди динара. Ще се 
укроти и регулира коритото 
на реката в дължина от 520 
метра край железопътната 
гара. В същото време Общип 

е обезпечи-

полезна зоотехническа 
да се изградят 

разплодни пунктове, така че и частния с ектор напъл
но да бъде обхванат от тази зоомерка. В 1972 
иа в общината е имало 7 236 говеда, 
са само 1 милион литра мляко. От 
общественият сектор е 
литра.

интерес от зрителите.
Това показва, че зана

пред подвижното кино 
трябва да идва по-често 
в този край, като при то
ва подбира филми от род 
пото кинопроизводство. 
Гражданите изразиха же 
лание да видят „Сутйе- 
ска”, „Мирко и Славко“ 
и други филми от народ
ната съпротива.

година годи- 
а произведени 

това количество 
произвел само 60 хилядита на

днес
700 хиляди динара, Общинс 

скупщина в Димитров- 
34 ша

Но топа не може да става без подобрение на 
породите иа животните. Ветеринарната станция е 
запланувала да построи пункт за изкуствено оплож
дане иа крави в с. Изатовци.

За целта се очаква помощ и съдействие 
фонда за подобрение на животновъдството 
щинската скупщина.

ката
Iтрад ще участвува с

а за партиципация е даската скупщина 
ла 300 хиляди динара за уча

насто,
ла към 500 и за скспроприа при Об-

стие в този обект. Е 1200 хиляди динара.ция М. Б.|
Й. М. зиаЗавърши ли строежа 

предвидената част иа обекта ■Ш111ШШ1Ш.... 11111111......1......... 1111111!..................................................................М. Б.
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КОМЕНТАР,*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Обзор СЕ ИЗЧАКВА?ЗАЩОЛОШАТА СТРАНА НА 

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО да се изкажат всички орга
низации на сдружения труд,относно подписващите С1Юра
зумсписто. За съжаление всс 
още НС е даден 
що се изчаква? Не наливат 
ли с това свое становище 
вода на воденицата на онези, 
които упорито твърдят, че от 
ношенията към културата са 
замразени и ис могат да се 
променят?

зи област намират причини- 
бездействен, мсиивенти 

поп, лишеи от творчески за- 
сптусиас7,м културен 
При това те не от-

Когато се поведат разгово
ри (официално или полуофи
циално) за мястото и ролята 

културата п Димитровград 
ска община, почти винаги 
мненията са поделени. 
една страна, отправят се же
стоки упреци към културни
те институти ,които уж „ня
мали слух” за съвремсипо 
стопанисваме и се дъР>кали 
е необяснима надменност над 
останалите дейности. Затуй 
(привеждат се цифри и при
мери) културата затъва в со
бственото см тресавище па не 
съобра:шявапе със съвреме
нните изисквания и съвреме 
ината роля па културата.

От друга страна, заетите в 
културните учреждения, е 
горчевнна говорят, че култу- 

разбира

те за
шепне тези гложкн до 
макпнотвп са започна
ли да строят водопро
води, ползвайки за 
зп цел водите на иам- 
големия извор в село
то. Подобен спор

Горна_ Ръжаиа. 
Тук хората от три ма
хали имат право да по 
лзват водите 
извор, 
лият спор участвуват 
над 30 души.

Има н Други подоб
ни случаи, в които се 
касае за спорове и не
доразумения и решава 

на водоснабдива-

Водоснабдяването — 
тази благородна

която от няколко
Рял И 
живот.
хвърлят, ие културата почти 

правило е била послед
на грижа на всички.

Сключването ма самоупра- 
вителни споразумения и об
ществени договори 
бодна размяна на труда ме- 

трудещитс сс от пря
кото производтво и тружени 
цитс в сферата па обществе
ната надстройка, трябва но 
самоунравитслен път, без по 
срединцм и посредничество 
да В'ьзстанови нови отноше- 

и да създаде огромно

отговор за-вк- 1Ш
ЦНЯ,
години масово се про
вежда в селата на Бо- 
енлеградска община 

има и друга —

та-
мо

ималоша 
Все по-често и в о.страна.

хората от селата 
мат води, които 
че ползват от други и 
по такъв начин се на
рушава правото 
мнозина лица.

Всъщност в Босилег- 
радска община няма 
неизползвани води и 
това още повече създк 
ва конфликти и споро 
ве между хората.

Главна грешка, 
то се прави е, че .граж 
даните не търсят вод- 
ностопанско

за сво-
взи- 

се ве- трябваСпоразумението 
да съдействува да се възста
новя'!' не само нови отноше
ния'» културата, но да сс 
развива самоуправлението в 
тази важна област на чове
шката дейност. Следователно 
не бива повече да се разта
ка, а трябва сериозно и от
говорно Да сс пристъпи към 

важна област

от един жду
Във възникна

ла

мия
пространство ва творческа из 
ява па трудещите сс. Защото 

самоуправителмото
пето
пето.

Трябва да сс изтък
не, че органите на об
щината и общсстпсно-
ПОЛ11ТНЧССК1ГГ5 ОрГПНН
зацпи трябва да поло
жат много 
грижи проблемите 
тази област да се ре
шават ефикасно, а 
както досега само чреЯ 
съда.

