
ВЯТС7ЧЙ) VII КОНГРЕС НА СНС
ОТ 23 ДО 25 АПРИЛ в Белград ще 

се състои Седми конгрес на Сюъза на ко
мунистите в Сърбия. Конгресът ще даде кри
тическа оценка за твърде сложни» 

дишен период от Шестия до Седмия конгрес 
и ще определи задачите на комунистите 
в бъдещето развитие на републиката.

Този месец твърде успешно приключи
ха партийните конгреси и конференции в 
останалите републики и автономни покрай
нини. На тези делови заседания на най-вис- 
шите форуми на Съюза на комунистите още 
един път се манифестира революционно — 
политическото и организационно единство На 
Съюза на югославските комунисти и непоко
лебимата решеност да се върви по Ти- 
товия път на нови хуманни самоуправителни 
отношения.

— Всички тези конгреси — заяви дру
гарят Тито преди някой ден в Сараево — 
показаха, че е осъществен огромен напре
дък в идейното и акционно укрепване на Съю 
за на комунистите и показаха неговото пъл
но единство.

петго-
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РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД ОБЩЕСТВЕНО- 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙЦИ В САРАЕВО

ЗОНАТА Б Е ЮГОСЛАВИЯ
Тази седмица президен 

гьт на републиката Йосип 
Броз Тито посети Мостар и 
Сараево, където бе 
привествуван от стотици хи

ляди граждани на Босна и 
Херцеговина. На 15 
другарят Тито води 
вор с обществено - 
чеоките дейци на Сараево и 
между другото каза:

Вие неотдавна проведохте 
конгрес на Съюза на кому
нистите на Босна и Херцего 
вина. Във всички републи
ки, освен Сърбия, вече са 
проведени конгресите. Тези 
дни и там ще се състои кон 
грес както и конференция в 
АП Войводина. Всички тези 
конгреси показаха, че е осъ
ществен огромен напредък 
в идейното и акционно укре 
ване на Съюза на комунис
тите и показаха неговото пъ 
лно единство.

Подготовките за Десетия 
конгрес на СЮК вече по-дъ 
лго време са в пълен ход. 
Аз съм убеден, че Десетият' 
конгрес ще бъде голям исто 
рически обрат в схващането 
на задълженията и длъжно
стите на комунистите в ос- 
пособяването им за още по- 
голяма активност и още по- 
голяма идейна свързаност и 
единство, така че не трябва 
да страхувам за нашето бъ
деще. Без Съюза на комуни 
стите ние не бихме постиг
нали това, което имаме днес

На Десетия когирес ще бъ 
дат формулирани всички о- 
нези принципи, върху които- 
трябва да почива нашето по 
-нататъшно обществено раз
витие, върху които трябва 
да се развиват нашите обще 
ствени отношения. Подготов 
ките за Десетия конгрес про 
дължават вече по-дълго вре 
ме. Платформата за конгре
са и всичко останало не е 
създавано в някой кабинет, 
но в това участвуваха поч
ти всички членове на «нашия 
Съюз на комунистите.

И всичко това доста се 
филтрираше чрез взаимните 
дискусии, така че принципи 
те, които ще се утвърдят на 
Десетия конгрес ще бъдат 
мощно оръжие за ио-нататъ 
шиото развитие ме само на 
Съюза на комунистите, но и 
на цялото наше общество.

април
разго-

полититопло

Пред силните отпори и пречки — бор
бата за успешно развитие на самоуправлени
ето трябваше да бъде интензивна, специално 
в СР Сърбия. Развитието на самоуправлени
ето особено спъваха антисамоуправителните, 
групово собственически и бюрократически и 
либералистически поведения. Това водеше 
към стагнация в производството и самоупра- 

вителните производствени отношения, как
то и до криза в Съ<юза н акомунистите в 
Сърбия.

Щафетата на младостта мина през 
Димитровград

Тържествено посрещане
.-а?.

заседание на Председателството 
на СЮК, Писмото на председателя на СЮК 
и на Изпълнителното бюро на Председател
ството на СЮК, речта на другаря Тито пред 
обществено-политическия актив на Сърбия 
и 45-то заседание на ЦК на СКС отвориха про 
цес на непримирима борба срещу антисамо
управителните и антисоциалистически явле
ния и носителите им за пълна афирмация на 
самоуправлението и същинските ценности на 
революционните придобивки.

Предстоящия Седми конгрес на Съюза 
комунистите в Сърбия ще бъде достоен 

принос към укрепване на идейно-политиче
ското и организационно единство и способ
ност на Съюза на комунистите 
на Съюза на югославските

21-то

на

в Сърбия и
комунисти.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛ^Ч.

По-голяма отговорност 

иа комунистите
- За секретар на МОК иа СКС 

избран Любиша Игич
13 миналия петък в Ниш 

се състоя изборно заседание 
на Междуобщинската 
феронция иа СКС, 
критически бе обсъдена две 
годишната дейност на Съю
за иа комунистите в десетте 
общини па региона 
пата иа осъществяване на 
задачите и становищата, про 
изтичащи от Писмото 
другаря Тито. ч Встъпителен 
доклад за партийната дей
ност и задачите в предстоя
щия период изнесе АЮБИ- 

ИГИЧ, досегашен сек
ретар на Конференцията.

дседателя иа СЮК Тито с об 
ществено-политическия 
тив иа СР Сърбия.

Новата 
ция на

ак-кон- 
на което а революционна 

СК бе приета от вей 
чкн организации и ръковод
ства и в нишки регион. Ак
цията за отстраняване на ра 
з личните антисамоуправите 
лии тенденции е 
ход, а самоуправлението по
лучава нов тласък — бе кон 
статирано на 
Това потвърждават

ПРЕСТИЖЪТ НА ЮГО
СЛАВИЯ

ак-

Югославия има голям пре 
стиж в целия свят. който бу 
дно следи какво правим 
ние. Този свет с доверие 
гледа в Югославия и ни вяр 
ва. И ние винаги можем да 
разчитаме на подкрепа, на 
помощ, ако такава ни няко
га затрябва. И иа помощ да 
запазим нашата единна 
социалистическа Югославия 
като държава.

Този наш авторитет и до
верие ние изграждахме с го 
дини, с години здраво след
вахме нашите принципи, 
години действувахме в гру
пата на необвързаните стра 
ни. Правехме онова което 
говорехме, никога на нико
го не се «налагахме, иа пито 
една страна не натрапвахме 
пашите възгледи и станови
ща — действувахме така, 

(Стр. 2)

в светли

в пъленна

заседанието, 
както ре 

зултатнте в стопанската дей 
пост, така и внедряването на 
новите конституционни раз
поредби във всички области 

обществено-11 кономИчес- 
кия живот в десетте комуни 
на региона. От комунистите 
се търси да бъдат дейетвито 
лии, последователи на новия 
курс ма политиката на Сй<Ж 
винаги и навсякъде, където 
творят и живеят.

Конференцията избра сек
ретариат от 17 членове 
колко комисии, прие стату- 
тарио решение и програма 
за предстоящата дейност

Над три хиляди пионери, девойки, мла
дежи, войници, трудещи се и граждани: _
Димитровградска община, на 12 май в 17,30 
часа, на тържествено украсения площад „Ос
вобождение“ посрешнаха и приветствуваха 
Щафетата на младостта по случай 82-рия ро
жден ден на др. Тито. Щафетната палка на 
тържествената трибуна на председателя на 
Общинската конференция на Съюза да мла- 

Симеон Костов предаде Трайко Тодо
ров, младеж —* работник в конфекция „Сво
бода“. За делото и революциония път на дру
гаря Тито говори Симеон Костов, който ме
жду Другото каза:

ШАот

През изминалия ттериод на 
територията иа Междуобщи 
моката конференция на СКС 
е сторено много за отстраня 
нането ма тежките последи- 

с ци на либерализма, който и 
в нашата среда имаше сери 
корени и носители — се из
тъкна в доклада. Опортюни- 
стическият либерализъм бе
ше основна характеристика 
на политическата обстанов
ка преди 21-то заседание иа 
Председателството на СЮК, 
Писмото и разговора на пре

на

дежта

и ня-

(Стр. 3) Ст. Ст.



трудни обстоятелства, в раз 
пра със Сталин, когато Ста
лин ни се заканваше с вой- 

— ние не се страхувах
ме Ние се подготвяхме та
ка' както трябва и в случау 
на' необходимост бихме се 
отбранявали. Сега иие има- 

добри отношения със Съ- 
съюз. Поддържаме

държеше австрийския и ня
кой друг западен печат, щом кои д| ^ ПрИчинило, че

: пешо се вълиу 
ва че не сме единни.

Лз не зная откъде им та
кова впечатление, кой им 
това презеитира, че у нас е 
несъгласие и тем подобни. 
Лз мисля, че болшинството 
от тях много добре знаят, чо 
това пс е истина. Но за как- 

касае тук? Югославия 
па такова геогра

фско местоположение, кос“ 
те е ог огромно значение за 
Европа. Това с едно. Второ, 
касае се за Конференцията 
по европейската сигурност. 
Тук всичко вече с подготве
но, за това се разговаря, и- 
баче, има голям брой хора 
на Запад, не само в Европа, 
но и а» Америка, които не 
желаят тъкмо да се намеря г 
известни решения за свропей 
ската сигурност. И настоя
ват това по някои 
да нарушат, това да се от
срочи, да не се реши нищо. 
И това беше причина за то
зи натиск върху нас.

Съществуват тук и 
други сметки, например, тук 

сметки против Съ
сък». Те ни заплаш

РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙЦИ В САРАЕВО
на тях 
и Югославия ски

Е ЮГОСЛАВИЯЗОНАТА Б ме
ветския 
огромен диапазон иа външ
но-търговска размяна с тях.минаваха от сл- 

другата страна. При 
това вече не се тър- 

Л сто 
Кога

лнопи хора 
пата па 
нас за 1
сеше шгккъв паспорт, 
какво сега направиха! 
то тук сега някой трябва да 
отмъщава, тогава ние бихме 

бъдем тези. Между

за някаквоха да гопорят 
свое право и суверенитет 
над зона Б. Обаче, отговорът 
иа нашия народ беше такъв, 
ме можаха да видят, че в 
Югославия няма различни 
гледища, че и тоя македо
нец доле в Гевгслня също та 

мисли за тази част от иа 
шата територия. Защото ня
ма вече никаква зона Б .то
ва е наша територии и това 
е свършен факт! Топа пяко 
га беше зона Б, това днес е 
Югославия. И за това с тях 
вече няма какво да разиск
ваме. Това с част от Репуо- 
лнка' Словения, топа с част 
от Югославия. И за топа пие 
©ече никога с тях няма да 
разговаряме, това е завършо 
на работа.

