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Днес пристига Съюзната щафета
но тържество, на което об
ществено - политически дей 
ци и представители на Оъю- 
Зй'на младежта ще говорят 
за делото и революционния 
път на любимия ни вожд и 
учител — другаря Тито.

С щафетата ще се изпра
ти поздравителна телеграма 
до другаря Тито с благопо- 
желания за дълголетие и 
крепко здраве.

Днес, 12 април в 17 часа 
през Димитровград минава 
тазгодишната щафета на 

младостта. По този случай 
Общинската конференция 

на Съюза на младежта и ос
таналите обществено-поли
тически организации извър
шиха необходимите подгото 
вки за посрещане на щафе
тата.

На тържествено украсена
та трибуна на площад „Осво 
бождение“ ще бъде устрое-
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Премиерът ма ДР Виетнам
Югославия

а. д.посети
По повод провокациите на италианското правителство

ТИТО ПРИЕ ФАМ ВАН ДОНГ Протестен митинг в Димитровград
По повод иредентистките 

провокации на италианоко- 
то правителство около пет 
хиляди пионери, девойки, 
младежи, трудещи се и ос
танали граждани от Димит
ровград и селата, на състоя
лия се на 6 април протестен 
митинг, изказаха пълна под- 
репа на становищата на на
шето правителство и гото- 
вост да браним югославски 
те територии и всички при
добивки извоювани през вре 
ме на Народоосвободителна 
та война.

„Не запалвайте Европа“, 
„Анес 300 във фабриката, ут 
ре 3.000 в армията“, „Строим, 
ако трябва — ще браним“, 
„Ако трябва и ние от източ
ната

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА СФР 
ЮГОСЛАВИЯ Й0СИП БР03 

ТИТО, БЕЛГРАДПо време на посещението 
в Копривница край Бугойно 
Фам Ван Донг бе приет 
президента на републиката 
Йосип Броз Тито, с 
се задържа в по-дълъг прия 
телски разговор.

април в нашата 
страна^бе на посещение пред 
седателят на правителството 
на ДР Виетнам Фам Ван 
Донг, като гост на председа 
теля на Съюзния изпълните
лен съвет Джемал Биедич.

до

С най-голямо възмущение и огорченост 
се събрахме днес на протестен митинг в Ди
митровград, ние работниците, бойците, гра
жданите, младежите и пионерите и един
ни в тази обстановка, най-енергично осъжда
ме неоснователните териотриални претенции 
на наша територия от страна на назаднича
вите и вампирясали неофашисти и иреден- 
тисти в Италия.

Нас не ни плаши нито присъствението на 
другивъоръжени формации на нашите гра
ници и във водите на Адриатическо море в 
лицето на Шести американски флот, защото 
ние сме единни и верни последователи 
на нашата революция и на нашите 
свободолюбиви стремежи, другарю Тито, и 
затова от все сръце ви обещаваме, че ако за- 
трябва честно ще браним нашата свободна и 
равноправна родина — Югославия.

От протестния митинг в Димитровград

от

когото

Днес е Ниш
Изборно заседание на Междуобщинс- 

ката конференция на СКС
— ще се намерим на 

западната граница“, „Ако 
трябва вместо книга ще взе
мем оръжие“, „В решителни 
те моменти всички сме 
мия“ с тези и подобни лозу 
нги ученици, работници и 
граждани се събраха на пло 
щад „Освобождение“, където 
се състоя протестния митинг.

Днес в Ниш ще се състои 
отчетно-изборно заседание 
на Междуобнщнската конфе 
ренция на Съюза на комуни 
стите, на което ще бъде раз 
гледана досегашната дей
ност и ще се приемат зада
чи в предстоящия период и 
избере ново ръководство и 
органи на Конференцията.

Отчетът за двегодишната 
активност на организацията 
и ръководството на Съюза 
на комунистите на Между- 
общинската конференция в 
Ниш представлява критичес 
ки анализ на политическата 
обстановка в светлината на 
21-то заседание на Председа 
телството на СЮК, Писмото 
на председателя на СЮК и 
на Изпълнителното бюро, 
речта на другаря Тито пред 
политическия актив на СР 
Сърбия, Заключенията от 42 
то заседание на ЦК на СКС 
и Платформата за Десетия 
конгрес на СЮК.

В отчета между другото е 
дадена критическа оценка 
за политическото състояние 
на територията на 
общинската конференция на 
СКС в Ниш преди Писмото, 
със специален обзор на поя
вата на либерализма, техно- 
кратизма, бюрократизма как 
то и поведението на общин
ските организации, ръковод
ствата па Съюза на комуни
стите и отделни лица през 
този период.

Това критическо съблюда
ване на общото политичес
ко състояние, трябва да^ггос- 
лужи като основа па общин 
ските организации и ръково 
летвата на СКС, на остана
лите обществено - политиче 
ски организации и на всич
ки трудещи се като подтик 
за ио-интензивна активност 
за по-нататъшно осъществя
ва ие на задачите, произтича

щи от Писмото и реализа
ция на новия курс на Съюза 
на югославските комунисти.

В програмата на Между- 
общинската конференция на 
СКС за 1974 година особено 
внимание ще се обърне на 
следните области:

__ Организационно и акци 
онно оспособяване на орга
низациите и органите на 
СК.

ар-

(НА 2 СТР.)

Развитие на политичес 
ката система в духа на нови 
те конституции на СФРЮ и 
СРС.
_ Реализация на полити

ката на стопанска стабили
зация и определяне иа осно 
вните насоки на по-нататъш 
ното обществено иконом иче 
ско развитие на нишкия ре
гион.

Развитие на обществе- 
отиошено-икономичсските 

ния на село и материална 
основа на земеделието.

щ Задачи на Съюза на ко 
мунистите в областта на со
циалната политика.

щ Развитие на самоупра- 
вителните отношения в 
вънстопанските области.

щ Укрепване на идейно- 
водещата роля на Съюза иа 
комунистите като водеща и 
направлява ща сила в обще
ството.

Цветан Елснков говори на митинга

♦♦♦♦♦ ■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
% В посещение на 
X Божиуа

из-Между-

♦♦
♦Там, където 

|се мени 

* географска
та карта

Стр. 11

__ Регионално свързваме,
функционираме иа между- 
общинските институции и 
задачи на Съюза на комуни
стите.

политическоН Идейно 
и марксичсско образование.

щ Задачи на комунистите 
в областта иа кадровата по
литика.

Укрепване на конце
пцията на всенародната от
брана, обществена 
иост и самозащита.

сигур-

Ст.



Скъпи другари,
Събрани днес на протестен митинг в Дими- 

ние се приобщаваме към протестите на 
югославски народи и нарадности и най-ос 

тро осъждаме италианското нападение върху су
веренитета и териториалната цялост на Социали- 

федеративна република Югославия. Лре- 
към югославски територии са пряко по- 

нашето самоуправителио обще-

! 
:■:Протестен митинг и 

Димитровград
тровград, 
всички .

етическа
тенциите
сегателство върху

пряко нападание на придобивките от народ- 
Ш пата революция, върху милионите свидни жертви, 
§ които дадохме през Втората световна воина, напа-

и свободен живот.

I ство,I
които няма да позволят Юго 
славия да бъде застрашена. 
Обаче наша гаранция с на
шата сплотеност, единство и 

онова,

радп това поръчваме па оси 
чки онези, които протягат 
ръце към иашия суверени
тет, към нашата единствена 
територия, към нашето мир 
но самоуправителио и социа 
лпстнческо развитие, че ви
наги ще застанем срещу тях 
сплотени, мощни и непоко
лебими. Нашият девиз е 
„Чуждото не искаме, шо сво 
сто не даваме“.

(ОТ 1 СТР.)
дение върху иашия спокоен
Италианските претенции представляват акт, на- 

1 птАно противен на международните договори, с 
които окончателно са утвърдени границите между 
СФР Югославия и Италия.

Такова становище на италианското правител-

— Разтревожени от тези 
събития, се събрахме днес 
на протестен митинг да ка
жем онова, което мислим и 
чувствуваме. Нашето жела
ние е © Югославия да стро
им отношения, конто са в 
полза на нашите трудещи се 
хора. Това (пречи някому и 
оттам идва натискът, който 
се манифестира на различ
ни начини и в който освен 
италианските иредентисти 
са вплетени и американски
те империалнсти. Че във вен 
чко това се намесват амерн 
канските империалнсти го
вори, фактът, че Шестия а- 
■мерикански флот се намира 
в Адриатическото море и с 
италианските войски прави 
воеони маневри почти на 
нашата граница — каза на 
митинга Цветан Еленков, 

председател на ОК на Соци 
алистическия съюз.

По-нататък Еленков каза:
— Считам че изразявам 

мнението на всички нас, кои 
то сме събрани тук, както и 
мнението на всички труде
щи се и граждани от Днмнт 
ровградска община, ако ка
жа, че сме разтревожени и 
огорчени от опитите на ита
лианските иредентисти, кои
то искат да вземат терито
риите на Копар и Буйе. По-

готошюст да пазим 
което имаме и всички да бъ 
дом армия ако затрябва. 
Днес сме в заводите, учреж 
допия, на нивите, в училища 
та, където успешно изпълня 
вам своите задачи, ио гото
ви сме утре, ако трябва, да 
вземем оръжие и пазим оно 
ва, което спечелихме с кръв 
в пародптелиа революция и 
30-ГОД11111 иото строител егво 

СТОК

ство, подпомогнато от чуждестранни мрачни сили 
1 се изразява в иредентистките становища на най- 
— -реакционнитте италиански кръгове и представля- 
= ва удар върху дългогодишните усилия за обезпеч- 
= ване на мирно развитие на международното сътруд 

ничество и мира в Европа. Това е особено голям 
удар върху добросъседските отношения, между 
Югославия и Италия, които с години наред успе- 

сътрудничеха в много области, при взаимна 
изгода. Поради това ние, числящите се към българ
ската народност, изцяло подкрепяме всички стано
вища и мероприятия, които вие предприемате по 
този въпрос.

Днес ние протестираме и срещу дрънкането 
с оръжие от страна на Шестия американски флот. 
Нашият отговор от източната граница е; че 
чуждото не искаме, а своето не даваме, и ако се 
окаже нужда, ще се намерим там, където е нужно. 
Пионерите ще станат куриери, младежите и девой 
ките храбри бойци, всички ние ще знаем за какво 
се борим, като и що знаехме за какво се борех
ме по време на народната революция. Твърдо сме 
сплотени и готови с останалите наши народи и 
народности да възпрем всеки похитител.

От учениците, младежта, работниците 
и гражданите на Димитровград.

| Димитровград, 6 април 1974 
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под ръководството на 
— Другарки и другари, 

каза накрая Еленков, друга
рят Тнто ни учи, да живеем, 
работми и строим нашето 
самоуправителио общество, 
■като че до война няма да 
дойде, по да бъдем и гото
ви, като че ли войната утре 
ще започне. Поради това да 
пазим п укрепвам още пове
че нашето браство и сдинст 
во, като зеницата на своето 
око. Да кажем на всички, 
че границите на Югославия

шно

Той подчерта, че Югосла
вия винаги се стремеше за 
добри отношения със свои
те съседи, което прави и се
га, обаче тя няма да отстъп
ва от принципите, за които 
се залага. Днес Югославия 
не е сама. С нас са всички 
прогресивни народи в света,

са там където са сега и ни
кой не може да ги измества. 
Поради това да поръчам на 
цредснтистите и фашисттите 
в Италия да си дръпнат ръ
цете от нашите територии 
Копар, Буйе и Истрия.

От митинга бе изпратена 
следната телеграма до Съюз 
пия изпълнителен съвет:

В подножието на планина 
та. накота 653 другарят Але 
ксандър Стоянович предава 
на батальона задача: бата
льонът върши нападение... 
със задача да се пробие в 
района 
дължи
на. .. Това бе началото на 
завършната част на учения
та, на които неотдавна при 
съствувахме.