именно
споразумение гарантира 
трудещия се правото от обс- 

прсрастис в субект на 
дейност. И нс

една твъРДс _
човешката дейност. Запа

зването на старите бюджет
ни отношения допринася що 
то много от културните дей
ности и занапред да тъпчат

рата най-често сс 
като завареничка и чс ма шо
пското отношение к/.м пея 
съсича още в корен 
начинание и културно меро-

коя- па на

всяко кт да 
културната 
само и пея-

решение
об-от компетептната 

щинска служба.
По тази причина 40 

лица от с. Гложие са 
предадени на съдията 
за нарушения. Десет 
от тях са глобени с по 
500 динара. Без разре-

по-големи приятно.
Разбира сс, че в тези две 

противоположни мнения има 
относителна истина » схваща 
■ииятд и на двете страни. Но 
струпа ни сс, че най-правил
но становище имат третите, 
които в неразвитите само- 
управйтелни отношения в та

В стремежа си да ускори 
сключването па ткъв договор 
Общинската 
общност 
град

от на място.
Проектът най-сетне с пър

вото конкретно предложение, 
по което трудещите се в ор
ганизациите на сдружения 
труд могат конкретно да се 
изкажат. Кому пречи

разискване все още 
Разтакането на 

сключване на самоуправител 
но споразумение потвържда-' 
ва, че има сили, срещу ко
ито трябва решително да се 
поведе борба. В тази насока 
важна роля трябва да изи
граят обществено — полити
ческите (прогресивни) сили, 
които дейно трябва да рабо-

образователна 
Димитров- 

прсдстави проекта 
самоуправителното сно

па стопанския

нс
в

В. В. ф

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
на
разуменис 
актив в общината да сс из
каже по него. След това, по 
тоя проект биха разисквали 
още 55 основни организации 
на сдружения труд в проми
шлените предприятия, мест
ни общности, ведомства и 
други самоуправителни об
щности и обществено — по
литически организации.

едно
такова 
не е ясно.

Проява на „Музикалната младеж“ в Димитровград

Концерт на камерна музика
За съжаление, стопанският 

актив никак не можа да на
мери време и да разисква по 
предложения проект. Рази
скването на стопанския актив 
е само първата крачка. Се
тне по този проект трябва

Музикалната младеж в Ди рошец, Жорж Димотфнйе, сден (за ученици) и вечерен 
митроград на 8 април, тази Серж Бемон и Валтер Беи- (за гражданите).
годтшТще организира кон- кене. Както и досега и този път

^ н к входът, благодарение на Му
зикална младеж в града, е 
безплатен.________ Ст. Н.

тят за създаване на нови от
ношения и продълбочаване 
на самоуправителните отно
шения.- —- -

Ст. Н.

Бистър

Ток в интернатаНа 27 март т.г. група сту
денти, бивши ученици на бо 
силеградската гимназия, зае 
дно с гимназиалния учител 
Ванче Богоев в присъствие 

Божа
положиха венец на гроба па 

революционер

ворено, а това е гаранция, че 
и успехът няма да бъде лош.

С една дума — интернатът 
изпълнява успешно възложе 
ната му учебно-възпитателна 
програма.

Интернатът към основното 
училище в с. Бистър успеш
но работи вече няколко годи 
ни. За късо време жизнените 
условия на квартируващите 
тук значително са подобре- 
домове са отдалечени по де 
сет н повече километра, 
имат безплатна квартира н 
уютно обзаведени стаи.

За подобрение на жизне
ните условия през есента 
чрез доброволен труд сами
те ученици доведоха вода.

Сетне с помощта на Общин
ската образователна общно
ст бяха набавени нови печки 
и друго. А благодарение на 
Фонда по детска защита в 
интерната е доведен ток. Сво 
бодното си време квартиру
ващите прекарват край теле 
впзора, а това значи още ед 
на възможъност да разшнр- 
яат знанията си по филмово 
изкуство, музика, спорт...
Към интерната работи и уче 
•нически стол, в който кварти 
руващите получават три то
пли яденета. Продуктите обе 
зпечават съвместно родители 
те и учалището. Най-бедните 
ученици са освободени от 
плащане.

Понеже с квартируващите 
работят двама възпитатели, 
действително свободното вре 
ме е педагогически оползот-. Стутка.

Караннова,на

изтъкнатия 
на международното работни 
ческо движение — Иван Ка-

К. Георгиевраиванов.
Другарката Божа Караива 

нова бе поканена да гостува 
на босилеградската гимна
зия, която носи името на 
Иван Караиванов, на което 
тя благодари, но поради здра 
вословни причини едно лице 
може да изпълни желанието

КИНОТози известен състав ще 
изпълни производения от Та 
ртиний, Вебер, Равели, Стра 
вински, Барок, Обрадович и 
други. Всъщност, ще бъдат 
изпълнени два концерта —об

церт на сериозна музика под 
название „Музика на епоха
та”. Изпълнител на тоя 
тересен концерт е камерният 
ансамбл от Брюксел в със
тав: Мариета Делкур — Ко-

!1(1!11111Ш1111111111111111111111!1Ш11Ш!Ш11ШШН11111Н11111111111111111и11111Ш1111111111111111Н1111111и<1111111111111

ин- А Е.си.