Ако някога имаме 
да разговаряме, тогава

(От 1 стр.)
както трябва да действува 
една социалистическа стра- 

Затова ние за себе обез
печихме силна подкрепа и 
здрава база и доверие в це
лия свят. Аз тук. мисля па 
света на необвързаните стра 
ни, на демократичния свят, 
на всички онези хора в све
та .конто искат по-добър жн 
вот, конто желаят мнр и по
добри отношения между на
родите, а не на света на им
периализма.

ЮГОСЛАВИЯ — СТРАНА 
НА МИРА

Всичко това не ин е така 
лесно дадено, трябваше за 
всичко това нещо и да жер- 
твуваме. Ние и материално 
трябваше да помагаме сла
бо развитите страни, онези 
конто н днес още се борят 
срещу колоннализма н нео- 
колониализма, които още 
страдат под ярема на коло- 
ннализма. Ние даваме тази 
помощ и ще трябва и в бъде 
ще да я даваме. Трябва мно 
го да внимаваме нашите де
ла да не бъдат в разрез с на 
шите думи. И досега винаги 
беше така. Помагахме, и то
ва е онова което па Югос
лавия създаде огромен пре
стиж.

Днес па земята няма кът, 
където не се знае какво е 
Югославия, каква е това ст
рана, че това е страна на 
мира, че това е страна соли 
дарна с всички онези, които 
страдат.

Ето, виждате това постиг
нахме затуй, че водихме при 
нципиелна политика. С тази 
политика трябва здраво да 
продължим, защото в света 
има още правителства и дър 
жавпици, които считат, че 
известни интереси могат да 
се постигнат с война, по пъ
тя на военна сила, по пътя 
на натисци. И ние днес сме 
една точка върху която се 
вършат натисци. Защо? Вие 
знаете, че имаше различни 
приказки. Някои писаха, че 
аз съм одвзет, писаха за то 
ва, онова. Ако днес бяха в 
Сараево да видят всичко то 
ва, биха променили мнение
то си. А такива 
чакат да се случи нещо в 
Югославия, тя да се разпо
къса, разпадне, и да получат 
нещо.

ЗА ЗОНА Б НЯМА КАКВО 
ДА РАЗИСКВАМЕ

И това в Италия беше съ
що такъв опит. В .че започна

НА НИКОГО НЕ ТРЯБВА 
ДА ОТСТЪПВАМЕ

ние не се 
от тези натисци.

по сс 
се намира

С една дума,
на. страхуваме

Но трябва на всички да 
жем ясно. чс това е натиск 
и че това с твърде слаба тр 
литика, която нс допринася 
за успокояването в 
Все докато нашата страна е 

— а тя ще бъде още 
по-компактна

ка-

могли да 
Югославия и Италия имаше 

голям стокооборот, о- 
. Топа

ка много
коло милиард долара 
е твърде много. А сега 
започна вече да намалява.

Ние (нямаме причина да си 
отмъщаваме. Лз бих желал 
н считам, че това е необхо
димо ние тази обстановка 
сега да успокоим, по и вана 
пред да бъдем бдителни. Това 

да забравим на тях. 1о 
ще остави белег в паши

те отношения, по шие ре же
лаем това по-нататък да раз 
палваме, по да вървим към

света.
това

единна 
по-единна и 
__все дотогава ние нс тряб
ва от никого Да се плашим. 
На никого не трябва да от
стъпваме, никакви концесии 
да даваме. Това можем до
като нашата страна е един
на, а тя е такава и такава 
трябва да бъде. А длъжност
та на нас комунистите е се
бе си да калим, а с това и 
страната да калим. Нашата 
работническа класа е 
съединителен фактор, който 
силно действува по посока 
па единството на 
страна. Комунистите, работ
ническата класа — това е 
базата на единството на на
шата страна и нейната си-

пачини

и има
ва

разни
нещо 

мо- са някои... встския 
ват със Съветския съюз и по 
стояиио говорят, че на 
от тази страна 
голяма опасност. Аз зная си 

че ние не трябва да 
от Съветския

онзи
нас

сс заканва нашата
гурно,
се страхуваме 
съюз. Г1а още от войната съ 

войски са в Унга- 
А когато бяхме и в най-

м
&

ветските
рия. гурност.

Заседание на Кандидационната конферен
ция при РК на ССР И на Сърбият

•ТТ-ДТ

.

Предложени кандидати за 

Съветите на скупщините
.■г

:т 'ЧРюлг*.'

Мостар: Президентът Тито направи преглед на бойците 
от X херцеговска партизанска бригада на териториал
ната отбрана

конференция наРепубликанската 
заседанието си от 15 април тт. утвърди листите на кан
дидати за делегати в Обществено - политическия съвет и 
Съвета на сдружения труд на Скупщината на Съроия и 
за Съюзния съвет на Скупщината на СФРЮ. Освен това

СФРЮ от СР

успокояване. Но още веднъж 
подчертавал!, че за нас не 
съществува зона Б — това 
е Югославия и по това нце 
с тях вече «яма да разгова
ряме. Винаги ще им кажем: 
ние нямаме зона Б, ние има 
ме Югославия, това е наша 
територия.

Ние това кърваво заплати 
хме. Това е територия с на.- 
ше население. Италианци 
тук има твърде малко. В из 
граждането «а тази област 
иие вложихме стотици ми
лиарди. На реваншистите из 
глежда сега там харесват 
много хотели, фабрики и 
друго, което изградихме и 
биха искали да получат то
ва. Обаче, това което ние 
направихме там, това ще за 
държим, защото това е на
ша територия.

С Италия ние желаем доб 
ри отношения. Не желаем 
никакво дрънкане с оръжие, 
обаче все пак сме бдителни, 
трябва да внимаваме.

Този натиск върху нас не 
е случаен, това не е само ра 
бота на Италия, това е рабо
та и иа Атлантическия пакт.
Не случайно американците 
с тях провеждаха маневри ЙДАН ПАШИЧ, професор на 
тук «а Адриатика, под носа Университета в Белград, ПЕ 
ни, на нашата граница. И- ТЪР ЗЕЧЕВИЧ, генерален 
мат там. край нашите гра- директор на ПКБ, ПЕТЪР 
ници, подготвено и ядрено- ЙОВАНОВИЧ и РАЙКО ЙЕ- 
оръжие. Там са тези техни 
площадки насочени срещу 
Югославия. Те казват, че то 
ва е насочено срещу Съвет
ския съюз. Да, по нашите 
глави! Следователно, ние 
трябва да бъдем бдителни, 
въпреки че същевременно 
желаем тук да бъде всичко 
•най-добре.

Такива натисци има мно
го. Вземете тази различна 
пропаганда, която сега на 
Запад се върши срещу нас.
Погледнете например как се ВАТ, технически директор

же би само по някои кон
кретни въпроси на граница
та, в наша полза или в тях
на полза — ако биха те же
лали. Ако нещата, ние сме до 
волни с това, което имаме 
сега. Защото, когато се ка
сае за тези зони, тогава ние 
жартвувахме, а не те.

Ние воювахме с тях, те ни 
нанесоха огромни щети. И 
когато ние завзехме Триест, 
когато пристигнахме иа гра 
ницата на Соча. трябваше 
под натиска на съюзниците 
да се оттеглим от Триест и 
така се създадоха двете зо
ни: зона А и зона Б. Добре, 
ние пред този натиск тряб
ваше да се откажем от 
Триест, трябваше да се от
кажем от зона А.

И ако някой има право да 
за някоя

е утвърден кандидат за Президиума на 
Сърбия, кандидати за членове на Президиума на СР Сър
бия, кандидати за функции в Скупщината на Сърбия и 
кандидати за делегацията в Съвета на републиките и по
крайнините на Скупщината на СФРЮ.

на предприятието „Петър 
Драшшш" и БРАНКО ШКь- 
лъоАРЬВИЧ, народен пред
ставител в Съюзната скушци

Членовете на Републикан
ската кандидационна конфе 
ренция единодушно приеха 
предложението за член на 
Президиума на СФРЮ от Сър 
бия да се кандидатира ПЕ
ТЪР СТАМБОЛИЧ. член на 
Председателството на Съю
за на югославските комуни
сти.

постоянно
на.

За председател на Скушци 
на на СР Сърбия е предло
жен ЖИВАН ВАСИЛЕВИЧ, 
член на Секретариата на ЦК 
на СКС, а за подпредседате
ли СЛОВО ДАН ГЛЙШРИЕ- 
ВИЧ, член на Републикан
ския изпълнителен съвет, РЕ 
ФКИ ДА У ТИ, подпредседа
тел на Скупщината на СР 
Сърбия и ИСО НЕГОВАН, 
помощник на съюзния секре 
тар за външни работи .

За председател на Съвета 
на сдружения труд на Скуп 
щината на СР Сърбия е пре 
дложен НИКОЛА ПАУНО
ВИ Ч, работник от цименто
вата фабрика в Поповац, за 
председател на Съвета на об 
щините МИАЕНКО МОЙСИ 
ЛОВИЧ, председател на Об
щинската скупщина в Крале 
во и за председател на Об
ществено - политическия съ
вет РИСТА ЙОВАНОВИЧ, 
член на Републиканския из
пълнителен съвет.

За председател на Репуб
ликанския изпълнителен съ
вет е предложен ДУШАН 
1ДКРБИЧ, председател на 
ГК на ССРН на Сърбия.