Мийо Стойкович след кра 
тка преценка на ситуацията 
започна да предава заповед 
на подчинените си части. За 
дачите са конкретни и пре
цизни, всеки знае своята ро 
ля и задача, а наскоро запо 
чнаха и да ги реализират. 
Въпреки че падна нощ, дей
ността на частта не спира
ше. Вършеха се всестранни 
подготовки за утрешното 
учение. В района, където се 
намира частта, гъмжи като 
в кошар — всеки изпълнява

ЗАБЕЛЕЖЕНО НА УЧЕНИЯТА то око и храброто сърце по 
стигат и недостижимото.

Глухият тътнеж на мощни 
те танкови машини от под- 
делението командвано от 
другаря Слободан Йовано- 
вич означи тръгването им в 
нападение. Гъсениците на 
стоманените колоси безми
лостно тръгнаха срещу „вра 
га”, минаха препятствията в 
минното поле и неудържимо 
тръгнаха нататък. Само няко 
лко секунди по-късно от зад 
ните позиции отекнаха мът
ните гърмежи на артилери
ята и минохвъргачките, чи- 
ито гранати, заедно с танко 
вските падаха върху безимен 
ния баир който наскоро се 
забули с дим и прах. Пла
нината отеква, в земята пот 
реперва от експлозиите на 
гранатите на тежките оръ
дия, минохвъргачките и тан 
ковете. Няма време за тър^ 
жество, но на всеки редник 
и командир затуптя сърцето, 
когато видяха тази мощ и 
сила. Артилеристката гру
па. командувана от Милош 
Рабренович, и минохвъргачи 
те Александър Йовичич и 
Живорад Радонич още един 
път показаха своята същин
ска цена и боева готовност 
— те бяха непогрешими.

Този огън беше началото 
на по-нататъшната борба в 
позициите, нахвърля се и 
резервата заедно с танкове
те с цел час по-скоро да се 
превземе безименния баир. И 
така, от един до друг обект, 
от чука до чука, танкове 
те и пехотата успешно из
пълняваха задачите. Всички 
заедно — пехотата, "артилери 
ята, минохвъргчките, танко 
вете .трудоваците, свръзката 
и другите и в тези учения 
още веднаж показаха своя
та боева готовност.

ВИСОКА ПОДГОТВЕНОСТ... а след това да про 
действията по посока

своите задължения. Патру
лите са по местата си, разу 
знавателите са на поста си, 
за да съберат колкото е въз 
можно повече данни за „вра 
га”, а две групи са хвърлени 
в неговия тил. Войниците от 
вадр Пигъл правят проходи 
поделението на другаря Ед- 
през телените препятствия и 
минното поле. Твърде труд 
■на и отговорна задача. От 
това как ще направят прехо 
да зависи как утре другари 
те им и танковете ще минат 
препятствията по време на 
атака. На другия ден се 
уверихме, че своя дял от за 
дачите са изпълнили добре.

Осъмна прохладен проле
тен ден, а в далечината се 
белеят планините. Вятър- 
рът духа жестоко, но това 
не пречи на войниците да 
заемат местата си и очакват 
началото на ученията. Всич
ки чакат команда и сигнал 
за започване на учението. 
Чува се по някой картечен 
ред и известието на наблю
дателя за врага. Артилерис
тите изхвърлиха няколко 
снаряда за да уточнят еле
ментите за стрелба. Още 
един път се проверяват връз 
ките, които функционират 
безпрекорно. Всичко е гото
во за началото на обучени
ето. Пристигат и последните 
донесения.

Серия ракетли и сигнал на 
средствата за свързки озна
чиха започването 
дението. Само няколко 
менти по-късно, артилерия
та и минохвъргачките първи 
обявиха нападението. Снар 
ядите детят към вражеските

окопи. Канонадата продъл
жава повече от десет мину
ти. Чува се командата на ко 
мандира на картечното под- 
деление Юсуф Хасович — 
да се унищожи вражеската 
картечница... Картечар 
действуват без застой. Н 
лече от тях е оръдието на 
мерача Ивица Поляк, който 
е непогрешим в меренето и 
стрелбата. Пехотата, сякаш 
изникнала от земята, тръгна 
към първата бойна линия. В 
пукота на оръдията, картеч 
ните заряди и експлозията 
на снарядите едвам се дола 

всеки

ковете, картечниците, преди 
зните топчета... все повече 
сгъстяват огъня .Пак сигнал 
и пехотата в същия момент 
започва да атакува „Ура... 
Ура...” — чува се гръмогла 
сният вик на пехотинците и 
вече се хвърлят във вражес 
ките окопи. Виждат успеха 
— всички които щурмуваха 
и другите — това е насърче 
ние, и самоувереност, и вя
ра в себе и силата на оръжи 
ето им. На лицата им се че
те непоколебима решително 
ст и радост. Стрелецът Ио- 
нуз. картечарят Стане, съе- 
днн]телят Йован, артилернс-

ите
еда

вят командите,
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Пълна боеготовност
знае задачата си и само ми
сли как по-добре да я 
пълни. Почервенелите пехо
тинци се пробиха до щурмо 
вата линия и вече се готвят 
за атада. Артилерията, тай

на напа- 
мо- тът Йордан, танкистът Сти- 

пе и останалите гледат резу 
лтатите от онова, което досв 
чера учеха в казармата и ид 
ват до заключение, че добро

из-

и ш
Н. Матиевич
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ОБЩ СЪБОР В ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД

Приет обществения план за развитие 

на общината през 1974 година
Установена листата за де

легати в общинската 

скупщина■ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ПРИЕ И БЮДЖЕТА ЗА ТАЗИ ГОДИНА
Освен в областта иа сто- 

панството и селското стопа
нство, особено ударение 
тазгодишното развитие 
ще бъде сложено на разви
тието «а инфраструктурата, 
което е предусловие за по- 
бързо развитие 
те стопански отрасли.

Бе отчетено, че през ми- 
налата година в тази област 
са осъществени добри резул 
тати, което трябва да про
дължи и през тази година.
Така например през текуща 
та година ще продължи ст
роежа на пътя Димитров-

труд ще изглежда така: 12 
работници, 5 селскостопан
ски производители, 13 от ос
таналите занятия. От това 
число — 7 жени, 2 младежи 
от които 2 от сръбска народ 
ност.

В състава на Съвета на ме 
стните общности ще има: 6 
работници, 8 селскостопан
ски производители и 6 от 
останалите занятия. От 

това число — 3 жени, най- 
малко 1 младеж от които 2 
от сръбската народност.

При изготвянето на това 
решение делегациите имаха 
предвид предложенията на 
избирателите. В Общинска
та скупщина почти всяко се
лище ще има делегат в един 
от съветите на Общинската 
скупщина.

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

До 6 април делегациите 
на местните общности, а до 
10 април делегациите на ор
ганизациите иа сдружения 
труд проведоха кандидацио- 
нни конференции, на които 
утвърдиха листите на канди 
дати за делегати в Общин
ската скупщина.

Изборите за делегати в Съ 
вета на местните общности 
ще се проведат на 14 април, 

бъдат избрани 20

На 9 април в Димитров
град се проведе общ събор, 
на който бяха разгледани 
общественият план за разви 
тие на общината и бюджета 
за тази

та, физическата култура и 
т. и.

Приемайки бюджета за 
тази година, който възлиза 
на девет милиона динара, 
отборниците бяха запознати, 
че той е увеличен за 18 на 
сто в сравнение с миналата 
година. От бюджетните сред 
ства 40 на сто се получават 
от републиката, а собствени 
те приходи на общината са 
60 «а сто.

Бе изтъкнато, че въз осно 
ва на разполагаемите сред
ства не е било възможно да 
бъдат задоволени всички ис 
кове от страна на потребите 
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В
на

година. След прове
дения събор, на отделна се
сия, отборниците на Общин 
ската скупщина приеха таз
годишния план и бюджет.

Нужно е да изтъкнем, че 
плана за развитие на общи
ната през текущата година, 
изготвиха службите при Об
щинската скупщина въз ос
нова на плановете на трудо 
вите

на останали-

когато ще 
делегати. На 17 април ще се 
произведат избори за 30 де
легати в Съвета на "сдруже
ния труд. ^

Координационното тяло 
при ОК на ССРН утвърди 
състава на съветите, имай
ки предвид състава на 
браните делегации. Съставът 
на Съвета на сдружения

Някои
представители от стопански
те организации изказаха съм 
нение в реалноста и възмож 
ността за осъществяване на 
тазгодишния план. 

Тазгодишният план

организации.

из-
Общинската скупщина в Димитровград 

си от 9 април 1974 година на- 
изследване поте-

А. Д.
на сесията 
значи
клото на имуществото. Членове на комисията 
са: ВАСИЛ ТОДОРОВ, председател, ПЕТЪР 
ТАСЕВ и НИКОЛА ЛАЗОВ, членове. За за
местници членовете на комисията: ГОРЯН 
ВЕЛЕВ, зам. — председател, ГЕРГО ГЕРОВ 
и ИЛИЯ ЗАРКОВ за членове.

за раз
витие на общината е засно- 
ван на осъществените резул 
тати в стопанството

комисия за
през

годината.
В основата са залегнали раз 
витието на обществено - ико 
номическите отношения, ста 
билизацията на

КАНДИДАТИРАНИ ДЕЛЕГАТИ ЗА ОС
стопанство - През миналата и тази сед

мица, в местните общности 
и в организациите на сдру
жения труд в Босилеградска 
община бяха евидентирани 
и кандитиранн делегати за 
Съвета иа местните общнос
ти и Съвета на сдружения 
труд на Общинската скупщи 
на.

За целта бяха проведени 
кандидационни конферен
ции и обсъдени критериите 
и останалите изборни доку
менти за предлагане и из
бор на делегати.

Според критериите за деле 
гати не могат да бъдат изби 
рани лица, конто са изклю
чени от Съюза на комунисти 
те, както и онези, които от 
1967 година до днес са изби 
рани повече пъти за отбор- 
ници на Общинската скуп
щина.

За да се осигури съответ
на структура на делегатите 
в Съвета на местните общно 
сти на Общинската скупщи
на, делегациите на местните 
общности в Църнощица, Го
рна Лисина и Босилеград ще 
изберат по една жена. Пове 
чето делегации на местните 
общности за делегати ще из 
берат земеделски произволи 
тели.

то. ръстът на 
стопанска дейност, постоян
ното увеличаване на жизне 
но-битовото равнище, и по
нататъшното развитие на са 
моуправителните и обществе 
ни отношения.

Изхождайки от тези ста
новища през тази година се 
предвижда 

производство в общината да 
бъде увеличено с 28 на сто 
в сравнение с миналата го
дина. Нужно е да кажем, че 
в републиката е предвидено 
увеличение с 6 на сто. Що 
се касае за индустриалното 
производство предвидено е 
увеличение с 48 на сто, кое
то е за 40 на сто в повече от 
предвиденото увеличение в 
република Сърбия, а в обла
стта на селското стопанство 
с 8 на сто. Предвидено е и 
увеличаване броят на работ
ниците с 5 на сто.

В плана се разчита и на 
значително подобрение на 
а кумулативната способност 
на стопанството и то за око 
ло три пъти или за 23 мили 
она динара. В това отноше
ние значително ще се увели
чат фондовете. За капитало
вложения са предвидени сре 
дства от 40 милиона динара 
предимно за реконструкция 
и изграждане на нови про
изводствени мощности. Сред 
ствата ще се обезпечат и то 
20 на сто от собствени изто
чници, 72 на сто от банкови 
кредити и 8 на сто от други 
източници. Обаче в това от
ношение бе изразено съмне
ние дали димитровградско
то стопанство има възмож
ности да осигури планирани 
те средства за капиталовло
жения.

съвкупната
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лите на бюджетните А 
ва. Подадените искове 
лизат на над десет милиона 
динара, а приходите на 8 
милиона и 840 хиляди дина

град — Висок в дължина от 
три километра — до Смило 
вцн. За целта пердприятието 
за пътища от Ниш обезпеча 
ва 700 хиляди динара, а ос
таналите средства ще даде 
Общинската скупщина, 
града продължава строежът 
на канализацията и асфалти 
райето на улиците. В плана 
е и довършване на започна
та електрификация във Ви
сок и района на Долна Не- 
вля.