ДимитровградВ чест -на тридесетгодиш
ния юбилей — освобождени 
ето на страната от фашизма 
—учениците от димитровгра 
дската гимназия „Йосип Бр- 
оз Тито“ неотдавна изпълни 
ха концерт народна и хоро 
ва музика под название „На 
любимия си град от любов”.

В програмата участвуваха 
гимназиалната музика и хо
ра под ръководство на Геор
ги Шукарев и танцовия .със
тав и певческата група с ху 
дожествен ръководител Са- 
дик Хамидович.

В програмата взе участие 
и Момчило Андреевич с ху
мористични приложения, ко
ито с особено чувство на въз 
торг бяха посрещнати от ди- 
митровградчани.

Общо — може да се поже
лае само такива програми по 
-често да има на нашата сце- 

Ст Н.

На 6 и 7 април. т. г. се 
американо 
цветен филм:

СТОЙНЕ ЯНКОВ прожектира
италианския
„Мотадела”.= *

§ **
Режисьор: Марио Мониче- 

ли, а главните роли изпълня 
ват: София Аорен, Луиджи 
Пропети, Вилиам Деване, Бе 
сън Карол и др. Филмът е 

• от рода на комедиите.

Тъгувах за теб цяла зима, моя пролет мила, 
за да дойдеш да събудиш полумъртвото в

света,
да напълниш душата ни със слънце и1 зеленило
и надалеч да ни помамиш с буйната си На 10 и 11 април ще се 

прожектират филма: Бяла 
птица с червен белег, съветс 
ки игрален филм. Филмът е 
награден '71. Режисьор — 
Юрий Иленко, а главните 
роли изпълняват: А. Кадош 
пикова, И. Мнколайчук, В.

красота.1 И. дойде ти и на севера изстинал живот
донесе,

но аз пак останах вързан тук със своите дни, 
ти с твоите крилеплясъци никъде не ме

I I понесе
разтръгна сърцето ми на много страни. _ 

................................................................................................................. шии
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[падежна страница
Избиране на делегации ♦ НОВИНИ ОТ БОСИЛЕГРАД

1 Провеждане на изборите
♦
♦МЛАДИТЕ ГЛАСУВАХА

На състоялите се тези дни 
избори за делегации младите 
от Димитровградска община, 
както впрочем всички млади 

страната, бяха първите, до
шли да гласуват. Тяхната бо

Младите използваха избо
рите да се провеселят и по тоя 
-начин изразят радостта си, 
че за пръв път в своя живот 
осъществяват своето консти-

! За делегати на трудовата 
общност в гимназията „Иван 
Караиванов" бе

то да гласуват. Изборите бя 
ха проведени по определени

ва, Стефан които Чипев и Ва 
нче Евстратиев бяха избрани 
с повече от 60 на сто гласо
подаватели.! решено да

бъдат кандидатирани 15
н^да^ъда^избран^СлщГгла \ ™е?скГ кол^в, “з
суването (на което дойдоха ? адНа ТреТа от състава Дават 
с музика и песен) извиха хо ! Учениците, 
ро пред избирателното мяс- ?

Ст. Н. I

те със закона правила.
Учениците, изтъкнати кан 

дидати: Драган Янев, Слав
чо Глигоров, Елица Христо

в де-

Ацка Ар сова

Секцията по география 

и астрономия дейна
На 30то март, тази година, 

бяха проведени изборите. То 
ва беше голяма чест за 91Участите на ди

митровградската 
младеж в 
изборите

гласуващи ученици, 
за пръв път в живоуа си 
осъществяваха своето конс- 

^ титуционно право — прав$-

които
При гимназията „Иван Ка 

раиванов" в Босилеград дей 
но работят повече секции и

кръжоци. Обаче особен ус
пех постига и с особен енту 
сиазъм работи секцията по 
география и астрономия. В 
нея членуват 45 ученика , а 
работи един път седмично.

Тази секция ръководи учи 
телката Душанка Тодорова. 
Секцията разполага и с ка
бинет, което допринася за 
още по-добри резултати и 
нагледност в лекциите.

1
♦ Редакцинно съвещаниеУчастието на димитровгра 

дската младеж в изборите 
беше голямо. Много 
гласуваха за пръв път.

Още от ранните часове на * в0“
31 март младежите с имузика ^ 
се отправиха към изборните * пъРвото съвещание на но 
места. Младежите са избира | восъздадената ученичес- 
ни в делегацията на гимнази | ка редакция при гимна-
?2ачл?н^чБеР“р^Геа уч^ I п”Иван Кар“-'‘ 
ници. Избраните младежи са ♦ в Босилеград, 
предложени от страна на $ Разговорът, който про- 
.младежите на кандидацион- ♦ тече в приятна атмосфе-
гИ,11^брпНИЯ- ИзбР?ни са ♦ Ра> бе насочен как в бъде Славица Стоянова, Предраг 5 
Димитров, Александар Тодо- ♦ 
ров и Павле Панич.

Същевременно
от гимназията и по трудови
те колективи са запознати с 
най-новите

1 По инициатива на ред 
♦ колегията на в-к „Братст 

тези дни се

в Босилеград Вене Вели 
нов.

души

Членовете на журна- 
листичестическата сек
ция при училището избра 
ха свое

състоя

Членовете на секцията осо 
беи интерес проявяват към 
научните експедиции по Зем 
ята, а и за космическите по
лети. Също така, под ръково 

Д. Тодорова, 
изготвят

ръководство. 
• За председател бе изб
рана Елица Христова, а 
за заместник-председател 
Иван Иванов.