За председател на Президн 
ума на СР Сърбия е предло
жен ДРАГОСЛАВ МАРКО
ВИ Ч, председател на Скуп
щината на СР Сърбия, а за 
подпредседател МИЛИЯ РА- 
ДОВАНОВИЧ, председател 
на Републиканския отбор на 
СУБНОР. За членове на Пре 
зидиума са предложени С1тА 
СЕНИЯ БАБОВИЧ, член на 
Съвета на федерацията, НА-

повдигне въпрос 
зона, тогава това право има 
ме ние. Обаче ние това 
щем. Не щем заради това, 
че със съседна Италия иска
хме да създадем добри отно 
тчения. И ние добре напра
вихме, че въпроса за зона А 
не оставихме да виси, око
ло това постоянно да се вър

НС

КрштВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Станко Паунович 
До 72 телефон 25 480 

Годишен абонамент 40, 
а полугодишен 20 

динара
Текуща сметка 

62500-603-9529 
СДК — Нит» 

Печатница „Вук Кара- 
джич“, Ст. Паунович 

№ 72 — Ниш

тим.
И това създаде условия за 

такива отношения, 
нямаше между които и да 
било две държави в Европа. 
Това италианците тъкмо се
га виждат. Огромно болшин 
ство хора в Италия са сърди 
ти за това, което правител
ството- им направи под нати 

реваншистите и фаши 
стите. Народът там това кри 
ти кува.
ЖЕЛАЕМ ДОБРИ ОТНО

ШЕНИЯ
И ние искаме отново да 

възстановим такива отноше 
ния каквито бяха преди, по
неже това бе от полза за 
двете страни. Милиони и ми

каквито

ЧМБНИЦА, народни пред
ставител в Скупщината на 
СР Сърбия. ЛЮБОМИР ПЕТ 
РОВИЧ, член на Републикан 
ския изпълнителен съвет, СЕ 
ЛМО ХАШИМБЕГОВИЧ, пре 
дседател на Комисията при 
РК на ССРН на Сърбия по 
въпроси за вънпша политика

ска «а

и международно сътруднице 
ство, АЛЕКСАНДЪР ХОР-
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Щафетата на младаетта мина през Димитровград БОСИЛЕГРАД

Тържествено посрещане и изпращане ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩНАТА 

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА— Чувствувам особена 
и Удоволствие, че в името 
на гражданите, младежи и 
тРУАеЩите се хора от българ 
ска народност в Димитров
град мога 
веднаж най-топли и сърдеч
ни привети чрез щафетната 
палка на нашия обичан 
учител, революционер и ст
роител на нашето самоупра- 
вително социалистическо об 
щество др. Тито. Чрез 
наши тържествена манифес
тация по повод 82-ия рож
ден ден на др. Тито изказ
ваме готовност и решително 
ст, че ще следим пътя, който 
трасира Съюзът на комунис
тите на чело с др. Тито. Не 
мога да пропусна , а да не 
кажа, че името на др. Тито 
ни свързва с трудещите се 
от целия свят, със всички на 
роди, които желаят да жи
веят и творят в мир. Тито 
в себе съединява най-добри
те качества на нашите наро 
ди и затова хората го обичат 
и разбират, затова че той 
разбира мислите и желания 
та на всички наши народи, 
на всички които живеят от 
своя труд.

На края Костов каза:
— На чело с другаря Ти

то и Съюза на югославските 
комунисти нашата страна 
постига голям напредък. Вър 
ху основите на новите кон
ституции и Платформата за 
Десетия конгрес на СЮК и 
републиканските конгреси 
на СК нашата Югославска 
социалистическа и самоупра 
вителна общност става още 
по-здрава и единствена. За
това нека на всички в света 
бъде ясно, че от било и коя 
граница и който и да е на
пада нашият суверенитет ще 
бъде отблъснат далеч от на
шите граници Конкретно, в 
този момент, когато фашис
тите и иредентистите от Ита 
лия имат териториални пре
тенции към нашата страна 
трябва да им бъде ясно, че 
ги чака двадесетмилионна 
армия и всички прогресив
ни сили на този свят. Импе 
риализмът губи почвата под 
краката си и търси изход от 
положението, но няма да го

чест намери на нашите граници. 
Считаме че работническата 
класа и прогресивните сили 
от Италия ще осъдят онези, 
които цапат авторитета на 
Италия
отношения с нашата страна.

па СКС и Десетия конгрес 
на СЮК. Обещаваме, че ще 
се ангажирам за практично 
реализиране на задачите и 
отбраната на нашата роди
на, социалистическа само- 
управителна Югославия.

да изкажа още ма до другаря Тито по слу
чай осемдесет и втория му 
рожден ден

и създават лоши От тържествения митинг 
на населението на Босиле- 
градска община бе изпра
тена поздравителна телегра-

— С дълбока вяра в Тито- 
вите мисли и инициативи, 
работническата класа и тру 
дещите се включиха в осъ
ществяването на революцион 
ния курс на 21-то заседание 
на Председателството на 
ОЮ(К и на задачите от Пис
мото. В тази.,акция изключи 
телно влияние има другаря 
Тито. С прилагането на нова 
та конституционна реформа 
най-добре е изразен същест 
вения характер на революци 
онния курс на Съюза на ко
мунистите в сегашните усло 
вия — изтъкна Григоров.

Другаря Тито своето съзи 
дателско и дълбоко хуманно 
дело не е ограничил само на 
нашата страна. Той е голям 
интернационалист, осново
положник на политиката на 
необвързаните страни и най- 
последователен борец за 
мир и сътрудничество в све 
та. Неговите думи изказани 
преди три десетилетия: „Чу 
ждото не искаме 
не даваме", тези дни отново 
отекват по нашите градове 
и села, с което изказваме 
единодушната си готовност 
да защищаваме всяка педя 
земя от иредентистите в съсе 
дна Италия — каза между 
другото Григоров.

След изпълнение на хоро
вите песни ,,С Маршал Ти
то“ и „Истра е наша 
и наша ще бъде“ от ст
рана на хора при основното 
училище „Георги Димитров" 
в Босилеград, от тържест

вения митинг бе изпратена 
поздравителна телеграма до 
другаря Тито, която бе поз
дравена със сърдечни и дъл
готрайни аплодисменти.

От тържествено украсена
та трибуна, Щафетата на 
.младостта понесе граничар
ят Иван Петринович.

На 11 април, точно в се
демнадесет часа и тридесет 
минути, в Босилеград прис
тигна съюзната Щафета на 
младостта.

На тържествено украсена 
та трибуна в центъра на 
града, на председателя на 
общината Владимир Стоич
ков, Щафетата предаде Ва
сил Стойнев, ученик от учи 
лшцето за квалифицирани 
работници в Босилеград.

На тържествения митинг, 
пред многобройните граж
дани, от Босилеград и окол 
ните села ,за жизнения път 
и великото революционно де 
ло на другаря Тито говори 
Гоне Григоров, секретар на 
Общинския комитет на СК.

— Осемдесет и втория ро
жден ден на другаря Тито 
чествуваме във времето на 
победоносния поход на рево 
люцията и придобивките на 
онези идеали и стремежи 
на нашите народи, за които 
много години се е борил и 
бори другаря Тито. Носела 
с безмерна любов към него 
във всички републики и по
крайнини, градове и села. 
Щафетата олицетворява бра 
тство, единство и съдбовната 
свързаност на нашите наро
ди и народности. Тя съчета
ва благодарността ни за ве
ликото дело на другаря Ти
то. но същевременно е израз 
и на готовността ни, водени 
от него, да разрешим всеки 
проблем — изтъкна Грнго-

тази

своето

ШМЯР

ров.Събрани на това тържество 
ние гражданите, пионери, 
младежи, войници и всички 
трудещи се от Димитровград 
обещаваме, че ще следим 
социалистическия и самоуп- 
равителен път, който траси
ра новата Конституция и ре 
шенията, които ще бъдат 
приети на Седмия конгрес

От митинга бе изпратена 
приветствена телеграма с 
най-топли честитки до др. 
Тито, която в името на гра
жданите от общината проче 
те Зденка Тодорова, ученич 
ка от основното училище, а 
след това Щафетата продъл 
жи за Кпяжевац.

В света има малко лично
сти, конто така могъщо и 
трайно са действували на ис 
торнята на една страна, как 
то другаря Тито. Той е рево 
люционер в цялото си битие. 
Революцията е винаги мла
да. тя постоянно се възобнов 
ява и затова Титовия рож
ден ден е и Ден'на младост-Л. Д.

В. в.та.

Тържествено заседание на организацията на Червения кръст работническата класа да заеме доминантна позиция 
в нашето самоуправително общество. Това нещо е 
намерило пълен израз в новата Конституция на 
СФРЮ, в конституциите па социалистическите ре
публики и покрайшпш и в Платформата за Десе
тия конгрес на СЮК.

Създателскнте похвали в решаването на всички 
оъщеотвеш1 въпроси на нашия обществено-полити
чески живот са възвърнали доверието на работни
ческата класа и на всички трудещи се в Съюза на 
комунистите, като водеща идейно-политическа си-

ПРИЗНАНИЕ НА КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ В 

В ДИМИТРОВГРАД 15 и 16 април в предприя
тията и учрежденията се съ
стояха събрания, па конто 
представители на Червения 
кръст и обществените орга
низации осведомиха работ
ниците за значението па ак
цията. От заседанието бе из 
пратена приветствена теле
грама до др. Тито.

От заседанието бе изпра
тел е грам а 

повод 
станеш I-

На 15 април т.г. в Димит
ровград с есъстоя тържест
вено заседание на организа
цията на Червения кръст, на 
което бяха отдадени призна 
ния и връчени награди на 
кръводарителите, които са 
дали повече от десет, относ
но пет пъти кръв. Награди 
и златни значки получиха 
кръводарителите, които са 
дали кръв десет и повече от 
десет пъти: Томислав Стан
ков (10), Иван Зарков (10), 
Никола Кочич (10), Георги 
Николов (И), Драгослав Гео 
ргиев (10), Димитър Манов 
(10), Драголюб Раденкович 
ПО), Рангел Филипов (11), 
Димитър Елснков (10), Асен 
Минев (11), Илия Басов (12), 
Божко Петров (12) и Васил 
Каменов десет пъти. Бяха 
връчени награди и сребърни 
значки на 21 кръводарите
ли, както и похвали на 14 
лица, които особено са се 
ангажирали в провеждане 
на акциите по събиране на 
кръв.

тена протестна 
до другаря Тито. по 
ирсдентистките 

ща на италианското правите
ла.

Нашата независима и необвързана външна по
литика — политика на мир и миролюбива коегзи- 
стсиция и на равноправни отношепия между наро
дите, чнйто си основоположник Ти другарю Тито, 
допринесе и социалистическа Югославия да стане 
символ на мира в света. Ръководени от Теб, ние 
винаги сме били в първите редове за отбрана на 
народите, конто се борят за свобода и независи
мост. Затова днес, когато сме изправени пред ире- 
недептистките закани на официалните кръгове в 
Италия към териториалния ннтегритет на нашата 
самоуправнтелна социалистическа общност, ние ко 
мушютнте, трудещите се и гражданите от Боснле- 
градска община имаме един единствен отговор: Ре
шително ще защшцавам и ще отбраним всяка педя 
на родшшта си.