средст- 
. въз-

ра.
общественото В

Най-голямо е увеличение
то за финансирането на дър 
жавните органи, обществено 
-политическите и 
ни организаци, поради уве
личените на жизнените раз
ходи. В тях личните доходи 
ще бъдат увеличени с 18 на 
сто.

И в основните организа
ции на сдружения труд кан 
дидационните събрания бя
ха проведени в пълна дело
ва атмосфера, на които за 
делегати са изтъкнати най- 
добрите и идейно-политичес 
ки определени работници. 
Също така ще се държи сме 
тка и за структурата на де
легатите в Съвета на сдруже 
ния труд на Общинската ску 
пщина.

обществе

Не са забравени и строи- 
гостилн ичарствотелството, 

то, образованието, култура- А. Д.

БОСИЛЕГРАД
В. В.

БОСИЛЕГРАД

Повторните избори 

успешно приключиха
Единодушна подкрепа

ИЗБРАНИ ВСИЧКИ ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩЕСТВЕНО- 
ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ И ДЕЛЕГАЦИИ НА МЕСТНИ 
ТЕ ОБЩНОСТИ

На 7 март. в 37 села в Бо- 
силеградска община успеш
но приключи повторното гла 
суване за 14 делегати на Об 
ществено - политическия съ
вет на Общинската скупщи-

■:ален учител, инж. ДРАГАН 
МИЦОВ, лесовъд, ЛАЗАР 
СТОЙНЕВ 
учител,
командир намнлицията, СВЕ 
ТОМИР Л11ДЖЕЛКОВИ Ч, 
капитан от ЮНА. СТОЙНЕ 
ИВАНОВ, директор, СЛАВ
ЧО БОЖИЛОВ,
СЕВДА МИТОВА, 
писка, ДРАГАН ЯКИМОВ, 
шофьор, МИЛАЧКО КОСТЛ 
ДИНОВ, пенсионер, ВЛЛЙ- 
КО ЕВТИМОВ, механик, 

СТАМЕН АРСЕНКОВ, земе
делец, ДИМИТРИНКА МА
КОВА, библиотекарка, РА
ДА СТОИМЕНОВА, зоотех
ник и ВАИЧЕ ИГНЯТОВ, зе 
медслец.

На 7 март също така успс 
шно бяха проведени и пов
торените избори в селата: 
Млекомиици, Рибарци и Му 
сул за избор иа делегации 
на местните общности.

прогимназиален 
РЛДОВЛН ИУРТИЧ,

на.

Както вече писахме на из 
борите от 31 март за този 
съвет бе избран само един 
делегат. На избирателите <не 
е било достатъчно ясно, че 
трябва да гласуват за цяла
та листа.

земеделец, 
мании ю-

В обалстта на селското 
стопанство (обществения сек 
тор) се очаква съвкупният 
доход да възлиза на 48 ми
лиона динара и увеличение 
на акумулативната способ
ност за 9 на сто. За осъще
ствяване на задачите в тази 
област не е запланувано уве 
личение на броя на настане 
ните. Това ще се постигне с 
по-висока продуктивност, ка 
чественост и икономисване. 
В това отношение положите 
лно влияние ще оказват и 
системните решения, а осо
бено след приемането на зе
ления план, където са пред
видени значителни капита
ловложения, както в общест 
вения така и в частния сек
тор.

На повторените избори, 
на избирателните места из- 
лезнаха и гласуваха 9.425 
гласоподаватели от записа
ните 11.724. Процентът на 
гласувалите сега възлиза иа 
81 на сто, а иа изборите от 
31 март — 73 на сто.

За делегати на Обществс- 
съвег на Об

На неотдавна устроеният 
протестен митинг в Босиле
град повече от 1.500 младе
жи. девойки п работници от 
българската народност пай- 
еиергнчно протестираха сре
щу териториалните претен
ции иа Италия към югослав 
ски територии.

С това бе изказана пълна 
подкрепа иа становищата на

нашето правителство и гото 
вост да браним придобивки
те иа нашата революция.

От митинга бе изпратено 
писмо до Съюзния изпълни
телен съвет.

На снимката: Детайл от 
митинга.

но-политическия 
щипската скупщина са 
брани следните лица: РАДЕ 
КОНСТАНТИНОВ, гимнази

из-

в. в. в. в.
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ка акция на комунистите и 
да осигури провеждане на 
заключенията на практика. 

Комунистите, които живе
ят на територията на местна 
та общност длъжни са реши 
телно да влияят върху орга
низирането на целокупната 
обществено 

активност в живота на ме
стната общност. Със своята 
дейност те трябва да осигу
рят влияние на местните об 
шности в политическия жи
вот
мите обществено 
чсски общности. Активите, 
конференциите, €7>ВСЩанИЯ- 
та и под. трябва да обезпе
чат такова действуване и 
влияние на комунистите в

ОТ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА 

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СЕДМИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА 

НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ политическа

социалисти-равиравително 
ческо общество.

За успеха па тази бороа 
и вътре в Съюза на комуни
стите и в обществото изоб- 

— специални заслуги има 
на Съюза па

на Сърбияна комунистите 
беше твърде изразена, кое
то отрицателно 
върху състоянието в целия 
Съюз на югославските кому 
писти. В този период Съю
зът на комунистите на Сър
бия, като авангард на работ 

водеща 
сила, водеше 

тежка борба срещу действу 
ването на противниците 
самоуправитслиия 
зъм, срещу нахлуването на 
антисоциалистическите иде
ологии. Както с констатира 
но в Отчета, тази борба сс 
водеше ма повече фронтове, 
а особено срещу тенденции
те за отслабване на класово 
то съдържание па общсствс 
но - икономическите и поли 
тически отношения в цело
купната система, срещу тех 
пократизма и бюрократиз
ма, и върху тези основи, с 
разполагане на условията и 
средствата ма труда, срещу 
тенденциите за създаване на 

- отношения (само
стоятелни центрове на фина 

икономическа мощ), 
срещу либерализма, нациоиа 

етагмзма. В тази бо

КОМИТЕТЪТ за подготовка ма Седмин 
конгрес на Съюза на комунистите в Сърбия, 
на заседанието си от 4 март 1974 година прие 
идейно-политическата основа за изготвяне 
на документите (резолюциите) на Седмия кои 
грес на Съюза на комунистите на Сърбия. 
Предложената Идейно-политическа основа е 

публично обсъждане и трябва да послужи 
преди всичко като основа в подготовките в 
изготвянето на становищата и заключенията, 
които ще съдържат конгресните документи 
— резолюцргите.

Подготовките за Седмия конгрес на СКС 
най-тесно са съгласувани с подготовките за 
Десетия конгрес на Съюза на югославските

влияеше и
па общината и тю-голе-

иолити-1ЦО
председателят 
югославските комунисти дру 
гаря Тито.ническата класа и

политическана —III—
Конгресът изтъква, че ор

ганизираното присъствие па 
Съюза на комунистите

области на общсствс

тях.па Активността на комунисти 
те не се изчерпава само е 
работата в първичната орга
низация. Его защо трябва да 
се развиват разнообразни 
форми па акционно свързва 
не и идейно-политическо де 
йствуване, каквито са: акти 
вите, съвещанията, срещите 
па комунистите, комисиите 
и други форми. С това на 
членовете на Съюза на кому 
пистите се дава по-голяма 
възможност непрекъснато да 
участвуват в изграждането 
и осъществяването на поли
тиката на своята организа
ция и Съюза на комунисти
те като цяло. Специално е 
потребно да се организират 
и осигури действуване на 
постоянни активи на кому
нистите във всички форми 
на живот и труд на младеж 
та, където няма първични ор 
ганизации на Съюза на ко
мунистите.

Общинската организация 
на СК трябва постоянно да 
свързва действуването на 
постоянни активи на кому
нистите във всички форми 
на живот и труд на младеж 
та, където няма първични 
организации на Съюза на 
комунистите.

Общинската организация 
на СК трябва постоянно да 
свързва действуването на ор 
ганизациите и членовете, да 
осигурява влияние на члено 
вете на СКС върху всички 
решения, които се приемат 
в нея, идейно да направлява 
тяхната дейност, да движи 
и води акцията на комуни
стите в общената, да подти 
ква и чрез своите органи о- 
ценява действуването на ре 
зултатите на членовете и вси 
чки организации на Съюза 
на комунистите в общината. 
Тя трябва да осигурява осъ
ществяването на работничес 
ко-класовите интереси при 

осъ-

социали- във
всички
агата самоуправителна орга
низация е съществено преду 
словие за осъществяване 
авангардната роля и условие 
за ефикасно осигуряване на 
класовата същност иа поли
тиката па Съюза на комуни 

Сърбия. Работничс 
ско - класовите интереси в 
сдружения труд могат да се 
претворяват в материална си 
ла на социалистическото пре 
образование на обществото 

само с организирана акция 
на комунистите, организаци 
итс и ръководствата на Съю 
за на комунистите на Сър
бия. Такова организирано 
присъствие на комунистите 
особено трябва да съшеству 
ва в базата на обществото,

на

комунисти.
Поместваме изводи от идейно-полити

ческата основа за изготвяне на документите 
на Седмия конгрес на СКС.

стите на

чсока република Сърбия 
след Деветия конгрес на 
СкЖ и Шестия конгрес на 
СКС течеше в твърде сло
жни обществени п материа
лни условия. Това развитие 
особено затрудняваха отпо
рите срещу развитието па 
самоуправлението, заякване- 
то на различни антисамоуп- 
равителни и пнтисоцпалистп 
ческн тенденции и поведе
ния с отрицателни последи
ци за политическата и ико
номическа стабилност п 
осъществяване на принципи
те и задачите утвърдени със 
стопанската и обществена ре 
форма. Антпсамоуправител 
ните групово - собственичес 
ки, технократични и бюро- 
кратски поведения установя 
ваха материални отношения, 
конто ограничаваха самоуп
равлението с тенденция да 
го превърнат в гола форма. 
В такива обстоятелства сто
панската система ставаше 
все по - малко ефикасна, ос 
новните проблеми на разви
тие на производителните си
ли оставаха открити, течеше 
процесът на обединяване на 
трудовите организации от 
областта на непосредствено 
то производство и пренасяне 
на акумулацията в банките, 
стокооборота и фондовете 
с данъчни или подобни изто 
чници на приходи ,стопанст 
вото ставаше все по-малко 
ликвидно, а нестабилността 
захвана целокупния стопан
ски живот.

Основа за спиране на от
рицателният ход дадоха ко
нституционните амандмани 
от 1971 година, 21-то заседа 
ние на Преседателството на 
СКЖ, Писмото на прелеела 
теля на Съюза на югослав
ските комунисти и на Изпъл 
нителното бюро на Предсе
дателството на СКЖ до вси 
чки организации и членове 
на Съюза на югославските 
комунисти и личната дейно
ст на другаря Тито в уреж
дането на политическите об 
стоятелства в страната и в 
активизирането на Съюза на 
югославските комунисти и 
Съюза на комунистите на 
Сърбия, като негова интегра 
лна част, в преодоляване на 
слабостите в обществено - 
икономическото развитие.

В осъществяването на ре
шенията на Деветия конгрес 
на СКЖ и Шестия конгрес 
на СКС в политическата пра 
ктика на Съюза на комунис 
тите на Сърбия, отделно в 
една част от неговото ръко
водство, дойде и до отклон 
яване от основното направ
ление утвърдено на тези 
конгреси. Кризата, която в 
значителна част от тоя пе

риод захвана Съюза, на кому 
нистите цялостно, в Съюза

ЗАДАЧИ НА СКС В ИЗ
ГРАЖДАНЕТО НА САМОУ- 
ПРАВИТЕЛНИТЕ СОЦИЛЛИ 
СТИЧЕСКО ОБЩЕСТВЕНО- 
ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНО
ШЕНИЯ, МАТЕРИАЛНОТО 
И ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИ 
ТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС 
КА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

капитал

псова II

лизма II 
рба и самият Съюз на кому
нистите па Сърбия, особено 
в някои свои части, попада

В рамките на съвкупното 
развитие на Социалистичес
ка федеративна република 
Югославия, развитието на 
производителните сили в Со 
циалистнческа 
Сърбия между двата конгре 
са на Съюза на комунистите 
на Сърбия бе успешно.