дството на 
ниците
ки карти, които сетне се под 
зват в обучението. В кабине 
та се намира и сбирка от ра 
злични руди и минерали, де 
ло на учениците.

уче
географ-

Занапред ученическата 
редколегия ще сътрудни 
чи по-дейно, ще пише за 
живота на младежта в 
Босилеградска община и 
по тоя начин пряко ще 
участвува в списването 
на „Страницата за мла
дежта“ във в. „Братст
во“.

ще начеващите ученици-
♦ -журналисти ще сътруд-
♦ ничат във вестника. На 
| пътствия и пояснения за

дрост. жизнената, бяха първи 
те, дошли да гласуват. Тяхна 

бодрост, 
веселие, песни привлекоха и 
останалите гласоподаватели, 
които също излязоха и гласу 
ваха в ранните утринни часо

младежитета жизнерадост
Предстои членовете на се

кцията да изработят релеф
на карта на 
други такива, както и да на 
правят подготовки за уреж
дане на изложба за 25 май.

Милияна Иванова, IV

♦ журналистическата рабо 
X та, сътрудничеството и
♦ пр. даде постоянния корес 
% пондент на в. „Братство“

конституционни
промени у нас.

Югославия иМ. Златкович 
Б. Васовве.

Трудови акции на димитровградската младеж Светлана Владимирова 
III клас

КЛ.Проява на високо съзнание и трудолюбие ТУРНИР Пр МАЛЪК ФУТБОЛ

Гимназията - победител
В чест на подготовките за 

достойно посрещане да Десе 
тия конгрес на СЮК, Седмия 
конгрес на СКС, Деветия кон 
грес на младежта в Югосла 
вия и Осмия конгрес на Съю
за на младежта в Сърбия — 
Общинската конференция на 
Съюза на младежта в Димит 
ровград тези дни организира 
няколко трудови акции. В 
акциите взеха участие младе 
жи и девойки от димитров
градската гимназия, промиш 
лените предприятия и града, 
армейците от местния гарни
зон.

Пред самия Ден на трудо
вите акции — 1 април, гим
назистите, заедно с препода
вателите, проведоха еднодне 
вна трудова акция по залеся 
ване в местността „Пропаст“ 
над Димитровград. Тук към 
400 души — младежи и дево 
йки дадоха по едии трудо
ден, като залесиха общо над 
60 дка голини с борови фи
данки. Бяха засадени общо 
към 8 хиляди борови дръвче 
та, а стойността на акцията 
се преценява на общо около 
30 хиляди динара.

Освен това, младите от Ди 
митровград дадоха също ед
нодневна трудова акция 
уреждане на Спортния цен
тър в града, С тази акция вз 
оха участие над 200 души 
младежи и девойки от града 
и трудовите организации. 
Младите от промишлените 
предприятия, града и мест
ния гарнизон също взеха уча 
стие в залесителна акция, ка 
то дадоха обгцо към 200 тру 
додни и засадиха 25 дка го
лини, също в местността

В рамките на чествува 
нето Деня на гимназията 
„Иван Караиванов“ в Бо 
силеград се състоя 
нир по малък футбол. В 
твърде интересна и кра

сива игра, която задоволи 
малобройната публика до 
минираше отборът на 
гимназията, който във фи 
нала се наложи над от
бора
квалифицирани работни
ци с резултат 6:1.

След победата

тур

на училището за

Успех на хан- 

дбалистите на рено 
рания противник „Мла 

в полуфиналната 
с резултат 10:3 

(2:3), отборът на училище 
квалифицирани ра 

ботници заслужено 
щна с гимназиалния от
бор „Иван Караиванов“. 
Пред около 300

ми
дост”
срещаОТ
то за,,Пропаст“, Те засадиха общо 

около 35 хиляди борови фи 
данки, а стойността па акцц 
ята се преценява на около 10 
хиляди динара.

Следва да се отбележи, че 
ранните пролетни дни се по 
лзват от младите в промиш
лените предприятия за уреж 
дане на фабричните дворове

и за поправка на спортните 
площадки и градинки в тях.

С една дума — трудовите 
акции па димитровградската 
младеж показват преди вси
чко желанието им да чюдоб-

гимназията се сре

На състоялото се съревно
вание в Бела Паланка в рам 
кнте па средношколските нг 

рят средата, в която живеят ри па Сърбия, на което учас 
и я облагородят, за да бъде твуваха младежите от гимна 
животът им но-пълноцепещ и зинте на Пирот, Бела ГГОлаи 
хубав. Ст/ Н. ка, Бабушиица и Дпмитров-

г- - — град гимназията от Димитро
вград победи гимназията от 
Пирот с 14 : 10 (7 : 7). Във 
финалната среща гимназис
тите от Димитровград се сре 
щната с младежите от Бела 
Паланка и победиха с 14 : 10 
(5 : 5). От димитровградски
те хандбалисти особено се из 
изтъкна вратаря Ставров. С 
това димитровградската гим 
назия сс пласира за региона 
лната среща, която ще се 
състои на 21 април 1974 годи 
на в Ниш.

зрители 
загуби срещата. Съдията 
Стойков добре води ма
ча.