Драги другарю Тито, пожелаваме Ти да жи
вееш дълги и дълги години. Единодушно Ти се об
ръщаме о моЛба да бъдеш доживотен председател 
па Съюза на югославските комунисти и още много 
годиш! да ни водиш в нови трудови победи в из
граждането на нашето социалистическо самоуправ 
ително общеотво.

лство.
По повод тазгодишната ак 

ция за събиране на кръв, ко 
ято в Димитровград се про
веде от 17 до 19 април, на Л. Д. 1

Поздравително телеграма
ДРАГИ ДРУЖЕ ТИТО!

Ние гражданите от Босилеградска община чув- 
ствувам безмерна радост, че ни се удава възмож- 

испосредствепо да се приобщим към най-хубапост
вите желания и честитки, които по повод рождения 
Ти деп носят стотици хиляди младежи, девойки и
пионери.

Гордеем се, че Твоя рожден ден посрещаме с 
големи резултати, осъществени от работническата 
класа и Съюза па комунистите предвождани от 
Теб, другарю Тито.

Огромното и епохално р 
то творец си Ти, другарю Т

ПИОНЕРИТЕ МЛАДЕЖТА, ГРАНИ
ЧАРИТЕ И ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ОТ 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

еволюционно дело, чий 
иго с дало възможност
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Поздравителна теле 

грама до другаря Тито
БЛБУШНИЦЛ

«ЧУЖДОТО НЕ ИСКАМЕ 

СВОЕТО НЕ ДАВАМЕ!« Скъпи другарю Тиго,
Събрани днес на митинг по случаи мишва- 

на щафетата през нашата община, Ти изпра- 
шаме по повод 82-рия ти рожден ден сърдечни поз- 
драви за дълголетие, крепко здраве и щастлив

пето

живот. другарю Тито, че в предстоя- 
множество задачи а ук-

Знаем, скъпи 
шия период ни очакват 
репването на самоуправителния социализъм, е ук
репването на властта на работническата класа, в 
подобрение на отбранителната способност и си
гурността на нашата страна. Затуй сме щастливи 
и изпълнени с годост, че всичко това, както и до
сега, ще изпълняваме под Твое ръководство.

В осъществяването ни историческите цели 
Ти отвинаги ни вдъхновяваше със сила и реши
телност, реално оценявайки световните процеси и 
отношения, визионерски предвиждайки нашите 
пътища на преобразование. Всички народи и 
народности на СФРЮ ти доведе до истински три
умф, издигна престижа на нашата страна в света, 

Теб стана мощен фактор в борбата 
за мир, необвързана и миролюбива коегзистенция.

За Твоите огромни дела, за човешките ти и 
Ти се отдължим с любов

която начело с

От протестния лпгпшг в Бабушшща
Панчич. Той изтъкна огром 
пия принос на др. Тито за 
създаването и изграждането 
на нова самоуправителиа 
Югославия и с топли думи 
изрази желанието на всич
ки жители на Лужница за 
дълголетие и крепко здраве 
на др. Тито.

На протестния митинг/ ко
йто се състоя по този повод, 
говори Станимир Илич, пред 
седател на Общинската кон 
ференция на Социалистичес
кия. съюз Станимир Илич.

Нотата на италианското 
правителство от 11 март и 
териториалните претенции

пша111111Н1И111г*ми1

Димитровград. — В течение на миналата сед
мица в болшинството партийни организации в Ди
митровградска община бяха проведени заседшшя, 
на които бяха разгледани материалите т.е. идейно - 
политическата основа за изготвяне на докумен
тите за Седмия конгрес на Съюза на комунистите 
в Сърбия,

Куса врана. — Миналата седмица в село Куоа 
врана бе открита мандра, в която ще се произвеж
да сирене. Мандрата е собственост на земеделска
та кооперация „Сточар“ и през първите дни на от
криването кусовранци предаваха по 150 литра мля
ко дневно.

ДИМИТРОВГРАД

към паши земи той окачест
ви като грубо посегателство 
върху териториалния интегри 
тет «а нашата страна, необ
вързана социалистическа Ю- 
гославия, последователен бо 
рец за мир в света. Изтъква 
йки единството на нашите 
народи и народности, изко
вано в дните на славната На 
родоосвободителна борба, 

Илич подчерта, че както по- 
рано, така и днес нашите на 
роди и народности са спло
тени под водачество на др. 
Тито и винаги са готови да 
отблъснат всяко нападение.

От митинга е изпратена те
леграма до др. Тито.

революционни усилия ще 
и обещание, че ще издържим във всяко наше уси- 
лие, па всяка крачка към по-хубавото и по-доб-

Към 3 000 граждани н тру- 
дещи се от Лужница се съб
раха на 12 април в центъра 
на Бабушннца, за да посре
щнат Титовата щафета. В 16 
часа след обед, привествува 
на с бурни аплодисменти 
щафетната палка на търже
ствената трибуна пред Кул
турния дом донесе младата 
работничка от „Лужница“ 
Бояна Ннколич.

Приемайки щафетната пал 
ка, в името на гражданите, 
.младежта и пионерите за де 
лото на др. Тито говори сек 
ретаря на Общинския коми
тет в Бабушница Миодраг

рото.
От източната граница на нашата социалис

тическа родина се приобщаваме към протестите 
всички наши народи и народности срещу по

па итиалианските иредентисти вър
на
хитителст в ото 
ху интегритета на нашата страна. Готови сме заед
но с всички наши народи и народности да защи- 

соцналистически обществен стройщаваме нашия 
и с кърви извоюваната свобода.

Пионерите, младежта и 
трудещите се от Бабуш- 
нишка община

|'и1В>11В91КЯ1

СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ПРИЕТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 

1974 ГОДИНА мост от потребите на финан 
енраните от общината едуж 
би и органи. Трябва да се 
отбележи, че са отделени из 
вестни средства за финанси 
ране и на извънбюджетни 
дейности. Така например, за 
разрешаване на комунални 
проблеми в общината са оси 
гурени 300 хиляди динара, а 
за капитоловложения 400 хи 
ляди динара, предназначени 
за електрификация, оборуд
ване на гимназията и доиз
граждане на Дома на култу 
рата в Босилеград.

Отборшщите също така 
обсъдиха и приеха анализа 
за осъществените делови ре
зултати на стопанските орга 
низации през миналата годи 
на ,както и отчетите за ми
налогодишната работа на 
всички служби и органи в 
общината.

По предложение на мест
ните общности в Млекомин- 
ци, Дукат, Караманица и Ба 
рйе. Общинската скупщина 
взе решение за въвеждане 
на местно самооблагане в 
тези села за тази година.

На края на сесията, пред
седателя на Общинската ску 
тпцина Владимир Стоичков 
благодари на отборници- 
те за досегашната им работа 
и изтъкна, че те и занапред 
ще трябва да бъдат дейно 
включени в работата на ме 
стните общности и на обще 
ствено - политическите орга 
низации, за да помогнат за 
пълното прилагане в дело на 
новата делегатна система.

лиза на 7,2 милиона динара, 
от които 3,6 милиона дина
ра са допълните.ши средст
ва, които ще доде Републи
канската скупщина за фина 
нсиране на основните дей
ности на общината, опреде
лени със закона.

На 12 април в Босилеград 
се проведе последна сесия 
на двата съвета на Общин
ската скупщина в стария със 
тав. на която бе приет бюд 
жета на общината за тази 
година.

Общинският бюджет въз-

По решение на отборницн 
те средствата от бюджета 
са разпределени в зависи-ЕДИНОДУШНО - ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 

ДЕЛЕГАТИ
На 14 април в 42 местни 

общности в Димитровград
ска община 470 членове на 
делегациите избраха 20 деле 
гата, които ще ги представ
ляват в Общинската екупщи ’ 

съветът «а местните 
общнеоти. Между избраните 
делегати 6 са работници 
селскостопански произволи 
тели и 6 от останалите заня 
тия. От това число — 3 же
ни, един младеж и двама от 
сръбска народност.

Всички делегации проведо 
ха изборите до 8 часа и от 
членовете на делегациите 
гласуваха 99 на сто гласопо

давателите, които единодуш 
но избраха предложенитте 
кандидати.

Също и делегациите на ос 
новните организации 
сдружения труд, останалите 
трудови общности и делега
циите на селскостопанските 
производители избраха 30 
делегати за съвета на сдру
жения труд. От 416 членове 
на делегациите бяха избра
ни 12 работника, 5 селско
стопански производители и 
13 от останалите занятия. От 
това число — 7 жени, 2 <мла 
дежа и две лица от сръбска 
народност.

ЗВОНЦИ

на ПОДГОТОВКИ ЗА 1-ви 

И 25-и МАЙ
на

8

Младежкият актив в Звон 
ци усилено провежда подго 
товки за посрещане на Меж 
дународния празник на тру 
да — 1-ви май и Деня на 
младостта и рождения ден 

,на другаря Тито — 25-и май.

Според приетата програ
ма, в навечерието на Първи 
май ще се организира факел 
но шествие с участието на 
ученици и младежи от се
лото. След това ще се състои 
тържествевр събрание, за кое 
то програма готвят ученици

те от основното училище 
„Братство“. На 2-и май ще 
се проведат състезания по 
шахмат, волейбол и други 
спортни дисциплини.

С подбрани точки младе
жите от Звонски район ще 
участвуват в програмата за 
25-и май и на другите май
ски тържества.

Културно - художествено
то дружество „Руй“ понасто 
ящем сериозно се подготвя.

А. А»

Село Барйе получи ток
След тригодишни уси

лия на 17 април 42 от 
общо 80 домакинства в 
с. Барйе получиха елек
трически ток. Всяко до
макинство изразходва по 
2100 динара за далеко

провода и по 2000 дина
ра за електрическата мре 
жа.

Този трудов успех ос-ъ 
ществиха хора на средна 
възраст от 65 години.

А. Д. Й. Миланов В. В.
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От Идейно - политическата основа за изготвяне на документите 
за Седмия конгрес на Съюза на комунистите в Сърбия

ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ В ОСЪЩЕСТВЯ
ВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО РАВНОПРАВИЕ

Братството и единството, 
създавано в Народоосвобо- 
дителната борба и социалис 
тическата революция е трай 
на револционна придобивка 
на всички народи и народ
ности на Югославия. Затова 
е необходимо постоянно да 
се укрепва, по-нататък раз
вива и обогатява с ново съ
държание братството и един 
ството върху основите на са 
моуправлението и сдруже
ния труд.