В периода от Шестия до 
Седмия конгрес на Съюза 
на комунистите на Сърбия 
(1968 — 1973) промишленото 
производство се увеличи с 
60 на сто, селскостопанско
то с 16 на сто, а износът с 
52 на сто. Броят на настане
ните на работа е по-голям 
с 286 хиляди или с 21 на сто, 
основните средства с 51 на 
сто, а производителността 
на труда с 20 на сто. В този 
период общественият проду
кт се увеличи с 40 на сто, а 
националният доход с 38 на 
сто. Националният доход е

там където непосредствено 
трябва да се регулират отно 
шенията между хората и 
ежедневно решават техните 
жизнени проблеми. Затова е 
необходимо да се укрепва 
активността на организаци
ите на Съюза на комунисти
те във всяка основна органи 
зация на сдружения труд и 
във всяка местна общност. 
Там където организациите 
на Съюза на комунистите 
на Сърбия още не са офор
мени, специално на село, тр 
ябва час по-скоро да се фор 
мират.

Всички форми на органи
зиране и идейно - политиче 
ско действуване на Съюза 
на комунистите на Сърбия 
трябва да дадат възможност 
на комунистите да съблюда
ват обществените проблеми, 
разгъват акция и критичес
ки анализират осъществява
нето на утвърдените стано
вища. Вътрешните партийни 
отношения, трябва да слу
жат за развитие на активна 
та роля на члена на Съюза 
на комунистите. Облиците 
на организиране и вътреш
ният партиен живот на Съ
юза на комунистите на Сър 
бия- трябва да бъдат препят
ствие срещу опортюнизма, 
сектанството, и фамилиарно 
стта, които разводняват кла 
совата революционна същ
ност на битието на Съюза на 
комунистите на Сърбия и не 
говото идейно - политическо 
влияние.

Задача е на организации
те на Съюза на комунисти
те да предприемат и постоя 
нно водят акция на комуни
стите за обсъждане и реша
ване на конкретни въпроси 
от живота, работата и обще 
ствената среда където дей
ствуват. Те трябва с ясно 
идейно опеделение, с дефи
нирано отношение към жи
вата обществена практика 
прецизно да утвърждават за 
дачите на комунистите и 
чрез организирана обществе 
на акция да осигурят тяхно 
то влияние върху конкрет
ния живот в сдружения 
труд, на село, в учреждение 
и всека среда, в която дейст 
вуват. Всяко събрание на пъ 
рвичната. организация, на Съ 
юза иа комунистите трябва 
да бъде най-организиран об 
лик на подготовка за 
кретна идейно - политичес-

шс в трудности, лутам ия и 
колебания. Дойде до нахлу
ване на чужди идейни схва 
ща-ния в част от неговото 
ръководство и членове и по 
този начин до нарушаване 
принципите на демократи1/ 
ния централизъм, групиров
ки и фракционно действува 
не. Това довеждаше работ
ническата класа и останали 
те трудещи се и граждани
те в недоумение и влияеше 
доверието им в Съюза на ко 
мунистите на Сърбия да бъ
де сериозно поклатено.

За преодоляване на споме 
натите проблеми, отрицател 
ни явления и отклоняване от 
програмните цели и задачи 
на Съюза на комунистите на 
Сърбия, от съдбовно значе
ние бяха 21-то заседание на 
Председателството на Съюза 
на югославските комунисти, 
Втората конференция на Съ 
юза на югославските комуни 
сти и Писмото на Прелеела 
телството на Съюза на юго
славските комунисти, а спе
циално речта, на другаря Ти 
то пред обществено-полити
ческия актив на Социалисти 
ческа република Сърбия и 
45-то заседание на Централ
ния комитет на Съюза на 
комунистите на Сърбия.

Благодарение на идейно - 
политическата борба и раз- 
граничанието с носителите 

антисамоуправителните 
отпори. Съюзът на комунис 
тите на Сърбия укрепна и 
продълбочи своето единство 
и единството на цялата рабо 
тническа класа и на всички 
трудови хора в републиката 
върху единната линия на 
Съюза на югославските ко
мунисти, върху линията на 
изграждане на- общество със 
социалистическо 
ние.

република

разпределен така, че средно 
то лично потребление дейст 
вително нарастна с 34 на 
сто, общественият стандарт 
с 51 на сто, а инвестициите 
с 18,5 на сто. В течение на 
изминалия петгодишен пери 
од годишно е произведено 
19,4 на сто повече електрое- 
нергия, 14,5 на сто електро
литна мед, 13,6 на сто мета
лообработващи машини, 16,3 
на сто селскостопански ма
шини, 12,3 на сто перални 
машини, 10,6 на сто изкуст
вени торове, 15 на сто кон
фекционни облекла, 10 на 
сто трикотаж, 3 на сто за
хар* 4 на сто олио, 4 на сто 
пшеница, 4,4 на сто цареви
ца. 6 на сто овощия. Постро 
ени са 256 хиляди апартаме 
нти; процентът на учащите 
се в основните училища се 
увеличи от 89,15 на 92,64 на 
сто* нарастна процентът на 
младите от 15 на 19 години 
учащи средно образование 
от 38,8 на 41,02 на сто, 
лувисшите и висши заведе
ния се школуват 140 900 сту 
денти (от това число 89 200 
редовни студенти), в средни 
те училища учат 310 583 уче 
ници;. основна здравна защи 
та е осигурена за цялото на
селение, а децата до 15- 
годишна възраст имат пълна 
здравна защита; в- детските 
заведе 
25 821

приемането на всички 
ществени решения в общи
ната и тяхното провеждане. 

Активите на комунистите 
производн-непосредствени 

тели осигуряват присъствие
то на работническо - класо
вия критерии при утвър:|дд 

на Съването на политиката 
юза на комунистите в общи 
ната и допринасят осъщест
вяването йа работническо- 
класовите 1гнтереси да бъде 
в основата на акцията в ця
лата общинска организация. 
Затова на общинските орга
низации на Съюза на кому
нистите е задължение по-на 
татък да афирмират ролята 
на активите на комунисти
те. на непосредствените про 
изводители, така както това 
е утвърдено в Статута на 
комунистите на Сърбия.

Седмият конгрес на СКС 
възлага на всички комунис
ти в провеждането на реше 
нията приети с последовател 
ното прилагане на демокра- 
тиччния централизъм да се 

принципно, дис
циплинирано и единствено. 
Това се търси както от чле
новете и организацията, та
ка и от ръководствата на 
СКС, съгласно утвърдените 
принципи, статутите на СКС 
и СКЖ и политиката на 
СЮК.

на

в по- управле-

Възстановявайки идейното 
единство и акционната спло 
теност, Съюзът на комунис
тите на Сърбия остана отдан 
на своята комунистическа 
традиция и потвърди своята 
революционна насоченост и 
историческа виталност с то
ва, че раздвижи широка по 
литическа активност на ра
ботническата класа и всич-

отнасят
ния са създадени 
нови места.

ки социалистически сили. в 
републиката за по. т нататъ
шно изграждане на самоуп-

Обществено 
то развитие на Социалисти-

икономско-
кон-
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Из дейността

Ще получи ли звон- Кусовранщица ще бъде

укротена

Ци здрава вода?
лите електрически уреди:По почин на

ност и село ЗвонщГаТа °бщ' 
чи водопровод От 
миналата година 

избирателите, 
изясниха въпроса

хладилници, електрическисъс скръстени ръце. Те 
ишлн решението за

са ре-Ще гюлу печки, а в селото има и надл строеж
ДелоПрай?ЛАаПРеТВ°РЯТВ

И имат

октомври 
на събрание

десет телевизионни апарати. 
След електрификацията зана звончани се почнаха работи на водопро-и право. Водата за 

овсшци е от огромно значе
ние. Звонци, макар че е раз
положено на брега на две ре 
ки» няма здрава питейна 
да. Затуй и често се -
„ако отиваш в Звонци _
несн си хляб и вода“! И има 
много истина в тази скоротто- 
говорка. В Звонци няма редо 
вно хляб,, а водата не е хуба-

дявтането да решават^чрез" 
местно самооблагане. Наета 
нените на работа лица 
сят 2

вода. така че днес в Куса 
врана над 80 на сто от до
макинствата имат чешми 
къщите си.

Последната от комунални
те акции на кусовранчани,. 
които дадоха положителен 
пример с електрификация
та, датира от миналата го
дина. На събранието на из
бирателите бе прието реше
ние за въвеждане на мест
но самооблагане, в продъл
жение от четири години, за 
строеж на пътя от Т. Одо- 
ровци до Куса врана, в дъл 
жина от около шест 
метра. Според решението 
всяко домакинство е облага 
но с 25 на сто

в
| Наиш селаще ©на 

а зе- 
сто от када-

на сто от личните 
меделците 4 на 
стралния доход.

Но този почин 
ста съпротива. Касае се пре- 
димно за хора. работещи в 
Звонци, в конто са дошли ток 
острани. Под иретекс че не 
искат да

во-
чува:

по-

Куса вранасреща на ме

Според думите 
теля на 
Б. Таков —

на председа 
местната общност 

вода за водо
провода в Звонци ще 
не от един извор в село Вучн 
дел, на 5 километра далечина. 
Има мнения

строят на другото 
водопровод“ — те се опитват 
да „разводнят“ акцията. Пора 
ди техните смущения Общин
ската скупщина в Бабушшпда 
все още не е потвърдила 
шението на събранието 
бирателнте за въвеждане на 
местно самооблагане. В 
ната общност обаче

Куса врана е разположе- пия, без питейна вода по до 
на в югозападната част на мовете, без ток .. 
Димитровградска община. Първата голяма комунал- 

Юва планинско село, отда- на акция на кусовранчани 
лечено 36 километра от цен- беше електрификацията. По 
търа на общината, обкърже- врел1ето когато в общината 
но от Влашка планина от електрически ток имаха са- 
североизток и Сува планина мо Димитровград и някол- 
от запад и северозапад. ко крайградски селища кусо 
През селото протича Кусо- вранчани сами започнаха е- 
вранска река, извираша на лектрифицирането на домо- 
север, в Сува планина, и се вете си. Чрез самооблагане 
влива в река Ерма. Намира и изразходване на много тру 
ща се на 810 метра средно додни през 1968 
надморско равнище Куса р
врана има планински 
мат с късо лято и дълга и 
студена зима.

Откога е започнало засе- 
ляяането тук не е известно, 
но легендата говори, че би
ло населеЙО още през

се хва-
кило-

ре- 
на из водопроводът 

по-късно да продължи до 
Звонска баня. срещу кадаст 

ралния доход, относно с 2 
на сто върху лични доходи, 
пенсии и доходи от занаят
чийски услуги. По този на
чин за строеж на пътя ще 
се наберат средства от око
ло 300 хиляди динара.

Работите, които 
миналата година и трябва 
да приключат след три годи 
ни, се провеждат според пла 
на. Миналата

мест- 
не седят М. А.

Каменица
започнаха

Акция за вода година 
над 

имат свет-
те доведоха ток. Днес 
120 домакинства 
лина. Това

кли-

година пътят 
бе нагоден за съобщения и 
днес всеки ден в Куса вра
на пристигат по два рейса.

оказа влияние на 
жизнения им у ровен, поне-Няколко години вече Ка

меница няма вода Чешмата 
е нехигиенична и забранена 
от страна на санитарната 
инспекция, но въпреки това 
селяните употребяват водата 
за пиене. Затова .местната 
общност прави усилие _ да 
разреши въпроса с 
доснабдяването. Съществу
ва предложение да се дове
де вода в селото от Рекиина

чешма. За тая цел трябва да 
се направи 
документация. Нужно е да 
се^ потърси помощ и от 
Общинската скупщина. След 
електрификацията на 
лото селяните поставят на 
дневен

же радиопарати има 
всяка къща, а болшинството 

ското иго. Тогава получило домакинства имат и 
и днешното си име. Според 
легендата селото някога се 
казвало Йелашница и име
то си е получило по трима 
братя от Кусовранска маха
ла в село Врабча (НР Бълга 
рия), които убили някой си 
турски ага и избягали в Йе
лашница.