Отборите играха 
тав. Гимназията „Ив Ка 
раиванов“: М. Чипев, С. 
Чипев, Чотра, Владими
ров, Г. Чипев, УКР: Бо
рисов, Костов, Новков, 
Владимиров, Стоев, Йоси 
фов. Във второто

в със-

Ф0РМИРАНА РЕДАКЦИЯпо
Редакцията ще разгъне ини 

циатива за редовно сътруддш 
чоство във вестник „Братс
тво". Тези дни ученическата 
редакция ще има разговор 
с журналист на „Братство", 
който ще ги запознае с иай- 

лювиите работи от област- 
лалмстиката,

По почин на издателство 
„Братство" в Ниш и младе
жката организация при ми
налата седмица босилеграл- 

гим/иазия „Иван Кара полу
време играха и Тасев (за 
„Ив. Караиванов“) и Ива 

Евтимов (за УКР).
В отбора-победител с 

бено се изтъкна чотра. 
Арсо Тодоров, II кл.

ската
иванов" бе формирана уче
ническа редакция от девет 
членове. За ръководител —, 
редакцията бе избрана Сели 
ца Христова, ученичка от 
Ш клас.

нов ина
осо

Ст. Предраг Димитров
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ВИКТОРИНА-КОНКУРС физкултура и СПОРТ
»0т АВНОЮ до новата Конституция

Пред пролетния футболен полусезон
СФРЮКОНСТИТУЦИИТЕ НА ПОДОБРЯВАТ СЕ УСЛОВИ

ЯТА НА СПОРТУВАНЕ
— икономическата системи у 
мас. Тази конституция узако 
IIII СВОбОДИМя СДРУЖСН ТРУД, 
обществено разпределение па 
дохода, самоуправлението и 
обществената собственост 
над средствата за производ-

С тази Конституция бе
прието и ново название 
Югославия — Соииалнстиче- 

федератишш република' 
Югославия (СФРЮ). След- 
стцне динамичното общество 
но развитие па нашата стра
на — през 1967 н 1969 годи
на бдха приети Конституци
онни амандмапп от Г до XX, 
а през 1971 —от XXI до Х1-П 
амаидмап. С тях работниче
ската класа получи Домини

ка I пето об-

ята. Затуй през 1953 година 
бе приет Конституционен за 
кон. С него бе узаконено ра
ботническото 
самоуправление, 
кон. бе установен п поста пре 
зидепт на Републиката, а за 
президент бе избран Йосип 
Броз Тито. Вместо правител
ство и президиум бе ,пъ»е- 
деи Съюзен изпълнителен съ
вет.

На 29 ноември 1945 година 
Vчрсд1 пел-ното събрание 
Нова Югославия провъзгла
си Федеративна народна рс- 
публнка Югославия (ФНРЮ). 
Първата Конституция 
СФРЮ бе приета на 31 яну
ари на 1946 година от Учре
дителното събрание, което 
по-късно се превърна в На
родна скупщина ма СФРЮ. 
С първата Конституция бя
ха узаконени придобивките 

Народоосводителната

па
п обществено 

С този за
дното състезание. Какво до
сега е направено?

— Политическият климат 
в обществото, създаден след 
Писмото ла другаря 'Гито и 
становищата на Изпълнител 
пото бюро но физическата 
култура, благог/риятствува 
за развитието на спорта и 
физическата култура. Изход 
па основа за нас футболисти 
те в Димитровград са зак
люченията на годишно-отчет 
пата конференция.

Преди всичко, необходимо 
е да се предприемат мерки 
за настаняване на работа на 
онези футболисти, които са 
без работа. Освен това, всич 
ки футболисти трябва да ра 
ботят в първа смяна. В тази 
насока срещнахме особено 
разбирателство от каучуко
вата промишленост „Тигър“ 
и ООУР „Търгокооп“.

— Значи ли това, че мо
гат да се очакват по-добри 
резултати във футбола?

— Уверен съм (под усло
вие да продължи сегашния 
интерес към пробле.мите на 
спорта) нашият отбор има 
сили да обезпечи място в 
дивизията и през следваща
та състезателна сезона. До
ри считам,. че вече следва
щата година ще се борим за 
класиране във висш ранг на 
състезания.

Предстои ни да решаваме 
и някои конкретни задачи: 
да ускорим построяване на 
съблекалнята в Спортния це 
нтър, а и да подобрим фут
болния терен. В това отно
шение очакваме помощ от 
Общинската конференция 

на младежта. А създадем ли 
добри условия вярвам, че и 
качеството на играта ще бъ
де по-добро.

Накрая искам да кажа, 
че всички ние сме самодей
ци и футболът за нас пред
ставлява обществена дей
ност. а не развлечение. Ако 
така се разбира физическа
та култура и спорта изобщо 
— резултатите няма да изо
станат.

па След есенния полусезон в 
Нишко - пиротска футбол- 

Балкан- 
13 мяс-

ство.
па дивизия „Асен 
ски“ се класира па 
то. А в групата 
ват 14 отбора. На годишна
та отчетно-изборна копфере 
иция бяха обсъдени всички 
проблеми — организацион
ни, финансови, кадрови и 
др. В разискванията взеха 
участие и обществепо-поли-

иа

се състеза-ска

На 7 април 1963 година бе 
гласувана третата по ред 
Конституция на Югославия- 
Тя регулира по-онрсдслсно 
принципите па самоуправле
нието и доразви обществено

от
борба.