Комунистите трябва най- 
решително да се борят сре
щу силите и тенденциите, ко 
ито се противопоставят на 
развитието и интеграцията 
на югославската самоуправи 
телна социалистическа общ
ност — срещу носителите на 
национализъм в неговия уни 
тарен и сепаратистически 
вид, технократизма, либера
лизма и различните видове 
на партикуляризъм и лока- 
лизъм.

■ Трайна основа за по-на 
татъшната национална афир 
мация и сближаване на на
родите и народностите пред 
ставлява самоуправително 
сдружения труд и неговото 
развитие, укрепването на е- 
динството на обществено-и
кономическата и политичес 
ка система, социалистическо 
самоуправление, социалисти 
ческата солидарност и вза
имните интереси на народи
те и народностите.

Изхождайки от трайното 
определение за по-нататъш
но укрепване и развитие на 
равноправни национални от 
ношения като съставна част 
на самоуправителните соци 
алистически обществени от
ношения, Съюзът на комуни 
стите в Сърбия се бори за 
решаваща роля на работни
ческата класа в обществото 
и всестранно развитие на чо 
вешката личност, за осъще
ствяване на равноправие и 
задълбочаване на братство
то и единството между на
родите и народностите на 
Югославия. Това същевреме 
нно е и основа за успешна 
борба против всички форми 
на национализъм, а специал 
но великосръбския и носите 
лите му.

Косово и недостатъчно раз- на федеративна общност, за 
витите краища извън облас- по-нататъшно укрепване са- 
тите, а и в онези, където жи мостоятелността и отговор- 
веят народности. Преди вси ността на републиките и об 
чко, още липсват по-широ
ко свързване и съвместни 
капиталовложения на органи 
зациите на сдружения труд 
от стопански по-развитите в 
стопански недостатъчно раз
витите краища. Всичко това 
влияе върху съществуване
то, а и задълбочаването на 
разликите по, отношение на 
заетостта и в материалното 
състояние на населението в 
по-развитите и по-малко раз 
витите области, особено на 
числящите се към народите 
и народностите.

ващите проблеми в култура 
та, задължава комунистите 
погнататък решително да се 
застъпват за пълна афирма- 
ция и всестранно развитие и 
взаимно сътрудничество ме
жду всички национални кул 
тури В рамките на това 
необходимо:

— постояло да се разши
ряват общите и материални 
основи и да се създават ус
ловия за свободно и равно
правно развитие на всички 
национални култури;

— да се разширяват обли
ците на културно сътрудни
чество и съвместност на кул 
турния живот и да се подти 
ква взаимното свързване на 
националните култури въз 
основа на взаимното;

— по широко да се пред
ставят постиженията на вси 
чки национални култури;

— да се насърчава творче
ството и културно-художе
ствената самодейност в сме 
сените национални среди, ка 
то форми на изразяване на 
националната индивидуал
ност и взаимно запознаване 
и съвместно развитие на съ 
щинските качества в нацио
налните култури;

— да се укрепва същест
вуващата практика на раз
лични облици на кооперация 
и други форми на сътрудни 
чсство между издателските 
предприятия, сътрудничест
вото в областта на радиото 
и телевизията и на другите 
средства на масова инфор
мация.

— да се правят усилия по- 
нататък да се увеличи пре
веждането, а особено от ези 
цнте на народностите на сър 
бохърватски език и езици
те на народите, както и от 
един език на народността 
на друг

Съюзът на комунистите ще 
се застъпва ценностите на 
всички национални култури 
да се направят достъпни на 
всички граждани на нашата 
социалистическа общност.

■I Съюзът на комунисти
те в Сърбия стои на маркси 
ческц класови позиции в ре 
шаването на националния 
въпрос. Затова той решит^л 
но се бори срещу всички 
явления на национализъм, о 
собено великосръбския. кой
то се проявява или във фор 
мата на уиитаризъм или се
паратизъм. Това становище 
обаче бе значително застра
шено между двата конгреса 
от бюрократическо-етатисти 
ческн п технократично-либе 
ралнстическите сили и фрак 
цийското действуване на от 
делни лица и групи в Съюза 
на комунистите. Това благо
приятно действуваше върху 
явленията на национализъм 
в икономическата, обществе 
ио-полнтическата, културн;| 
та, информативна и другите 
области на обществения жи
вот. Решителното протнвопо 
ставяне на тези, в битието 
си контраревОлюцноннн тен 
денцип, след 21-то заседание 
на Председателството на Съ 
юза па югославските кому
нисти а особено след Писмо 
то н речта на другаря Тито, 
спря и отстрани национали
стическите прояви и техните 
носители. <.

гражданска защита, както и 
на работниците в органите 
на сигурността.

__ Съюзът на комунисти
те на Сърбия трябва енерги 
чио да се;застъпва:

— за по-ускорени качест
вени промени в образовател 

възпитателната систе-

ластите за собственото 
развитие и развитието 
целокупната югославска со
циалистическа общност. За
това комунистите трябва да 
подкрепят и насърчават до
говарянето и споразумяване 
то между републиките и об
ластите и всички самоупра- 
вителни субекти, като фор
ма на сътрудничество меж
ду народи и народности.

им
на

е

но
ма, а предимно на планове
те и програмите и учебната 
литература, с цел в тях да 
се внесат съдържания, кои
то развиват марксичеоки по 
глед ша нацията и национал 
ния въпрос и съзнанието за 
равноправие и братство и е- 
динство между народи и на 
родности и социалистичес
кия интернационализъм. Въз 
питателно - образователната 
система трябва да развива 
съзнанието за общото съдър

В осъществяването на но
вата самоуправителна соци а 
листическа система Съюзът 
на комунистите в Сърбия 
трябва да се застъпва и вси 
чки въпроси от областта на 
националните отношения да 
се решават в обсега и върху 
основите на самоуправител
ните производствени отноше 
ния и делегатната система. 
Следователно, комунистите 
трябва да се борят установе 
ните с Конституцията права 
на народите и народности
те да се осъществяват във 
всички области и на всички 
равнища на обществените 
отношения. Затова условия
та за осъществяване на тези 
права трябва да се утвърж
дават в статутите и остана
лите актове на обществено- 
политическите общности, ме 
стннте и самоуправителии 
общности на интересите и 
организациите на сдруже
ния труд и винаги критиче
ски да се разглежда прила
гането им на практика.

Съюзът на комунистите в 
Сърбия ще се застъпва в де
легациите на самоуправител 
ните органи на организаци
ите на сдружения труд и 
скупщииите на обществено- 
политическите общности по
край социалния да се осигу
ри и съответен национален 
състав.

Съюзът на комунистите в 
Сърбия щс се застъпва за 
последователно осъществя
ване на принципа на равно 
правие на езиците и писма
та на народите и народнос
тите и свободната им упот
реба. Комунистите са длъж
ни в своите среди и на вси
чки равнища да се борят за 
осигуряване па правни, орга 
низацион-ни, кадрови, ма
териални и технически ус
ловия за осъществяване па 
пряко и пълно равноправие 
на езиците и писмата във 
всички области на обществе 
пия живот.

Затова Седмнят конгрес на 
Съюза на комунистите в Сър 
бия решително се определя 
за такива мероприятия, кои 
то ще осигурят по-ускорено 
развитие на недостатъчно 

развитие области, както 
със собствени сили и уси
лия, така и чрез сдружава
не на труд и средства на ор 
ганизашште на сдружения 
труд от развитите области 
по-пътя на по-големи капи
таловложения въз основа на 
съвместно утвърдени програ 
ми. За това е необходимо 
по-нататъшно усъвършенст- 
вуване на метода на по-ус
корено развитие и по-ефи
касно ползуване на предназ 
начените средства.

Политиката на ускорено 
развитие на недостатъчно ра 
звитите републики и на Ко
сово трябва и в бъдеще да 
се осъществява със съвмест
ни усилия на всички труде
щи се от всички народи и 
народности на Югославия 
като интерес и цел на дъл
госрочно развитие на Югос
лавия и на всеки поотдел-

жаиие на интересите върху 
основите на самоуправител- 
ното социалистическо разви 
тие на нашата общност и за 
югославския социалистиче
ски патриотизъм;

— за съгласуване на учеб 
ните планове и пограми и в 
рамките на републиката и 
по-широко, съгласно заклю
ченията на Третата конфере 
пция на Съюза на югослав
ските комунисти, особено за 
тяхно обогатяване със съвме 
стни съдържания, които да 
осигуряват запознаване с пс 
торпята на сдружения жи
вот и съвместна борба и раз 
витне па всички народи и 
народности;

— за подобряване на дого 
варянего и сътрудничество
то между републиканските, 
областните и всички други 
институции по образование
то. особено за съгласуване 
на плановете и програмите, 
издаването на учебници, 
школуване на учителски ка 
дри II под;но.

— за укрепване па усилия 
та и подобряване па услови 
ята за пълно осигуряване за 
учебници и друга литерату
ра на езиците на народнос
тите;

Развитието на самоуп
равителните социаилстичес 
ки отношения и изграждане 
то на единна стопанска сис 
тема в тази насока, въз ос
нова на новата Конституция 
изисква постоянна борба за 
самоуправително сдружава 
не на стопанството от всич
ки краища и развитие на 
единен югославски пазар, за 
всички форми на сдружава
не на труд и средства и вза 
имно свързване. Това пред
ставлява мощен фактор на 
сближаване между народите 
и 'народностите върху само- 
управителни социалистичсс 
ки основи и на съвкупното 
им развитие.

Съюзът на комунистите в 
Сърбия решително ще се бо
ри срещу отчуждаването па 
средства й създаване на цен 
трове на финансова мощ в 
областта на стокооборота и 
парите, установени върху ос 
новите на централизма и мо 
нонолиситческото реша/ва- 

неблагсхприятно 
влияеше върху отношенията 
между републиките и обла
стите и върху междунацио- 
иалните отношения.

■ Седмият конгрес па Съю
за на комунистите в Сърбия 
се застъпва за самоуправите 
лно развитие на нашата мио 
гонациоиална социалистиче 
ска общност като нов тип

— за по-цялостно запозна 
ване с политическата, стопа 
ноката и културна история 
на съседните п други наро
ди, към конто народностите 
в Сърбия се числят етначсс- 
скн;

— за развитие па съзпанн 
сто сред децата и младежта 
и родителите пм за необхо
димостта от учене на езици 
те и писмата на народите п 
народностите в Югославия 
върху принципа на добровол 
мост, което е в интерес па 
съвместния живот и усло
вие за равноправие.