В селото има 149 къщи, ▲
пръснати в седем махали: |
Я®ор, Рид, Селище, Едикуле, ▼
Село, Дел и Река. Всички ги 
свързва селският път, около 
който са разпространени. И 
ма 560 жители. Преди 13 го
дини Куса врана е 
830 жители и 155 къщи. Оба 
че миграцията е оказала вли 
яние н на това село.

В пробиването на пътя у- Макар че има всички ус- 
частвува общинския булдо- ловия за земеделие и живот 
зер и компресор. За целта новъдство, за Куса врана ня 
населението отработва мест- ма напреднало селско сто- 
иото самооблагане, а Също панство. Всички мъже по 
така дава и доброволен време на сезона напускат се 
труд. лото и отиват на печалба.

Прочути като добри зидари, 
кусовраиици още от ранна 

п пролет напускат ломовете 
си и сс завръщат през късна 
есен. Счита сс, че от всяка 
къща сс пада по един печал 
бар. Поради това Куса вра
на, с идеални условия за ов
цевъдство, има само седем- 

0 стотни овце. Броят на гове
дата с 500, а незначителен е 
и броя на конете и свинете.

От земеделските 
най-добре виреят 

| фасул, пшеница, овес,
! мик и царевица. В последно 

време се сеят и изкуствени 
треви. Има и овощия, от ко 
иго най-разпрострапешт са 
крушите, ябълките и сливи-

проектосметна почти
тур-

остана- А. Д
се- »

ред разрешаване на 
„водния“ въпрос. Има усло
вия и тая задача да се изпъл 
ни успешно.

*♦во- СЪВЕТИIЦ. Димитров : изкуственото
. ОПЛОЖДАНЕ

ПОДМЛАДЯВА ГОВЕДАТА
Голеш -Караманица

СТРОИ СЕ МЕЖДУСЕЛ-
имала В Социалистическа република Сърбия без 

Бонводина и Косово, по-голямата част от живот
новъдния фонд е в частния сектор. Поради бавно
то приемание на новините в говедовъдството то е 

стагнация. Млеконадоят при кравите 
към 1000 литра годишно. Дневният

ПЪТски
Населението от селата Ка 

раманица и Голеш в Босиле 
градска община интензивно 
строи междуселскя път в 
дължина от 5 километра, ко 
йто ще свърже тези две се
ла о асфалтното шосе Кара
маница — Долно Тлъмино.

В
се движи

присъст на юн- 
ците, които са на угояване, е под 1000 грама. По- 
ради това бавно се увеличава 
говеждо месо.

На подобряването на породите на говедата 
трябва да се обърне нужното внимание Днес 70 
на сто от разплодните крави са от етапите 
породи. ^

производството на
в. в.

1ИН1шаш

Въз основа на решението на Работни
ческия съвет от 23 февруари 1974 година 
ООСТ „Бъдеще” цех на ОУРна Предприятие 
за облекло и бельо на конфекция „Свобода“ 
в Димитровград дава

I :: Един твърде ефективен метод в борбата за 
подобряване на породите на говедата е 
ването на пукнтовете за 
По този начин 

, ния производител

!
разширя- 

изкуствено разплождане. 
се оказва голяма полза и на част- 

животновъд. С изкуственото 
разполождане на кравите освен подобрението 
производителността, осигурява се и по-добра здра- 

(I вна защита. Това зоотехническо мероприятие тряб
ва да става под контрол на ветеринарните служби 
за да може да става под контрол на ветеринарните 
служби, за да може

Обявление култури
картофи,

ече-

на

за продажба чрез публичен търг на

— Един комби „фургон” „Там 2001“, 
състояние, начална цена

ще се състои на 15 
април 1974 година в 8 часа в помещенията 
на предприятието.

да се води по-успешно борба 
срещу разните заразителни болести 
те. Именно тези болести

в изправно 
20 000,00 динара. 

Публичният тръг

по животни- 
пряко влияят за бързото

остаряване на говедата.
|, Успешната борба срещу остаряването на го-

;: ГрДо^о7с4о°;аС^еХг~ ;каоПО-«-°Д-о

те.
През последните 

животът в Куса орана е зни 
чително променен. Само пре 
дн 6 години това беше село 
със слабо развити еъобще-

годтпг

Конфекция „Свобода” 
Димитровград [

(Из „Село”)1М1
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щината и че няма да да- 
дат средства?” Не са ли 
и това отживели схваща
ния, които спъват възста- 
новяване на самоуправи-

менение на положението. 
А може би вече с години 
чукат и на погрешни враИз обществения план за 1974 година

КУЛТУРАТА - ПАК С КЪСИ РЪКАВИ
та.

Красноречива илюстра 
ция за това с: провалено 
то разискване по пробле
мите на културата на сто 

актив в община-

телни отношения в тази 
важна област натвърде 

чоаегшьата дейност?
Следователно, в култу

рата трябва нещо спешно 
да се меня. Няма да бъде 
никакъв грях, ако се за
почне със системата на 
финансиране. Обратно, 
като че ли нейното разре

ния иск: СВОБОДНА РА 
ЗМЯНА НА ТРУДА!).

За съжаление, трябва 
да се отчете, че в Дими
тровградска община на 
настойчивото чукане да 
се възстановят самоупра- 
вителни отношения — ни 
кой не отговаря. Компе
тентните си правят оглу
шки, а на културните 
работници като че ли не- 
достигат сили да раздви
жат акция за коренно из

Да посочим и дейности 
те, които Културната об
щност трябва да развива 
тази година:

— работа на библиоте
ката към Културния цен 
тър и селските библиоте

папския
Поради неотзоваване 
много стопански ръко

водители и дейци — ра
зискването не се състоя.

Културната общност в 
Димитровград трябва да 
получи тази година за 
културните дейности 150 
хиляди динара. Толкова 
може да се отдели от бю
джета на общината за 
културното развитие на 
общината. Поне такова об 
яснение се дава в резю
мето
план за текущата година.

Да напомням още, че 
миналата година Кул
турната общност е полу
чила 130 хиляди динара. 
И още, че тазгодишния 
н иск е четири пъти по- 
-голям от дадените й сре
дства — 602.821 динара.

Откъде идва тоя подче 
ртан разрез между иска 
и дадените средства. Ако 
приемем, че „Планът в 
програмите на общинска
та културна общност в 
Димитровград през 1974 
година изхожда от реал
ните условия, в които об 
щината като цяло и кул 
турния живот в нея осо
бено се развива” и че 
„... общността става все

та.
на

Тук изниква друг въ
прос: защо културната об 
щност обезателно търси 
„посредници” и защо на- 
право не се отнесе до про 
изводителите. Страх ли 
е някого, че „работници
те няма да имат слух за 
културните нужди на об

ки, шаване ще ускоря реша
ването и на други набо- 

въпроси в тази об-

— работа на подвижно 
то кино по селата,

— дейността на Музи-обществения лелина
калната младеж,

.— фестивал на „Май
ски срещи”,

— финансиране на фи
нансово - книговодствена 
работа на общността,

— всички материални 
разходи на общността,

-— гостуване на наш
ите самодейци извън на
шата община с представ
ления и на съревнования 
в републиката,

—- самодейността на 
Културния център (фол
клор, народен и забавен 
оркестър),

— музейната сбирка 
към Културния център,

— дейността на култур 
но-художественото дру-

ласт.

Ст. И.

ш

Спомени от войната на Новко Алексов

На Босут бяха ранени или 

загинали 700 души да ги отблъснем. Но те 
стреляха с минохвъргач 
ки и артилерия и отново 
бяха в нападение. В тези 
най-трудни моменти стру 
ва ми се, че цялата бри
гада спасиха Тодор Меч- 
каров от Сенокос и Сте
фан Шабанов от Димит
ровград, които с картеч 
ници чрез силна стрелба 
успяха да отблъснат неп 
риятеля. Нареждането бе 
ше никой да не отстъпва. 
С цената на големи жер 
тви — победата беше на 
ша. Аз бях ранен, а на 
Босут загина и моя съсел 
янин Богдан Колев . . .

Днес Новко Алексов 
живее в родното си село. 
Въпреки напредналата си 
възраст, все още е акти
вен обществен деец.

шест месеца бях разузна 
вач. Тук получихме на
реждане I батальон от 
бригадата да замине на 
Сремския фронт. Мене 
не ме пускаше разузнава 
телния офицер, който ечи 
таше, че трябва да зами 
на на фронта в Гърция. 
Пътувахме само нощем 
Трудно 
връзки.

Но най-трудно все пак 
беше на Босут. Този 
край фашистите бяха ми 
нирали. Настъпвахме са
мо ношем. Не се знаеше 
откъде се стреля. От на
шата бригада 700 души 
бяха ранени или убити. 
Макар че германците бя 
ха по-числени, успяхме

жество при гимназията 
„Йосип Броз Тито”.

Като
повече един от важните 
фактори в развитието на 

живот в об-
наблюдава

културния 
общината” 
е финансовото й съблюда 
ване в бюджета.

Съвсем не е тайна, че 
всяка година Културна
та общност представя ня-

този дълъг списък на 
дейности, дори и неосве
домения и скромният по 
финансови знания ще се 
запита: нима всичко това 
е възможно да се финан
сира със само 150 хиляди 
динара!

Очевидно, с въпроса 
на културната дейност в 
Димитровградска общи
на, още не са надделяни 
старите, станали в някои 
среди вече анахронизъм, 
бюджетно финансиране. 
Ясно е, че и в областта 
на културата самоуправи 
телните облици на финан 
сиране настойчиво чукат 
на вратата. (Самоуправи- 
телното споразумение и 
общественият договор в 
много среди на дело вече 
прилагат конституцион-

нелогично

поддържахме

Един от участниците 
в боевете, които преди 
тридесет години води Ос 
ма сръбска бригада за ос 
вобождение на страната 
от фашизма е и 60-годи 
шният Новко Алексов от 
село Петърлаш. По този 
повод се обърнахме към 
другаря Алексов да ни 
разкаже за изминатия 
боен път на бригадата и 
участието му в боевете 
за освобождение на стра 
ната.

— Седем години бях 
войник и веднага, Щом- 
ми се удаде възможност 
да се включа в редовете 
на Югославската народна 
армия — използвах слу
чая. Включих се в Първа 
царибродска бригада, ко
ято в Ниш се присъеди
ни към Осма сръбска бри 
гада. Тук, в Ниш, един 
запасен майор от Бълга
рия ме убеждава да тръг 
на с българите. Обещава
ха, ми че няма да бъда 
ни бос, ни гладен. Обаче

колкократно 
искове за парични сред
ства, за да разгърне дей
ствително богат културен 
живот. Вместо да се на
прави реална преценка 
— бюджетлиите „се сти
скат” и едва през пръс
тите им изтече някой ди
нар повече, който реално 
погледнато (с оглед на 
значителното увеличава
не на цените — на кни
гите например и други 
услуги) е по-малък в сра 
внение с предишните го
дини.

по-големи

А. Д.

На 20 април т. г. се навършват шест 
месеци от трагичната смърт нашия мил и ни- 
кога незабравим

БийевицаОБЩНОСТ ПО 

СОЦИАЛНА ЗАЩТА майор от ЮНА 
— инженер

По този случай подканваме близки и 
приятели да излезнат на гробищата в Дими
тровград в 11 часа, къДето ще се поднесат 
цветя на гроба му.

На 17 април ще поставим цветя 
шия никога незабравим.

Миналата седмица в Дими 
тровград бе проведено засе- 
дание на временната скуп
щина на общността по соци
ална защита, на което бе 
прието решение за създава
не на общност по социална 
защита.