Развитието на страната на 
ложи да се внесат и съответ 
ни измения в Конституци-

Писмото на! другаря Тито ращо влияние н 
щсство. Учредено е Предсе
дателство на СФРЮ като ко 
дективец орган ма републи
ките п областите за колектп

от отношения и производст
вени сили изисква научната 
икономическа и политическа 
мисъл по-интензивно да сле 
опит и текущата нкономиче 
ска и обществена политика 
ди и обобщава натрупания 
и практика повече да се опи 
рат на нея.

С приемането и успешното 
провеждане на конституцио 
ината реформа, а особено 
след 21-то заседание на Пре 
дседателството на СЮК и 
Писмото на председателя Ти
то и на Изпълнителното бю
ро на СЮК (от 18 септември 
1972 година) са разяснени 
много основни въпроси на 
политиката на по-нататъшно 
то развитие не самоуправите 
лния социализъм в Югосла
вия. ролята и отговорността 
на СЮК като направляваща 
и обединяваща сила на мате 
риалння и обществен прог
рес. Това откри нови перспе 
ктиви за по-украсено и ста
билно по-нататъшно разви
тие на обществото. Опитите 
от изминалия период водят 
към заключението, че реши
телната идейно-политическа 
акция на Съюза на комуннсГ 
тите за обезпечаване на до
минантна роля на работниче 
ската класа и трудещите се 
в сдружения труд в решава 
нето по всички въпроси на 
материалното и обществено 
развитие, и за все по-голямо 
разгръщане на инициативата 
и творчеството на масите, а 
специално на работническа
та класа и младежта имат 
решително значение за сто
панското и обществено раз
витие. '

Динамично развитие на са 
моуправителните обществени

страиа-оно ръководене па 
та. Втората фаза па консти- 
туцонните промени продъл
жи до 1974 година — до при
емането на четвъртата Кон
ституция па СФРЮ.

ОБЩИНАТА
Правата и задълженията 

на общината се определят с 
конституцията и статута на 
общината.

В общината особено се: 
създават и развиват матери
ални и други условия за жи 
вот и труд и за самоупра- 
вително задоволяване на ма 
термални, социални, култур
ни и други общи потребно
сти на трудещите се и граж 
даните; насочва и съгласува 
стопанското и обществено 
развитие и уреждат отноше 
нията от непосредствен ин
терес за трудещите се и гра 
жданите в общината; орга
низира изпълняване на дей 
ности от взаимен и общ об
ществен интерес и създават 
самоуправителни органи и 
органи на властта за изпъл
няване на тези дейности; не 
посредствено обезпечава из 
пълняване на закона, ако 
тяхното изпълняване със за

кон не е дадено в компетен 
ция на органите на по-голе 
мите обществено - политиче 
ски общности; обезпечава 
осъществяване и защита на 
свободата, правата и задъл
женията на човека и граж
данина; обезпечава осъщест 
виване на равноправие на 
народите и народностите; 
защищава законността и си
гурността на хората и иму
ществото; урежда използва
не на землището и благата 
в обща употреба; урежда и 
организира народна отбра
на; уреждат отношенията в 
комунално 
ласт; урежда и обезпечава 
защита и развитие ‘на чове
шката среда; организира и 
обезпечава обществена само 
защита, и обезпечава и ор
ганизира обществен контрол.

(Из Конституцията на 
СФРЮ, чл. 117)

Гюро Гюров — Ако всички 
се интересуват по проблеми
те на спорта успехът ще

бъде безспоренжилищната об-
тическите дейци в комуната 
(което по-рано бе рядкост!), 
като изразиха готовност да 
помогнат. Готовност изцяло 
да се ангажират изразиха и 
спортуващите, и техническо 
то ръководство, и всички 
Любители на спорта.

Обърнахме се с молба към 
Гюро Гюров. който ръково
ди заедно с треньора П. Най 
денов, подготовките на фут
болния отбор, да нп отгово
ри на няколко въпроса.

— След десетина дни запо 
чва пролетния дял на футбо

сетия конгрес на ОЮК и ис
тория на ЮКП (Преглед на 
СКЖ).

—■. У частиците във викто
рината трябва редовно да съ 
бират всички купончета (ще 
излязат общо СЕДЕМ), а се
тне като впишат точните от
говори да ли изпратят до ре
дакцията. Следователно , съ
бирайте купончета и ще ги 
изпратите накрая заедно.

— Броят на купончетата, с 
които може да участвувате 
във викторината-конкурс не 
е ограничен. Всички точни 
купончета участвуват в тег
ленето на наградите. Основ
ното условие е 
АБОНАТ НА „БРАТСТВО“.

— Доколко не сте се або
нирали за вестника, побър
зайте като внесете сумите 
чрез пощенски запис на те
куща сметка: 64500-603-9529 
СДК — НИШ 

За „Братство“
— Участници, които полу

чат награда, а не са се обони 
рали, няма да получат награ 
дата.