за по-нататъшно разши 
рявапс на материалната ос
нова и издигане на по-висо
ко равнище на образование
то в смесените национални 
среди, специално на езици
те на народностите.

Съюзът на комунистите ще 
се застъпва и учителският 
кадър в училищата в много 
националните среди постоял 
ио да се подготвя за обуче
ние на повече езици.

С общи усилия на цяла 
та югославска обихност са 
постигнати твърде значител
ни резултати в обществено- 
икономическото развитие на 
недостатъчно развитите ре
публики и на областта Косо 
во. В републиката бяха на
правени особени усилия и 
постигнати значителни резул 
тати в развитието на Косо
во и недостатъчно развитите 
краища извън автономните 
области. Успоредно с общо
то развитие на материални
те производителни сили в ре 
публиката, значително нара- 
стнаха производителните си 
ли във всички недостатъчно 
развити краища, 
на е работническата класа 
на всички народи и народ
ности и чувствително нара- 
стна националният доход.

Обаче обществено - икоио 
мическото развитие все още 
не се осъществява, достатъч
но ритмично, а особено в

За по-нататъшпото укреп
ване на братството и един
ството на народи и народно 
сти и последователното иро 
веждане на концепцията па 
всенародната отбрана, като 
чест, право и дълг па всич
ки трудещи се и граждани 
и всички народи и народно
сти, с обществена акция да 
се обезпечи школуване на 
числящите се към народнос
тите във военни училища и 
институти и в училищата за 
вътрешни работи, с цел да 
се подобри националният съ 
став на ръководния кадър в 
частите на Югославската на 
родна армия и в частите на 
териториалната отбрана и

не, което

по-числе-

Н Съюзът на комунистите 
в Сърбия, изхождайки от по 
стигнатите положителни ре
зултати и все още съществу

Страница 5БРАТСТВО • 19 АПРИЛ 1974



ДИМИТРОВГРАД ,

СТОПАНСКАТА 1973 

СРАВНИТЕЛНО ДОБРА
Тя с осъществила общ доход 
от 41 234 000 динара или е 45 
па сто'повече от 1972 годи- 

Чрс\т собствената търгов 
осъществила

от Ю"/», докато „Бра 
„Циле“ са намали* 

дейност
„Тигър“ 
тство" и
ли стопанската си
_ „Братство“ е 46, а „Циле
със 17 па сто! Именно това 

главната причина, че 
план в сто

Иатсклата 1973 година аа 
стопанските организации в 
Димитровградска община бе 
ше сравнително успешна. На 
първо място, липсата на о- 
боротип средства и увеличе 
името па цепите ма въапро- 
изводствешпе материали бя 
ха основна пречка да се пое 
тнгнат но-аавидим резулта
ти. Но н покрай това — ди
митровградско стопанство бе 
лежи растеж. Така общсст- 

руто-продукт 
I 360 000 динара или

па.
ска мрежа е 
2 766 000 общ доход или 3% 

1972 голина. Въве п
производственият 
паметното през изтеклата го 

осъществен само със

в повече от 
фондовете 

2 025 000 динара — с 69% в 
1972 голина. Тези

са внесени
дина е 
79 на сто.

Организацията па сдруже
ния труд „Тигър“, която, да
ва 60 па сто от общия доход 

1В общината и към 30 на сто 
от бруто-продукта в общи- 

1973 година е осъ- 
общ доход от

повече от
резултати „Свобода“ е осъще 

с 332 работника. 
През 1973 година „Свобода“ 
е изнесла на пазара стоки 

стойност от 352 993 дола
ра или с 24 на сто в повече 
от 1972 голина.

ствила

веният бр 
за на 321 
е 27 на сто в повече в срав
нение с 1972 година. Но в 
сравнение с планирания бру 
то-продукт — той плана е 
преизпълнен само е 2 на сто. 
13 1973 година е осъществен

възли на
пата ,през 
ществила 

85 905 000 динара, или с 10 
1972 го- Мебелиото предприятие 

„Циле“ е осъществило общ 
доход от 12 371 000 динара, 
което представлява само 
на сто от дохода през 1972 
година. Това ще рече, че 
„Циле“ е намалило стопанс
ката си дейност Причината 
за това са преди всичко обо 
ротните средства, а в резул
тат на това и непълното пол 
зване на мощностите. Значи 
тел но е намалена акумулатив 
ността на предприятието, 
тъй като материалните раз
ходи са растели по-бързо от 
общия доход. Така през из
теклата година материални
те производствени разходи 
са нарастнали с 56%, а об
щия доход само с

Въпроса с обезпечаване 
на постоянни оборотни сред 
ства за „Циле“, както и за 
„Братство“ е акутен.

па сто в повече от 
дина. Но общият доход е по- 
малък от планирания обем 
с 20 па сто. Но и покрай 
това — тази организация е 
имала чиста печалба от

2 900 000 динара, които са ра 
знределени във фондовете, 
доколкото през 1972 година 
е работила със загуба от
3 867 000 динара. Тази стопан 
ска организация е изправена 
пред сериозни трудности тъй 
като използва предимно вно 
спи суровини. Същите ггоскъ 
имаха през последната годи 
на с над 100°/». Но и пок
рай това в нея са постъпили 
на работа с 3% повече ра
ботници от лапи, постоянно 
се върши кадрово и органи
зационно укрепване и може 
да се очаква положително

»Ш0ШНШ« СТРОИ 83също национален доход от 
112 11,3 000 динара или с 52 
па сто м повече от 1972 го
дина, а национален доход 
ма, глава от населението от 
— 6862 динара. В значител
ното повишение на национа 
линя доход ма глава от на
селението е спомогнал и ча
стния сектор, предимно в се 
лекото стопанство. Общест
веният сектор в стопанство
то вървеше с по-бавен ра
стеж поради намалената аку 
мулативност. Но и покрай 
това стопанските оргаииза- * 
ции са отделили във фондо
вете средства от 7 372 000 ди 
нара, или с 28 на сто в по
вече от 1972 година.

През изтеклата година е 
дошло до незначително по
вишение на работниците — 
от 2 на сто. Изпъква обаче 
проблема на отлива на ква
лифицирани работници. В 
стопанството през изтеклата 
година на 180 работника ид
ва по един икономист и до
ри на 1 249 — по един юрист.

Като се имат предвид по- |г
сочените проблеми на неп- =
латежоспособност на пред
приятията, повишението це
ните на възпроизводствения 
материал и др. не е трудно 
да се заключи, че не имало 
по-значителни капиталовло 
жения В сравнение с 1972 
година те са по-големи с 23 
на сто. Вложени са общо 
1 906 000 динара, от които в 
стопанството 81%, а в несто 
ланските дейности 19 на сто 
Към 76 ма сто от тези сред- Е 

. ства са собственост на пред “ 
приятия. 5 на сто са отпусна 
ли банките, а 19 на сто са

Само за една година село 
Божица е „нарастнало'' с 
400 нови жители. С изграж
дането на втората фаза на 
Власннските водоцентралп 
тук е създаден работничес
ки стан, с над 400 работни
ци.

Благодарение на строител 
ното предприятие „Хцдроте- 
хника“, което строи втората 
фаза на ВЕЦ „Власина“, в 
селото е изграден водопро
вод, от който блика студена 
планинска вода. Сега тоя во 
допровод ползва цялото на
селение от центъра на село 
то. Въпрос е дали и кога се 
лото е могло само да доведе 
вода.

С помощта на „Хидротех- 
ника" над селото е построе
но телевизионно реле, което 
е дало възможност „малкият 
екран" да влезне в много бо 
жички домове. Сега телеви
зионните антени се издигат

не салю по покривите на ра 
ботническнте квартири, но 
н във всяка друга къща в 
центъра на селото.

От момента, когато е фор 
миран работническия стаи, 
тук културно - забавния жи 
вот става все по-интензивен 
и разнообразен. В посеще
ние на селото почти редовно 
идват музикални и други по 
пулярни ансамбли, чиито из 
пълнения наблюдават и всич 
ки заинтересовани гражда
ни от селото.

45%.

Когато се направят необхо 
димите подготвки за изграж 
дане на библиотека в село
то. във финансирането на 
тоя обект ще участвува и 
„Хидротехника”.

За отбелязване е, че сега 
тук е подобрено и снабдява 
нето, както и здравната слу 
жба.

развитие и занапред..
Конфекция „Свобода“ през 

изтеклата делова година по
каза забележителен успех. М. А.
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КОМЕНТАР

в. в. [рижото зо човекоБОСИЛЕГРАД
В новата ни консти

туция, в статутите на 
организациите на сдру 
жения и в другите са- 
моуправителни прави
ла основно е 
жата за човека. И то
ва е съвсем на място.
Има случаи, обаче ко
гато тази грижа изос
тава.

Такъв е случая кога
то се касае до охрана 
та по труда.

И едни бегъл поглед 
върху доклада на инс
пекцията по труда в 
Димитровград може да 
разтревожи. Именно, 
има примери на неспа 
зване па предписания
та по охрана на труда.
А знае се до какво мо 
же да доведе това —
— до тежки повреди 
или наранявания, дори 
и до инвалидност. Ще 
посочим няколко при
мери. Инспекторът по 
тРУАа е установил в за 
водите на „Тигър" в 
Димитровград ни мал
ко ни много — 24 нере 
дности по предписания 
та по охрана на тру
да. Определил и срок, 
в който те да бъдат от 
странени. Срокът си из 
текъл — неизправнос
тите си останали. Как
во тук повече може ин 
спекторът по пазара — 
да състави акт и да да 
де отговорните лица
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под съд.
Инспекцията по тру

да например дала на
реждане на строител
ното предприятие „Гра 
дня" за извършване на 
прегледи на машините. 
Преглед бил направен, 
но от страна на Ине-

»Успуга« още не е 

преустроена
грн-

тнтута по охрана на 
труда в Ниш не бил 
издаден цертификат за 
употреба на „гатер" — 
машина и инспекцията 
забранила употребата 
му.

На заседанието на трудо
вия колектив на комунално - 
услужното предприятие „Ус
луга“ в Босилеград, на което 
участвуваха и общинските 
ръководители, взето е реше
ние предприятието да се уч 
реди в организация на сдру 
жен .труд, в чийто състав ще 
има три основни организа
ции на сдружения труд. За 
целта е приет договор за 
сдружаване в основни орга
низации на сдружения труд.