Със създаването на общно 
стта по социална защита се 
осъществяват целите на кон 
ституционните амандмани и 
в тази област, понеже по то 
зи начин трудещите се в ор 
ганизациите на сдружения 
труд и останалите граждани 
оказват непосредствено вли
яние на развитието на соци 

солидар- 
общност представлява нова форма на

самоуправление в тази об
ласт, с оглед че в Скупщина 
та на общността болшинст
вото членове делегират тру
довите организации.

Общността по социална за 
щита се финансира от обла 
гания върху личните доходи 
за социална защита, бюджет 
ни средства и т.н.

С тези

и на на
аз не повярвах на него- 
вите обещания. Привли- 
чаще ме Югославската 
народна армия.

С Осма сръбска брига
да минах от Ниш, през 
Прокупие, Подуево, Ост
ро Копие, Сиеница, Звор 
ник и все до Сремския 
фронт. Най-много време 
прекарах в Йелашница 
край Лозница,

АСЕН ЦЕНЕВ, колар
средства се осъще

ствяват правата на онези ли 
ца, които имат нужда от со
циална грижа и защита.

Учредително заседание на 
Скупщината на общността 
по социална защита ще се 
проведе до 9 май т.г., когато 
ще бъде приет и статутът на 
общността.

от село Лукавица, който загина 
своя зет Милчо.

със

ОПЕЧАЛЕНИ:
Милица, Марика, Любен, Ма
рица, Таня, Зорка, Лепосава, 
Наташа, Нацко, Слава, Влади
мир, Антица, Вети, Катя, Еди- 
та и други близки.

алната защита на 
ни начала. Тази

А. А. където
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ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА 
МЕЖДУРАЙОННИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПАК СЕ СТАВА СТИПЕНДИАНТКомитетът 

Деня на по чествуване 
младостта в Лимит 

ровградска община прие 
програма за междурайонни- 
те състезания на тазгодиш
ните „Майски срещи“ 
дения ден на другаря Тито 

Междураионните прегледи 
ще започнат на 5 май в Ка
меница. На

стезават по волейбол 
Абал, и хан- Идеята за създаване на. Ти 

тов фонд за стипендиране 
на млади работници и рабо 
тничееки деца се роди в ра
ботническа среда. Тази 
на трудовия колектив на 
дната

мат участие и девойките и 
младежи от тези районни. 
чн„т^'А°брите точкн и изпъ 
ппет? °т межАУРайонните прегледи ще бъдат 
ни и ще вземат

пост към младите работници 
и деца на работниците, а 
широтата на акцията 
общоюгославско 

което се отразява в единния 
фонд за цяла Югославия.

Кой може да бъде стил 
диант -на Титовия фонд?

При избиране на стипен
диантите се предвиждат еди 
нни критерии за цялата стра 
на: способност на работни
ка, относно ученика или сту 
дента, успехът на работни*- 
ка на работното място, или 
успехът на ученика-студента 
в ученето; материалното съ
стояние на работника, отно
сно семейството на ученика 
или студента; морално-поли
тическите качества на работ

политическата дейност, най- 
добрите стипендианти ще 
получат дипломи: „Стипен
дианти на Титовия фонд“.

Акцията по зачленяване в 
ен_ Титовия фонд характеризи

ра масовост. От особено зна 
чение е. че в Титовия фонд 
не се зачленяват само оне
зи, които въз основа на при
етите критерии с обществе
ния договор и останалите 
актове могат да участвуват 
в прякото ползване на Ти
товия фонд. В отделни сре
ди в Титовия фонд се зачле
няват, освен организации на 
сдружения труд и други ор
ганизации, и пионери, пенси 
онери, образователни 
тути. Често учени и 
се отказват от награди в по 
лза на Титовия фонд. Най- 
неразвитите райони в наша
та страна, както и отделни 
републики и автономни об
ласти са твърде щедри, ко- 
гато се решава по размера 
на членските влогове. Орга
низациите на сдружения 

труд в онези стопански дей
ности, отрасли и групации, 
където най-трудно се пече
ли доход също, най-много, 

или отделят за Фонда, като по
магат по тоя начин подраст
ващото работническо поколе 
ние.

има
значение,и рож идея

менаграде-
централното тържество"! д! 
митровград.
няГЪмЖ“ТВеното откРиване 
на „Майските срещи“ ще бъ
ле на 25 май в 19 часа На 
26 май в 9 часа ще се състои 
дефиле на всички учаотни- 
ци във фестивала. В 
ния

мина Майданпек и 
рударско - леярния басейн 
Бор прерастна в широка и- 
нициатива, която обхвана те 
риторията на цяла Югосла
вия.

тях ще вземат
участие пионерки, пионери 
младежи и девойки от Ви
сок и Забърдие. Състезания
та на район Долна Невля и 
крайградските селища ще се 
проведат на 12 май в Долна 
Невля, а за район Поганово 
и Трънски Одоровци състе
занията ще се състоят на 19 
май в Т. Одоровци.

На междурайонните пре
гледи ще бъдат изнесени ку 
2\.турно-забавни 
битови песни, 
рументални изпълнения 
гайда, кавал, кемане и 
Ще бъдат изпълнени и хоро 
ви песни и стихове, посвете
ни на другаря Тито.

Титовият фонд 
диране на млади работници 
и работнически деца наста
на по време на по-задълбо- 
чено съблюдаване 
на младите работници и ра
ботническите деца в образо
вателната. система. Резулта
тът е: раздвижване на рабо

за стипен-

спорт-
център ще се състои 

тинг, а след митинга 
почнат гимнастичните 
жнения на

ми- мястотоще за-
упра-

учениците от ос
новното училище и гимнази 
ята в Димитровград. Същият 
ден ще бъдат и спортните 
състезания на най-добри 
бори от междурайонните съ 
стезания, града и 
стта.

Вечерта тце

инсти*-
програми с 

танци и ннст- други
Титовият фонд в цифриот-на

ДР.

нта едногодишният влог 
на почти 38 милиона, 
лиона динара .

вътрешно-

се състои кул 
турно-забавна програма 
която ще вземат участие 
най-добрите изпълнители от 
междурайонните 

ния, града, и вътрешността.

вВ спортните състезания за 
пионерките и пионерите е 
предвидено бягане на 80 ме
тра, тласкане на дюле и скок 

дължина. Също ще се съ-
състеза- за цялата страна възлиза 

а петгодишния влог 190 ми-в
А. Д.

Младежи - сътрудници съобщават: тническата класа с Писмото 
на другаря Тито и Изпълни
телното бюро на СЮК да 
продължи борбата за класо
вото си освобождение и ук
репване на собствените по
зиции, а подразбира и въз
питание на младите последо 
ватели на революционната 
класова борба.

Днес Титовият фонд за 
стипендиране на млади ра
ботници и работнически 
ца, в който е внесен първия 
работнически динар на ру- 
дарите от Майданпек и Бор, 
прераства в мощно движе
ние. От 80-ия рожден ден 
на другаря Тито; преди две 
години, когато се роди ини
циативата, досега акцията 
стана съдържание в дейност 
та- на много обществени фак 
тори Средствата на Фонда 
станаха здрава материална 
основа за образование на ра 
ботническото подрастващо 
поколение.

пика, относно ученика 
студента. За изключителни 
успехи в ученето и прояве
на активност в обществено-Наградени най-добрите ученици

По решение на учител 
ския колектив 
вод Деня на гимназията 
„Иван Караиванов“ в Бо 
силеград материално бя
ха възнаградени най-до
брите ученици, а 
така и най-бедните уче
ници от гимназията. За 
тази цел от фонда „Иван 
Караиванов“ към гимна
зията са отделени и раз
пределени 5 хиляди дина

Таня Константинова, Ели 
ца Христова, Даница Пет 
ракиева, Вера Костадине 
ва, Драган Янев, Ацка Ар 
сова, Милияна Иванова 
и Славчо Григоров.

По решение на учител 
ския колектив материал
на помощ е дадена на 
следните ученици: Тасе 
Стоянов, Севетка Мила
нова, Пенка Манасиева, 
Методи Чипев, Драган 
Ангелов, Милачко Стаме 
нов, Боянка Тасева, Иван 
Цветков, Сава Янев, Сла 
вка Димитрова, Бранка 
Александрова и Светла
на Тасева.

а по по

де-
ДимитровградСЪЩО

„Дамата с 
камелии

На 13 и 14 април ще
прожектира американският 
филм „ДАМАТА С ХАМЕ- 
АИИ”. Режисьорът е Жорж Ь.; 
Цукор, а главните роли из- ®| 
пълняват ГРЕТА ГРБО, РО
БЕРТ ТЕЙЛОР, ЛАЙОНЕЛ 
БАРИМОР и др.,. Филмът е 
работен опоред 
ромеи на Александър Дюма 
— син, а принадлежи 
ромек - произведенията на 
кинематрографията. Въпре- 
кинематрографията. Въпре
ки че са минали много годи 
пи о тенемането

ра.

Наградени са следните 
ученици: Боян Пенев, Го 
рдана Константинова, Ар 
со Тодоров, Оливера Бо
жилова, Павел Кирилов,

Общественият договор но 
създаване на Титовия фонд 
е сключен в чест на 80-годи- 
шнината от рождението на 
другаря Тито, а „при проя
вена съгласуваност на работ 
ническата класа и всички 
трудещи- се в Югославия 
цел да- се насърчи, развива 
и осъществи политиката на 
социалистическото ни само 
управително общество в об
ластта на образателното' де
ло, професионалното оспосо 
бяване и- усъвършсиствуване 
на младите работници и ра
ботническите деца върху ос
новите на солидарност“'. Съз кланя целия цвят. 
даване на благоприятни ус
ловия за образование на мла 
дите работници* и работни
ческите деца-, и то онези, к© 
ито с особености, способно
сти и идейна определеност 
заслужават да станат „Тито блюдават съветския 
ви стипендианти**; подразби
ра създаване на силна мате 
риална база> която настава 
с влаганията на оргаиизаци 
ите на сдружения труд, дру 
гите организации и отделни 
граждани навред из Югослщ 
вия,, ставащи, по тоя начин 
членове на Титовия фонд.
Така. създадена материална

изпълняват Антонина Шура- 
Плисецкая, Владислав Стър- 
лежнлч и др.Ацка Арсова известния

към Филмът обхваща последни 
те 20 години от живота на 
великия композитор. „Душа 
та” на филма е неговото 
рчество, неговата музика. 
1ри моменти изиграват ре
шаваща роля в живота и 
творчеството му. Провали
лият му се брак с красива
та. но примитивна еснафка 

ято красота и талант се пре Антонина, близкото

Бъдещи журналисти
тво

Новосъздадената учени 
ческа редакция „Братст
во“ в гимназията „Иван 
Караиванов“ в Босиле

град започна още от пър 
вия ден да работи дейно. 
Гимназистите и гимнази- 
стките — осем души — 
правят първите успешни 
стъпки в областта на жу 
рналистиката.

Между другото учени

ческата редакция е реши 
ла всяка седмица да. ус
тройва договори и определя 
конкретни теми и задъл
жения за списвано на мла 
дежката страница 
вестник „Братство”.

на този 
филм, безспорно и младото 
■поколение със задоволство
ще гледат незабравимата 
Трета Гарбо, актриса, на чи

приятел 
ство с великия пианист Ру- 
бищайн и Специфичната 
връзка с богатата властелин 
ка Надежда фон Мек. Автен 
тпчиата руска архитектура 
оживяват този филм с под
бор на най-хубавите

„Чайковски“
На 17 и 18 април любите

лите на филма могат да на- 
игрален 

филм „ЧАЙКОВСКИ". Фпл- странн
ци отпартитурите му „Лебе
дово езеро, Пикова дама, Ев 
гений Опети, 4-та и 6-та си
МфоНИЯ II Пр.), КОИТО
пяпат най-добрите оркестри 
в СССР. Филмът 
стереофоничен
ставалва незабравимо събитие.

мът принадлежи към биогра 
фичиите, но с драматичния 
заряд съвсем не губи от оба 
яниег оси. Образът на вели 
кия съветски композитор 
пресъздава Ипоконти Смок 
туиовскн. Останалите роли 
нова, Ала Демндова, Мая

пзпълвъв

е заснет със
звук и пред.