Тук

КУПОНЧЕ 2

А. Д.ВЪПРОСИ
1. Посочете поне три от шестте главни 

решения, взети на Второто заседание на АВ
НОЮ? Общността по физическа култура реши

2. Върху кои начала се обезпечават сред
ства за заемане, преквалифиция и други права 
на работниците и подобряват техните жизне
ния условия? В БОСИЛЕГРАД ЩЕ СЕ 

СТРОИ ИГРИЩЕ3. С какъв процент участвува неселс-
костопанското население и какъв процент от 
Съвкупния обществен продукт осъществяват 
заетите в обществения сектор?

Скупщината на Общинска 
та общност по физическа ку 
лура взе решение в Босиле- 
град да се построи спортно 
игрище. Досега за целта са 
осигурени 90 хиляда динара, 
от които 70 хиляда динара 
са получени от Републикан
ската общност по физичес
ка култура.

За изграждането на игри
щето, което е важно преду- 
условие за омасовяване на 
спортния живот в Босилег- 
град, необходими са най-ма 
лко 150

да СТЕ е договорено допълнителни 
средства да се потърсят от 
Съюза на организациите по 
физическа култура в Сър
бия, а също така и от бюд
жета на Общинската скуп
щина. Взето е решение вед
нага да се изготви проект за 
спортното игрище и да се по 
търси, място.

Договорено е също така в 
организацията и финансира
нето на Деня на младостта 
и рождения ден на другаря 
Тито да участвува и Общно
стта по физическа култура.

В. В.

ОТГОВОРИ:

1.

2.

3.

ПОЯСНЕНИЕ: предишен брой на в-к „Брат- 
■ ство". По обстойно може да

от които мо се запознаете ако проучите 
Новата конституция на 

всеки СФРЮ, Платформата за Де

поместваме материали 
те, по които ще бъдат изгот
вени въпросите за „Купонче 
3”. Четете „Братство“!

— Материалите, 
же да узнаете точните отго
вори поместваме във

хиляда динара.
На скупщината на общно

стта по физическа култура
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пристигат на тържеството в Каменица

ФОТОХРОНИКА щ ■ ш

С ТОКА ПО КИСОКА %&
жV’ нЗЙЙ!

Трябваше много труд и себеотрицание, докато брай 
ковчани се срещнат с пълни чаши и засмени лица.

Пролетта на 1974 година ще се помни 
във Висок по тока! Но докато да се дойде до 

това, докато да се дигнат чашите и покажат 
засмените лица, много пот се проляот стар
ческите лица.

След Вълковия.

:*:ЙЯ
гйш: ^1^ {ДП /И*. ■

ЧЛЛЛАЛ/ЧАА/

111'%ток получи най-малко- 
Висока Брайковци. Тези

1>

то село във дни
електрически крушки светнаха и в Камени
ца и Изатовции.

А след това Долни и Горни Криводол 
и Сенокос ...

Болевци и през най- 
лошото време не спи
раха с акцията. Сърев
нованието във Висок, 
кой по-напред ще до
веде ток — е обхвана
ло и 70-годишните. Стъ 
лбовете са дълги и те
жки, но силната воля

Ц

Я ■ •*

* р?* * ;..1

С тях на тържеството бяха секретаря на ОК 
на СК Другаря Венко Димитров, председателя 
на съда Васил Тодоров и митническия Миле Попов 
от Изатовци.

и
В Брайковци вече телеви

зионната антена на Видлич 
предава по екраните нови
ните от света и у нас. Брай- 
ковчани я обърщат на ляво 
и на дясно, издигат я по-на
горе за да по-хубав образ. И БОЯЕВДОЛ 

ПОЛУЧИ
Въз основа на член 15 и 24 на Правилника за 

критериите за изграждане на квартири и за частно 
строителство за пенсионери и инвалиди на труда 
как то и разход на средства за жилищно строител
ство на териотрията на Общността („Службен глас- 
ник СРС бр. 30/73) първостепенната комисия на 
Общността на сдружението в община Димитров
град обявява

1 > ч I
9+

ЧА.;-- *ТОК
I1

КОНКУРС
за даване на заем

1. за даване на заем на пенсионери за купу
ване, довършване, дограждане или изграждане на 
жилища в частна собственост и

2. за даване на заем на пенсионери за поп
равка и адаптация на частни жилищни сгради н 
квартири, както и за поправка и адаптация на об
ществени жилиша на пенсионери.

У с л о в и я '.
— средствата по точка 1 на този конкурс мо

гат да се отпуснат до 60 000 динара а връщат се в 
срок от 20 години.

— средствата по точка 2 на този 
могат да се дават до 30 000 динара а връщат се в 
срок до 15 години и

— средства по . точка 1 и 2 на този конкурс 
се дават с лихва от 1,5%.

1
:1 ь V Ш

{-М

щ *?»й; ч.

Болевдол — скрито в паз 
вите на Стара планина има 
сега само 34 домакинства. 
Младите отдавна напуснаха 
селото. Сега живеят хора на 
средна 60-годишна възраст. 
И тези хора намериха сили 
да доведат ток по домовете 
си

За две години иепрекъона 
та работа всеки човек от се
лото даде но 12 трудодни, а 
всяко домакинство по 4 хнл 
яди динара за далекопрово
да и селската мрежа.

конкурс В деня когато бе пуснат 
тока в Болевдол венчкн бяха 
на улиците. Срещнахме 65- 
годишната Елена и 70-годи- 
шния й съпруг Манол Геров. 
На лицата им се четеше удо 
волотвис, че задачата са из
пълнили успешно.