В определения законен 
срок до 31 декември минала 
та година предприятието не 
се е преустроило в основни 
организации 
труд. Вместо това, до 
срок предприятието е пода
ло иск до Окръжния стопан 
ски съд за преустройство в 
трудова организацията' сдру 
жен труд. Обаче сега трудо 
вия колектив е констатирал,

пълното и успешно оргацц- 
зиране на тази стопанска ор 
ганизация в общината. Въп
рос е обаче дали сега, пора
ди закъснението, ще се ус
пее в това начинание и дали 
предприятието няма да бъде 
глобено.

от други източници. 
Общо в промишлеността 

през 1973 година е осъщест
вен общ доход от 145 810 000 
динара или с 9"„ ъ 
от 1972 година. Най

В кожарообработва 
телното предприятие 
„Братство" и дървооб
работващото предприя 
тие „Циле“ с години на

в повече 
-голямо 

увеличение има при коифек 
В. В. ция „Свобода“ — от 45% и

1
ред не се провеждат 
решения за забрана на 
работа с някои маши
ни поради неспазване 
на мерки по охрана на 
труда.

Изводът тук се нала
га сам: трябва да се 
промени из основи от
ношението към мерки 
те по охрана на труда. 
Този въпрос търси ща 
телно разглеждане от 
страна на самоуправи- 
телните и обществено- 
политическите органи 
зации.

Мерките по охрана 
на труда трябва да се 
спазват. За да не се сти 
га до повреди. Щетите 
после са двойно по-го- 
леми.

191

I
1

на сдружен 
тоя

I
че само преустройството 
основни организации на сд
ружен труд, като най-после 
дователна форма на прилага! 
нето

в

IДа се дойде до интересна и актуална 
формациая-нужно е често пъти, да се 
много път. Iин- 

мине
Нашият коресподент от Босилеград 

В. Велинов в разговор със селяни в Божица.

в
1на конституционните 

амандмани, ще допринесе за м. . |
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I
Босилеград

ИЗАБРАНИ 36 ДЕЛЕГАТИ В СЪВЕТА 

НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
'■

В неделя, на 14 април, 
в Босилеградска община 
се произведоха избори за 
делегати на Съвета на 
местните общности на Об 
щинската скупщина. Де
легациите в 32 местни об 
щности в общината из
браха 36 делегати. Деле
гациите на местните об
щности в Босилеград, Ду 
кат, Горна Любата и Гор 
на Лисина избраха по 
двама делегати.

Изборите ще бъдат пов 
торени в местните об
щности на селата Млеко 
минци, Брестница и Ри- 
качево. Там е имало по 
двама кандидати, които

;! Горна Лисина

, *•са получили по равно 
бюлетини.

Не са произведени из
бори за делегати на мес 
тните общности в Горна 
Ръжана и Плоча поради 
отеъствието на мнозина 
членове на демгаците ко
ито се намират на сезон
на р)а бота страната. Там 
изборите ще се проведат 
към края на лятото, ко- 
гато се завърнат.

Съставът на делегатите 
в Съвета на местните об 
щности изглежда така: 
28 земеделски произво
дители, 4 работници и 2 
пенсионери.

■Л >4 шСЕЛО %а*ВЛАСИ Ши

Ш ЩШ

НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ Н СЕЛОТО
въпроси да се решават 
чрез твърде разклонена
та система от обществено 
договаряне и самоупра- 
вително споразумяване.

Редица въпроси от об 
ластта на цените, креди
тите, данъчната полити
ка, специализираните и 
научни служби ще се ре
шават и уреждат със 
самоуправителни споразу 
мения и договори.

САМОУПРАВИТЕЛНО 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕ 
ТО на земеделците в сд
ружения труд от значе
ние е и самоуправително 
то организиране на труде 
щите се на село в мест
ни общности. Впрочем, 
действително преобразо 
вание на селото не може 
да стане без цялостно 
самоуправително и ико
номическо организиране. 
Там където местната об
щност, кооперацията или 
техен цех сътрудничат с 
местната общност — са 
постигнати забележител 
ни резултати в развити
ето и подобрението на 
производството и в благо 
устрояването изобщо.

С провъзгласяването 
на новата Конституция 
на СФР Югославия и с 
приемането на новите ре 
публйкански и областни 
конституции приключи 
няколкогодишната коне 
титуционна реформа в 
нашата страна. Внимани 
ето на замеделците прив 
личат конституционните. 
разпоредби, отнасящи се 
до регулирането на об
ществено-икономическо
то положение на селото, 
т. е., селското стопанство 
като цяло. КАК ДА СЕ 
ОСЪЩЕСТВИ ИКОНО
МИ ЧЕСКА СИГУР
НОСТ: Най-голям брой въ 
проси и запитвания, ко
ито отправят земеделски 
те производители се от
насят до тяхното иконо
мическо положение. Но
вата Конституция, по 
принцип, гарантира същи 
те права, както на работ 
ниците в сдру жения| 
труд, така и на земедел
ците. При това се под
чертава, че бъдещето на 
селското стопанство е 
именно в сдружаването,

в разните видове на 
сдружаване.

Сдружаването на земе 
делските производители 
е единствения път за раз 
ширяване на материална 
та база на труда. Въз ос 
нова на сдружаването те 
могат да повишат произ 
водителността на труда 
в селското стопанство и 
по този начин да осъще 
ствят по-високи доходи, 
което от друга страна ще 
им обезпечи да задоволят 
все повече нарастващите 
потреби както на своето 
стопанство, така и на се 
лото като цяло.

Новата Конституция да 
ва правото на замеделци 
те да сдружават труд и 
средства, било в коопера 
циите или в други обли
ци на сдружаване. Във 
всички видове на сдружа 
ване земеделците реша
ват по въпроси, които са 
от общ интерес наравно 
с работниците от съ,отв
ените организации на сд 
ружения труд.

СПОРАЗУМЯВАНЕ И 
ДОГОВАРЯНЕ: Основно
то в новата Конституция 
е множество обществени

В. Велинов

Избрани делегати
На 14 април тази година в Горна Лиси

на бяха избрани двама делегати ва Съвета 
на местните общности в Общинската скуп
щина. Това са земеделските производители 
Евтим Господинов и Вене Симов.

Р. Д-

Горна Любата

СЪБРАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИИ
гации избират един делегат.

Първо делегациите избра
ха председател и заместник 
председател по провеждане 
на изборите. За председател 
бе избран Вене Ников, учи
тел в Дукат, а за заместник 
-председател Павлина Андо
нова, учителка от Горна Аю 
бата.

На 8 април, тази година, 
се състоя събрание на деле
гациите от трите основни 
училища в Горна Любата, 
Долна Любата и Горна Лиси 
на. Според ключа тези леле

Каменица По тоя начин се утвърди 
кандидационната листа от 
трима кандидати.

КОМУНИСТИТЕ ЗА 

ПОДОБРЕНИЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Р. Дончев
ДЕЛЕГАТНТАТА СИС 

ТЕМА НА СЕЛО: Освен 
участието в разни обли
ци на самоуправление в 
основните организации

Ярешник Парте Янков: — На село 
нс е лошо, макар че останах 
почти само аз от своите пръ 
стшщн тук. Другите 
маха на работа във вътреш
ността па страната плп про 
Лължиха образованието 
Не мп харесва обаче да 
пея 'Всред стари хора, метод 
ни за земеделска работа. Яре 
шпнк няма ток и 

е голяма спънка в 
развитие. Лоши са н съобщс 
ппйта, така чс снабдяването

СЕЛО С ДВАИА МЛАДЕЖИ зами на сдружения труд, с ко 
ито непрекъснато съдру 
дкичат, местните общнос 
ти — земеделските про
изводители чрез делега
ции и делегати, участву 
ват

В Каменица неотдавна 
се състоя събрание на 
партийната организация. 
На дневен ред бяха ма
териали за Седмия кон
грес на Съюза комунисти 
те в Сърбия.

Комунистите от Каме
ница проявиха интерес 
към отдела по развитие
то на самоуправителните 
обществено-икономически 
отнощения и специално 
по развитието на селско
то стопанство,

см.
I

ЖМ1

4 Стоянчо Гигпп и 
Парге Яикоп

в работата на преде 
тавителните тела в общи 
ната и републиката. Свои

това
нашето

делегации и делегати зе 
меделските производите
ли избират в обсега 
трудовите организации —- 
за Съвета на сдружения 
ТРУД и в обсега на мест
ните общности. По този 
начин тези съществени 
конституционни разпоред 
би афирмират земеделс
ките производители и ка 
то управители в общест
вените работи.

е лошо и ненавременно. То
ва е може би иДа бъдем .наясно: в село мило. Обичам родните бам- 

ЯреШник младежката орга- ри и долини, студените из
низания наброява петнадесе- вори и ливади. Не искам да 
тима души, но само двама са угасне бащиното ми опги- 
,младежи а останалите са ще. Но ние младите на село 
момичета. Казват се: Стоян- нямаме условия за развитие, 
чо Гигов и Парте Янков. Слаб е културно - забавният
Представляваше ни интерес живот, а лошите съобв^ния
да чуем тези младежи как- са ,ни и30лиарли от града, 
пи проблеми имат. Иначе в Ярешник има усло

Стоянчо Гигов ни каза: ВИя за развитие ма животно
нъдството, но бавно се под
менят породите на добитъ-

главиата 
причина за отиване на сезо 
ина работа във вътрешност
та па страната. Считам, 
трябва да се създават 
вня за развитие па животно 
нъдството, но трябва да 
подобрят породите на доби
тъка и увеличи фуражната 
база.1

на

че
усло-

се
Обсъден бе и най-но

вия брой на бюлетина на 
Общинския комитет 
Съюза на комунистите в 
Димитровград,

на
— В родното село се чув

ствувам много добре. Тук 
съм отраснал и всичко ми е

Райчо Василев 
с. Ярешникц. Д- ка.
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НА ВСЕКИ ЖИТЕЛ 

ПО ЕДНА БОРОВА ФИДАНКА
1РЕПОРТАЖ ОТ 

МЯСТОТО НА 
СЪБИТИЕТО I

летия по-млади създават но 
на красота. И цялото тона 
гъмжащо множество, запън- 
лпло из сипеите, е погълна
то от едно желание: да озе
ленен т еродирани повърхни
ни и да задигне гората над 
родния град е дъх на смола 
и аромати.