В. В. основа е проява на солидар
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ФИЗКУЛТУРА И СПОРТВИКТОРИНА-КОНКУРС

^оГаВНОН) до новата Конституция«
СЕДМИЯТ КОНГРЕС НА СЮК

ФУТБОЛ

ДОБРО НАЧАЛО
и социалисти 

Общс-
тив, комуната 
ческата организация.

- политическите осно

лавските комунисти, да се 
обобщи натрупания опит и 
определят теоретичните и и- 
дейни основи и насоки на 
бъдещето социалистическо 
развитие на Югославия.

Новата Програма на Съю
за на югославските комуни
сти представлява един от 
най-важните документи в 

историята па Съюза на ко
мунистите.

Като основен носител па 
сощ тлист1 ечсското развн- 

тпе Програмата поставя про 
изводителя, неговия колек-

Най-важннят документ на 
Седмня конгрес на Съюза на 
югославските комунисти, ко 
йто се състоя през 1958 годи 
на в Сараево е новата ПРО
ГРАМА НА СЮК.

Доклад във връзка с този 
важен документ изнесе др. 
Едвард Кардел Той изтък
на, че предложената Про
грама на СЮК се-отличава 
от по-раншните програмни 
документи на партията с то 
ва, че дава ясни насоки за 
практическа дейност на ко
мунистите. Оказа се, че тря
бва по - пълно да бъ
дат формулирани целите и 
задачите на Съюза на югос-

7.БУДУЧНОСТ" (П. к~)сии (Димитровград 2.2 0^2) Н- Нути1 ()Х()
рил. Игрище на „Будучнгсг. лрит 
250. Голмайстори за ,А- %

Г:Йав?оТГт7’Пеп^й

ствено
ви на социалистическата де 

представлява рабомокрация 
тничсското и обществено са
моуправление.

Самоуправлението с те
чение на времето ще бъде 
основата за премахването 
собственическия монопол, 

а с това и па премахването 
на икономическия и полити- 

на отделни

по-добър отбор. Вза като 
27-а минута, след един нака 

удар, С. Манов пре-
Само ггреди четири месеца 

отборът на „А. Балкански 
загуби срещата с „Булуч-

на
зателен

чсски монопол 
лица или държавата.

•>*

ДЕЛЕГАТИТЕ-НОСИТЕЛИ НА ВСЕСТРАННО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
се утвърждават правата и 
задълженията иа делегати
те и тяхната отговорност 
пред работниците, относно 
управителните органи на те 
зи организации.

(Из Конституцията на 
СФРЮ, чл. 101)

Работническият съвет на 
основната организация на 
сдружения труд съставля
ват делегати на работниците 
от всички части в процеса

основната организация иа 
сдружения труд, която ги е 
избрала и на нея отговарят 
за своята работа.

Със статут на соновната 
организация и на останали
те организации на сдруже
ния труд и самоуправително 
споразумение за сдружаване
</уу>АААА/УУУА/ЧАА|/УУУУУУУА/Ч^%А/У\А/УУЛ/У/

Отборът иа „А. Балкански“

ност", която се игра в Дими 
тровград, с 5:1. Но за тези 
четири месеца, като че ли 
много работи са изменени.
„А. Балкански", тринадесето 

отбор в нишко 
пиротска футболна дивизия, 
спечели една точка в П. Ку 
тина в първата среща на със 
тезанията в пролетния фут
болен полусезон. Въз основа 
на това може да се заключи, 
че равния резултат — 2:2
на „А. Балкански" срещу 
„Будучност“ значи добро на 
чадо и дава основание да се 
очакват добри резултати в 
следващите срещи.

Още от първите минути на 
мача, макар че домашните 
футболисти първи вкараха 
гол. „А. Балкански" се пока

на труда на тази организа
ция.

Съставът на работничес
кия съвет на основната ор
ганизация на сдружения 
труд трябва да съответству-

хвърли топката, която на 
7—8 метра от врата дочака 
Г. Ставров и с удар на гла
ва изравни резултата. Някол 
ко минути след това А. Ми
лев изпрати една топка от 
линията на корнъра, която 
получи М. Петров и от ня
колко метра я квара в гола. 
Това беше 2:1 за „А. Бал
кански”.

За разлика от първото по
лувреме през второто полу
време ,Л. Балкански" игра 
затворено, използваха дома
шните футболисти и 15 мину 
ти пред края на срещата из 
равниха резултата.

Най-добри при „А. Балкан 
ски" бяха Петкович и Пет
ров.

ОТ ШЕСТИЯ ДО СЕДМИЯ 

КОНГРЕС НА СКС
ва на социалния състав на 
трудовата общност на основ 
ната организация на сдруже 
ния труд.

Работническият съвет на 
трудовата организация и сло 
жните организации на сдру 
жения труд съставляват де
легати на работниците от 
основните организации на 
сдружения труд, непосредст 
вено избрани на начин и в 
процедура, които са утвър
дени чрез самоуправително 
споразумение за сдружава
не. В работническия съвет 
на трудовата организация 
трябва да бъдат застъпени 
всяка основна организация 
на сдружения труд, намира
ща се в нейния състав.

Делегатите работят по на
соки на работниците, отно
сно работническия съвет на

класираният

работа постъпиха 286 хиляди 
нови работници. Производи
телността на труда се уве
личи с 20 на сто. а национал 
ният доход с 38 на сто. По
строени са 256 хиляди нови 
жилища и пр. и пр.

Тези огромни постижения 
между двата конгреса са за 
воювани благодарение на 
усилията и огромните напре 
жения на работническата 
класа и всички трудещи се 
в социалистическа републи
ка Сърбия, на които социа
листическото самоуправле
ние стана неотчуждима при 
добивна.

Подготовките за Седмия 
конгрес на Съюза на кому
нистите в Сърбия са в пъ
лен ход. Конгресът ще се съ 
стои от 23 до 25 април тази 
година в Белград. В матери 
алите за конгреса, покрай 
недостатъците и уклоните, 
са отчетени и постижения в 
материалното развитие на 
СР Сърбия от VI до VII кон 
грес. Ето някои от тези пос
тижения.

В периода от Шестия до 
Седмия конгрес на СКС про 
мишленото производство на 
растна с 60 на сто, а селско 
стопанското с 16 на сто. На

ПО СЛУЧАЙ РОЖДЕНИЯ ДЕН НА ДРУГАРЯ ТИТО
I Спортни срещиКУПОНЧЕ 3 а сетне като впишат точни 

те отговори да ги изпратят 
до редакцията. Следовател
но, събирайте купончета и 
ще ги изпратите накрая за
едно.

— Броят на купончетата, с 
които може да участвувате 
във викторината - конкурс 
не е ограничен. Всички ку
пончета с точни отговори 
участвуват в тегленето на 
наградите. Единственото ус
ловие е — ДА СТЕ АБОНАТ 
НА „БРАТСТВО".

— Доколкото не сте се 
абонирали за вестника, по
бързайте като внесете суми
те чрез пощенски запис на 
текуща сметка:

64500-603-9529 
СДК — НИШ 
За „Братство"

— Участниците, които по
лучат награда, а не са се 
абонирали, наградата няма 
да се връчва.

Тук поместваме материа
ли, по които ще бъдат из
готвени въпросите за купон 
че 4, Четете и разпространя 
вайте „Братство".

Въпроси:
1. На коя Дата и коя година е прие

то Писмото на председателя на СЮК и 
на Изпълнителното бюро на СЮК?

2. С какво се утвърждават правата 
и задълженията на общината?

Младежката организация 
във Височки Одоровци тази 
седмица организира спортни 
срещи по малък футбол, во
лейбол и хандбал, в който 
взеха участие спортните от

бори на девет села от район 
Забърдие. Срещите са орга
низирани в чест на 25 май 
— Деня на младостта и ро
ждения ден на другаря Ти-
то.

А. Д.

3. Колко конституции и през кои го 
дини са приети ; от Освобождението на
сам? ГРИЖА ЗА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИОтговоргс:

1.

2. Законът за физическа кул мпетентен по физкултурната 
тура предвижда Общинска- дейност, да поеме тази зада 
та скупщина да определи ча. 
орган, който ще води реги
стър на всички уредени по
мещения и обекти, служащи 
за упражняване на спорт и 
физическа култура.

Съветът за образование, 
култура и физическа култу
ра при Общинската скупщи 
на в Димитровград опреде
ли органа на управление, ко

3.
Организациите, които уп

равляват и в чиято собстве
ност са спортни обекти са 
длъжни в срок от един ме
сец да декларират всички 
обекти — новостроящи се и 
готови. Счита се, че по този 
начин грижата за спортните 
обекти ще бъде по-голяма.

Ст. Н.

Пояснение:
— Материалите, от 

може да узнаете точните от 
говори поместваме във все
ки предишен брой на в-к 
„Братство". По-обстойно мо
же да се запознаете като 
'Проучите Новата конститу

ция на СФРЮ, Платформа
та на Десетия конгрес иа 
СЮК и история на ЮКП 
(Преглед на СЮК).

— Участниците във викто 
рината трябва редовно да 
събират всички купончета 
(ще излязат общо СЕДЕМ),

които
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В Божица очаквахме да 
видим старата картина на 
селото: характерния 
на средновековната черква, 
живописните къщи всред зе 
лените поляни, залесени с 
борови гори и незавладяна- 
та от човека природа. Но 
вместо това пред очите 
се натрапи новото селище 
на „Хидротехника“ от Бел
град, което тук строи втора

— вобектеАИН голям строителен I на пропуск-
Пропускватемшят обект ■ 

вече е готов. Миньорите от - 
смяната Никола Николов,- в йег
Стоян Миленкович, Георги 5 ооеК9Л ^
Миков, Стефан Стефанов, ■
Коста Георги е© и Христо в __

^тсГбеТп„^™схаупЪетг [ Прокарани първите тунели
ме се след опитния миньор ■

Божи- ■

но значение за стопанството 
на нашата Република.

Тук се запознахме и с Ми 
Аорад Йованович, също 
ник, ръководител на 
лса на всмукателната 
пия. Той е и

изглед
а вателниятех-

строе-
стан- .V

партиен секре 
тар за целия обект.

Доволен съм от р^боуа- 
та на организацията на'Съю 
за на

ни

комунистите През по
следно време приехме

в Изграждането на втората
■ фаза на водоцентралите Вла 
в сина — върви според плана. 
" От управата на строително1
■ то предприятие „Хидротех- 

изнахме, че някои обе

Най-големия тунел Лиси- 
на — Любата. по който ще 
се доведат любатските води 
в язовира, се строи с пълен 
интензитет. За сега той се 
строи само откъм Лисина, 
а наскоро неговото пробива 
не ще отпочне и от към Лю
бата. Дължината на този ту 
нел ще бъде 6.600 метра.

Уведомихме се, че е започ 
нало и изграждането на по
мпените обекти в Горна Ли
сина.

На изграждането на всич 
ки обекти от втората фаза 
на Власинските водоцентра- 
ли през тоя месец ще бъдат 
приети на работа още 300 
работници — предимно нек- 
в алифицирани.

в ника
■ кти вече са готови, а изгра-
■ ждането на другите е в пъ-
■ лен разгар. Така например, 
в през
в прокарай един от по-големи 
в те тунели в с. Божица, чиято 
в дължина е 660 метра. По по- 
3 вод завършването на този
■ обект в Божица се е състоя- 
в ло малко тържество. Също 
3 така е прокаран и тунела в 
3 Горна Лисина, през който ще
■ се измести реката, за да бъ-
■ де коритото й сухо за прег-
■ раждане. Тук вече започна

миналата седмица е

в и изграждането на бента.
в

5 ДЕЛЕГАТНАТА СИСТЕМА В ПРАКТИКА
□

[Какво предлага председа
телят на делегацията

Работническият стан в Божица

17 работника в организация 
та. Твърде дейна ни е младе 
жката организация. Тук и- 
ма около 100 младежи. По
стоянно подобряваме култур 
но-забавния живот. Имамо 
библиотека, телевизор, гра
мофон с богата колекция 
плочи, билиард, тенис на ма

та фаза на водоцентралата 
Власина. Тук на 1 100 метра 
надморска височина, където 
е водоразделната линия на 
черноморското и беломор

ско поречие хората на „Хи- 
дротехника“ трябва да нзме 
нят водораздела, да _ върнат 
водите на Божичка и Люба- 
тска река назад — във Вла- 
синско езеро. По този начин 
това ще стане световен ку
риоз . ..