— Радостни сме, че поне 
на стари години ще изпита
ме какво значи ток — каза 
Манол.

— Хубаво ми казваха де
цата — не изпускайте тези 
възможности, включете се

в акцията. Нне знаехме ка
кво значи ток, но не вярвах 
ме, че ще успеем в това — 
добави съпругата му Елеца.

И не само Елена и Манол, 
но и венчкн други, с които 
разговаряхме тоя ден гово
реха с възхищение. Веселин 
Петров, председател на Ко
митета по електрификация и 
член на комитета Михаил 
Иванов, най - 
акцията ни запознаха с тру 
дностите които са имали по 
време на работата.

Ние започнахме с убеж 
даване. Трябваше на хората 
Аа се докаже, че акцията мо 
же да се осъществи — казва 
Веселин Петров.
„ ~ Електрификацията на 

ашня район е от голямо 
®1тс каза Михаил Ива- 
Ьто пече купихме елек 

гричсска мелница, която де 
олужн на цялото оело. А хо- 
рата си купуват телевизори, 
перални електрически печки.

Топа ще им облекчи жи
тна. А. Димитров

Доказателства:
— заявление за даване на заем,
— договор за ползване на квартирата и оста

нали доказателства нужни за утвържванс на фак- 
тите, нужни за изготвяне на листата, според Пра
вилника, заем но т. 1 активните в—със заявлението за даване на 
на този конкурс се подават доказателства от гор
ната точка и доказателство за одобрение на строи
телния обект и локация и

— със заявлението за даване на заем по точ
ка 2 на този конкурс се прилага и разрешение за 
и доказателство за собственост.

Заявление за даване на заем се връчва на 
първостенната комисия на Общността на ■сдруже
нието чрез комисията на общинското сдружение. 

Заявлението се дава на образец, който утвърж- 
Комисията на Общността на сдружението. 
Срок за подаване на заявление е 15 дии от 

де«я на обнародването му във в. „Братство’ н,{^1 
Първостепенна комисия на Общността на сд

ружението в Димитровградска община.
02. № 3/9—74 
27. 3. 1974 год.
ДИМИТРОВГРАД __ __________

дава
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в ЧАСОВЕ НА ОТДИХ И ПОЧИВКА

Ш

СЛАВНИЯ]

БОКЛУК АО ГУШУ • • •

и да видим: боклук до гушу. 
Гети дойде и камион и поче 
ше двоица да стоваруйу йош.

„Ама бае —- питуейм я ама 
защо у туя уботмнй]у стова 
руйете тия боклук?". „Па де 
ка да стоваруйемо — кара- 
мо га при савакат — не мо
же, е сега тука че га искару 
немо“... ,Л кво че буде кига 
опече жегата, па целата до
лина се усмърди, па око за- 
дурляе вода из туя ровину, 
све че га скара при ижете на 
народ...“ „Че буде ко с пчеле 
те е онамо — че дщщуйе на 
род“ засмеяше се двоицата 
що стоваруйу буклукат.

Еве, бая Мнтс повече од йе 
дну годнну слушам на радио, 
четим по весницн и гледам 
на телевизию кико човек тре 
бе да чува туя прнроднцу що 
ни йе господ дал. Оно да ре 
чеш у Цариброд да има ко 
минйе кико що давайу на 
телевнзшгуту — нема. Нема 
таквея вабриЬе, нема пушък, 
нема теквнйа смрадове... Са 
мо чат-пат од гумаруту за- 
бъзди на гуму, ама Ш1йе ве
че смо си свикли да и не осе 
чамо.

— Перо, кво праиш по това време у Пъсйо Поле
— Да прочетим „Слободу" на каменичко видело...

Карикатура: Б. Николов

КАЗАХА . .
Преди да се оженим имах шест теории за 

възпитание на деца. Сега имам шест деца и нито 
една теория-

е
< ‘ Елем, реко да се порасо- 
11 дим къмто лознето за „Къндн 
(| ну бару“. Идем я тека, про- 
<, лет се пукла, цъвнуле слнве, 
<, гълтам въздук, ко цигански 
', мей, а он чие, та ми йе некн 
11 ко лъкачко. Тамън зави 

► йедно место, а оно ка ме за 
• пуну смрад душу да си повъ 

{1 рнем.

I1 „Че идем да видим кво йе“ 
$ — реко си. Ка отидо — има

ЛОРД РОЧЕСТЪР, английски писател 
Религията направи на любовта голяма услуга, 

като класифицира като грях.
АНАТОЛ ФРАНС, френски писател. 

Малка инфлация е като малка бременност — 
тя продължава да расте.

ЛЕОН ХЕНДЕРСЪН, американски и ко- 
номист

КАЗАХА...Тре бе да йе много акълия 
тия що йе рекъл тука; нади 
градът да се изкаруйе боклу 
кат. А може да не слуша ра 
дио, чете весници и гледа те 
левизию, щом йе решил да 
уншци природицуту що ни 
йе господ дал.

на

Ако искате да узнаете за някои недостатъци 
на жена си, кажете нешо хубаво за приятелката й- 

ДЕНЖАМЕН ФРАНКЛИН, американски 
държавникМанча