Но за да се види целия 
бряг, да се разбере какво ра 
ботят работниците на „Хи
дротехника“ съвсем не беше 
лесно. Те строят на простран 
ство от 40 кв. км Битката 
се води за прокарване на ту 
нелите, където ще мине во
дата, изграждане на пропус 
квателен тунел на езерото, 
подготовки за изграждане 
на бента, строежа на огром 
ната всмукателна станция и 
много други обекти, някои 
от тях единствени на Балка
ните.

Професионалното любопи 
тство ни накара да тръгнем 
по строежите. Ползвахме ав 
тобус на линията Божица— 
Босилеград, но това малко 
ни помогна — пешоходенето 
беше единствения начин да 
стигнем до строежите, да 

видим огромните стомане
ни машини, които в плани
ната кроеха новата карта 
на този край.

При всмукателната стан
ция, която се строи край бъ 
дещото езеро останахме стъ 
т/исани от- техниката и при
родата. Работата се извърш
ва с машини с помощта на 
8 работника, работещи в две 
смени. Младият техник — 
строител Антанас Стоименов 
е от Лисина. Работил в „Кон 
форт“ Белград, е „Хидрогра 
дия“ на линията Белград— 
Бор. Може да се каже, че 
има тюто опит в работата. 
Когаго разбрал че тук ще се 
строи пленен от любовта 
към родния край, решил да 
се върне.

— Много съм доволен, каз 
ва другаря Стоименов, че 
моя край се изгражда тоя 
обект, който ще е от огром

на. Той ни разказа подроб- в 
но за обекта, докато вървях 5 
ме из тунела дълъг 300 мет- ■ 
ра. Тук трябва да минават ■
водите на Божичка река до Е в идните четири години 
като се строи бента на езе- ■ председател на неотдавна из 
рото. Макар, че на нас ни ■ браната делегация па мест- 
направи голямо впечатление в ната общност в село Божи- 
хората които тук работят го ■ {
считат за третокласен обект. ■ / / \ .

Напуснахме миньорите с В 5 ул/ 
пребежка. Даде се сигнал за В V у 
взривяване на мините. Само 5 Мг\ ' 
един миг и десетки тонове ка ■ Д

По такъв начин структурата 
на делегацията задоволява 
изцяло.

— Ще бъде необходимо де 
легацията редовно да се съ
бира, за да може навреме да 
обсъждаме и търсим реше
ние за всички актуални про 
блеми. Впрочее новата деле- 
гатна система търси колек
тивна работа и отговорност 
— • изтъкна Величков.

са. ...Йованович е от околност
та на Сурдулица и той се 
радва, че работи близко до 
своето село.

Напуснахме любезните съ
беседници. Те се включиха 
в работата, а ние хванахме 
новото трасе на бъдещия път 
Божица — Босилеград, кой
то се прокарва по брега на 
бъдещето езеро. Какви нови 
красоти се създават тук! Тра 
сето е широко и минава по 
най - непроходимата част 
на планината. Огромните бу 
лдозери — колоси с мъка си 
пробиват път. Но след мал
ко трасето свършва и ние 
трябваше да минем из стър 
мнината по малките пътеки 
над бездната. Само малко ис 
внимание можеше да бъде 

изпод 
ъдещето

мък, прах и дим полетяха в 
реката. Синевата на небето в 
се скри. Ние почакахме мал ■ 
ко, докато ехото на гърме- ■ 
жа многократно се повтаря- ■ 
ше из долината. Пътят отно 5 

свободен. Насъбралите ■

а\м
й Делегацията още няма кон 

кретно изработена6 пр грама 
за работа, но главната й о- 
риентировка за дейност ще 
бъде решаването на практи
чески комунално - битови и 
други проблеми в селото.

I
во е
се превозни средства продъ 
лжиха.

Напуснахме строежа, кога ■ /
то последните лъчи на слън ■ ■ }' 
цето подсилваха цветовете ■ щ 
на камънчетата, изкарани 2 % 
от утробата на планината и ■ 
тук напомняха на огромна ■
мозайка или модерна карти 5 ца ще бъде ЕВСТРЛТИ ВЕ- 
на нарисувана“ от миньори ■ ЛИЧКОВ, Жсококвалифнци 
1е Христо и Стефан, Нико- ■ ран рабопшк във Власш!- 
ла и Коста. И още стотици ■ 
други дошли тук да прскро 5 
яват географската карта ма ■ 
долината на Драговищица. ■

■
в

Г\
— Заедно със Съвета на 

местната общност ще плани 
ра\х и организираме акции 
за изграждане на повече во
допроводи в селото. Пръв та 
къв ще строим в Деянова Ма 
хала. Ще организирам да се 
продължи с електрификация 
та в още няколко махали, 
да се поправят махалските 
пътища’ и по-добре да се ре
ши въпроса със снабдяване
то в селото 
ков.

катастрофално. Долу, 
нас, е дъното на бъ, ските водоцентралн.

Делегацията на тази мест
на общност наброява 15 чле 
на, повечето от които са зе- 

Казват, че тук картината 5 мсдслски производители. Съ 
■ що така има и работници.

езеро.
Гледката е величествена. 
От махала Цъклане, долу 

където се изгражда бента 
на бъдещето езеро е всъщ-

. казва Велич-
се мени постоянно...

1П1

Известно е само, че по 
ради изобилие на железни 
руди в околността ша село
то, някога носило име „Бог$ 
та Божица“.

В село Божица има много 
старини. Най-1 штеросиата 
с все още запазената средно 
вековна черквнца, намира
ща се в центъра на селото. 
Съществува убеждение, че 
черквата е по-стара от хиля 
да години. Тя всъщност е ма 
лка каменна сграда от 26 
квадратни метра. Покрита е 
с камешш плочи.

Образите на иконите са от 
1608 година, обаче повечето 
от тях са унищожени напъл 
но. Целият олтар е зографи
сан.

През 1883 година от тази 
черква са взети и занесени 
в Софийска Народна библи 
отека два стари ръкописа: 
едно евангелие среднобългар 
ска редакция и една част на 
апостолски послания — сръб 
ска редакция.

Над сегашната нова чер
ква има останки от латин
ски гробища, а в селото сле
ди от турска кула.

Божица-село 

на строители 

и на миграция
Село Божица спада <в ред 

на най-големите села в Боси 
леградско и заема 72 квадра 
гни километра. (Париж е 
построен в'ьрху 85 квадрат- 

километра). В това голя
мо пространство са пръснат 
ти единадесетте божички ма 
хали.

Преди 60 години 
село са били 334 къщи, а се- 

по-малко от 300. Тук 
сега живеят 1.752 житела.

ни
Някога селото сс намира-

Текст и снимки Всие 
Велинов и Богдан Ни
колов.

край старата черква. Но 
това било преди 180 години, 
В селото имало 60 къщи. Раз 
селваягето по махали стана
ло на два пъти поради тур
ското нахалство.

ло

в това
в

га са
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В часове на отдих и почивна♦
♦♦ ГОСТУВА НИ♦

I
— Вярно ли е ча се развеж

даш?
— Да-
__А кой е тези щаслииец...§ ПРОВОДИЛ♦

ПОЧИВКА ЗА ЗАКУСКА
♦ЙЕРЬЕП ИУЪЕ I1

♦ Нетко од Смиловци. Ка- ♦Пише ми сват 
же, бай Мапчо, какво да прайим с упукатога. ? 
Уловил се с неколко момчихита и цел дъхх се • 
върту по сред село, обрасли ко калуЪерат од • 
свети Ъирик. Бре, закасала деца. Нема девой- ♦ 
Не. У наше време, каже Нетко, ка отидело 
до чешмуту девойке колко очеш, ка се до7са- ♦ 
рале у забъхъе, с тантеле и к,итке, да се ххехш- ♦, 
гледаш. А са децата за живи жалове. Сму- ♦, 
зайу се на сред село и нигде девойче да се ♦, 
мерне.

И, пише ми Нетко, йедън дъп я бео на 
пут. Каза на дегкщето да тури на нравете.
Ка се върну на йутре дън, кико съм оста- 
йил така си стою у кошаруту, рову ли, рову. ♦, 

детето иде, подбул од

♦
♦
♦♦ ИЗБОР: Парохиен лекар е бил 

същевремено и учител в ед
но неделно училище. На един 
час той пита малкия:
— Кажи ми малки прияте
лю, какво трябва да напра
вим за да отидем на небото?
— Да умрем —■ отговаря ма
лкия.
— Това е вярно, но какво тр 
ябва да правим преди това?
— Да извикам лекар...

♦
♦ М. БАКИЧ

Около ручък-те тига♦ Гнеспаше.♦ — Дедо, каже детето, не ложе да турим А 
на краве те, идо у Цариброд па биоскоп... 4 

Видо я че детето не йе игило па кино, ♦, 
ама завърте с главу и га остайи.

Друг пут, пише ми Нетко, видим нешто ▼ 
у кавенуту тумба-лумба. Надиго се та унутра. ▼. 
Гледам девойче играйе, засукало полу, но^е ▼

♦♦ десетте братя и той се из
мори докато стигне до ме-’ ♦!
не.♦ МО А*♦ &♦ му голе над колена, върти ли се върти. А ония Т 

момчурлийе плескаю, окаю, тупайу... Кажу 1Т1 
певалка... Позагледа, бре това не йе женско. ■».

5♦
! В АПТЕКА

А они синдраци, чекали да дойде певалНата ▼ 
от Цариброд и ка не дошла, облекли йеднога >Т. 
у женско, нацървили га и „смиловската певал

♦ — Имате ли нещо за бели 
коси? — Какво да правим професо

ре, всичко е готово за опера 
ция, а пациента още не е при 
стигнал...

♦
♦ — Разбира се. Дълбоко ува

жение.Ка’’ пойе, а они свире и окайу... Растурайу 
муке децата.

И тека, муку муче йер^ехъето у Сми-: — Ншцо, ще започнем без 
него...

I

ловци.
Бай Нетко, не йе тека сало у Смиловци А' 

и у наше село има йер^енске муке. 4
— В американски затвор во

дят един на електрическа 
столица.

М А Н Ч А
Надзирателят:

— Моля, дайте ни адреса на 
най-близкия...

(По идея на Борис Марков. Хонорар ♦♦ I50 динара).
♦ — НЕ ЗА ТАЗИ ВЕЧЕР ТЯ Е 

ЗАЕТА... — Да му предадете моя прах♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ли?..Рир" — францияДядо Миньо Попа не купувал месо, а 
само овчи и кози крачета. Карал жена си, 
баба Гуна, не да ги пърли, а да ги стриже. 
Продавал козината им и яденето излизало 
по-евтино.

— Не, да му изпратим смет- 
коразлиска за тока -

— Чухте ли, че в Монако • 
забранен футбол?

— Не, а защо?
— Топката непрекъснато ми

нава в Италия и Франция.

Веднъж касапите решили да подигра
ят дядо Миньо. Вързали му, без той да раз
бере, една овча опашка.

— Бре, Миньо, кога ти израсна и 
опашка? — срещнала го учудената баба Гуна.

Прегълтнал той обидата. Нищо не ре
къл. Само остригал опашката и я върнал на 
касапите с думите: — Вече не мие нужня.

Познат на холивудска фи
лмова звезда:

— Аз за съжаление не мога _ ЗНАЧИ, ПО ВАШЕ МНЕ-
да дойда на сватбата ви... НИЕ, АЗ НЯМАМ ПРИЧИНИ 
„ ЗА РАЗВОД?! _____

— Не се тревожете, в скоро ■-——--------------
време ще бъде следващата...

— Бие ли те баща ти, Петре?
— Не, аз съм най-малкия от „Се" Швеция

„Гражданка“
НСТПГТРОВ

ВАР а

он-*и
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