От такова желание са об- 
взети и армейците, 
тук отбиват военната си 
винност, ио които също. ра
ботят сръчно, сякаш засаж
дат борове над своя Кам- 
ник, [Липово край Яйце, 
Струмица или Вараждин. По 
не така твърдят Боро Ковач 
от Шипове, Куршич Милан 
от Камиик, Тимо Костов от 
Струмица, Стйопаи Цспансц 
от Вараждин ... Край гях 
облени в пот са непосредст
вените производители Троян 
Тошев, Борка Петрова, Алск 
саидър Маринков, ученичка 
та Юда Михайлова ...

Имена! На десетки и сто
тици ... А все пак, топа не 
са само имена — това е ця
ло едно движение на Гора
ни, на хора, които са оста
вили за днес домашната си

италианските фашисти и ре 
ваншисти. Тръгнали п име
то на красотата, те едновре
менно бранят тази красота, 
която все още лежи в мн- 
шците и онези петнадесет 
хиляди стръка борови .фида 
нки, конто ще засадят мал
ко по-късно...

Димитровград дълго ще 
помни 13-и април. В този 
прекрасен съботен ден, след 
многогодишен застой, отно
во улиците му изпълниха бо 
дрите песни на участници 
в обща залесителна акция. 
Към голините над града бол 
ри и весели се устремиха 
над 650 души — работници, 
младежи и девойки, армей
ци, средношколци.

Походът към безжизнени
те голини на „Парасина“ е 
внушителен: ехти маршова 
музика на димитровград
ския духов оркестър на гам 
назията, ръководен от Геор
ги Шукарев. Стройните ра
ботнически редици на про
изводители от „Тигър“, „Сво 
бода“, „Братство", „Сточар“ 
и други, на армейците от 
местния гарнизон, на шмна 
зисти от „Йоснп Броз Ти- 
то“ са изпъстрени със знаме

които 
по-'

Ш ВНУШИТЕЛНА ЗА 
ЛЕСИТЕЛНА АКЦИЯ 
В ЧЕСТ НЛ VII КОН

ГРЕС НЛ СКС И X 
КОНГРЕС НЛ СКЖ От четирите братски републики с еднакво дръзнояение: 

Милан Куршич (Словения), Гимо Костов (Македония), - 
Боро Ковач (Босна и Херцеговина) и Стиепан Цепанац 
(Хърватско)

работа и облагородяват до
сега една пустееща местност.

Не бива да отминем и об
ществено - политическите де

Първите копки са пропра- 
тени с радостни възклицн. 
Между стотиците има работ 
шщн, конто като младежи 
са строили железопътни ли
нии, асфалтови шосета, мо
стове ... Днес, тук рамо до 
рамо с поколения с десети

на, лозунги.
Тръгнала 

живот на безжизнените го
лини. тази пъстра, многоцве 
тна (по състав, възраст) и мно 
голюдна вълна горещо изказ 
ва възмущението си срещу 
нредентистките апетити

дакалната организация — 
Райко Ставров, председателя 
на Общинската скупщина — 
Димитър Славов, заместник 

на заводи „Ти

ла вдъхне нов

директора 
гър“ — Живко Виденов и 
други, които наред с остана 
лите са тук, където хората 
творят. И трябва ли тогава 
да кажем, защо тази акция 
по залесяване е успешна? 
Нима по-красноречив при
мер от сливането на дума и 
дела може да се търси дру
гаде? ...

Рапортът на инженера по 
агрономия Йордан Марин
ков е кратък: днес 650 души

на

ЗАЛЕСИТЕЛНИ АКЦИИ

Учениците най-деини
ще изкопят дупки и ще за
садят над 15 хиляди борови 
фиданки. На всеки жител в 
общината — по едно борово 
дръвче. Общо ще бъдат за
лесени. пет хектара. А това 
е само част от тазгодишни
те пролетни залесителни ак
ции ...

„Сухият“ 
в дълбок разрез с красивия 
пролетен ден, в който тру
дът на хората преобразява 
природата.

Народната поговорка каз
ва. че всеки, който е поса
дил макар и едно дърво, не 
е минал напразно живота 
си! Мъдрост, безспорно по
никнала из дебрите и зарад 
дебрите на гората.

В тазгодишните пролет 
ни залесителни акции го 
ранските бригади на уче 
ниците са най-дейни в 
Димитровградска общи
на. На два пъти цялата 
гимназия „Йосип Броз 
Тито“, наброяваща към 
350 души даде по един 
трудоден и залеси голини 
те в местността „Про
паст“.

Първия път са изкопа 
ни общо 4.100 дупки и за 
садени около 2.600 боро 
ви фиданки. Втория път 
са изкопани 2.500 дупки, 
а и толкоз са засадени бо

рове. Над 60 ученици 
участвуваха във всеобща 
та акция на младежи, ра 
ботници, армейци, като 
също дадоха ценен при
нос в залесяването на го 
лините в местността „Па 
расина“.

изкопаха около 2.500 дуп 
ки и засадиха борови фи 
данки на около 10 дка 
голини.

Общо, учениците-гора- 
ни в досегашните пролет 
ни акции са залесили над 
50 дка еродирани площи. 
Като се има предвид, че 
акците продължават, сво 
бодно може да се отче
тат, високите постиже
ния на учениците-горани 
и да се изтъкне, че засе 
га те са между най-дей- 
ните.

рапорт сякаш е

Следва да се отбеле
жи, че седми и осми 
клас на основното учи
лище ,,М. Пияде“ също 
проведоха еднодневна тру 
дова акция по залесява
не. Към 200 ученици — 
членове на горанската 
бригада към училището,

Преди засаждане 
трод: под зоркото око на 
инженер агроно.м Й. Марин

ков

йцн: председателя на Социа
листическия съюз Цветан Е- 
ленков, председателя на син

кон-

Ст. Н. Ст. Николов

БОСИЛЕГРАД

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 

! 0 5 УЧЕНИЦИ
Съветът по образование и 

култура на Общинската ску 
пщина в Босилеград взе ре
шение през 1974/75 учебна 
година, в първи клас на гим 
назията „Иван Караиванов“ 
да се запишат 105 ученици в 
три паралелки, а в отделе
нието на училището за ква
лифицирани работници да 
се приемат 60 ученици в 2 
паралелки.

Членовете на Съвета по об 
разование също така обсъди 
ха предложението на трудо 
®ия колектив «а 
за интеграция с отделението 
на училището за квалифици 
рани работници в Босилег
рад.

жности да се окачестви обу | 
чението и в двете училища, | 
а също така да се постигнат | 
сравнително големи икоио- ] 
мии на средства — казва се I 
в иска на гимназията.

По предложение па Съве- I 
та по образование и култу- 1 
ра, решаването на тоя въп | 
рос временно ще се отсро-. 
чи, докато не се проведат | 
необходимите подготовки. В ] 
случая, до началото на нова -! 
та учебна година тази мнте- | 
грация трябва да приключи.

Накрая на заседанието ма 
Съвета бяха обсъдени и при- ' 
ети отчетите за миналогоди ! 
игната работа на Общинска- ] 
та образователна общност \ 
и на центъра на културата. I

гимназия

Нуждите за осъществява
нето на тази интеграция 
големи, защото това начина 
ние предлага широки възмо

са

превръщат голидате в бъдещи гори: Юла Михайлова 
Боро Ковач (воиник) и Александър Маринков

С вдъхновение (ученичка),В. В.
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Родитело-учителска среща

РЕЗУЛТАТЪТ ТРЕВОЖИ ■ • ■

ред трябва да се засили 
влиянието на родителите

На 12 т. м. в босиле-
градската гимназия се

и да се предприемат ня-родитело-учитесъстоя
кои поправителни мерки 
от страна на преподавате

лека среща. На срещата
беше съобщено за успеха

лите.на учениците през тре-
Счита се, че с общи 

сили успехът до края на
тия класификационен пе
риод ка учебната година.

годината може да се по-Класните преподватели
добри значително.запознаха родителите по 

отделно и общо с успеха
Арсо Тодоровна учениците. След това
уч-к II классъобщиха и за дисципли

пата която през последни
те години не е на високо

ШШ) равнище.
Лошото отношение на 

•Пнпд.иод пЬпнднП почин 
ся за

Млади залеси тели

епително голе-сра
мия брой слаби бележки, 
чийто брой по отношение 
на първото полугодие на 
растна.

Родител — учителска- 
под

Из работата на школата за млади самоуправнтели

Интересът не отслабва та среща измина и 
знаса на грижи за подобр 
яване на успеха. Занап-Учениците от школата 

на младите самоуправите 
ли „Милентие Поповия“ 
в Босилеград вече някол

глеждане на отделни те
ми. В досегашната рабо
та учениците се запозна 
ха снаставнето, развитие 
то и пропадането на ка
питализма, с основите по 
нятия в социализма и со 
циалистическото разви
тие и под.

Школата работи дейно. 
Досегашните резултати 
потвърждават, че школа 
та на младите самоупра- 
вители е намерила бла
годатна почва сред млади 
те в Босилеградска об
щина.

Светлана Владимирова 
III клас

ко пъти с голям интерес 
изслушаха лекците на 
Борис Тодоров, Лелка 
Станкова, Асен Стоев и 
Сима Глилоров — гимна 
зиални преподаватели в 
Босилеград.

В школата за млади 
самоуправители члену
ват около 100 ученици от 
различни класове, които 
още на въпрвото заседа
ние, когато се записваха 
желающи да посещават 
школата, проявиха голям 
интерес за идейно-поли
тическия живот.

Два пъти седмично се 
правят подготовки за раз

ДИМИТРОВГРАДКИНО
На 19 и 20 април ще 

МИРКО
жектира криминалният 

филм СТРЕ-Провален
договора

се прожектира 
И СЛАВКО, родно кино 
производство. Филмът е 
заснет по материали, пуб 
ликувани в „Дечйе нови 
неи и по сценарий на То 
ри Янкович.

На 21 и 21 ще се про-

италиански 
ЛИТЕ НА ОТРОВНИЯ 
ПАЯК Режисьор е Цаоло 
Кавари, а главните роли 
изпълняват Джанкарло 
Джанини и Стефания 
Санданели.

Никаква тайна не е, 
че в горнолюбатското 
основно училище има 
нередности. Не е тай
на и това, че някои от 
субективните пробле
ми са достигнали кул
минация, а слабостите 
са се изострили до 
краен предел, въпреки 
многоброините догово 
ри, решения, заключе
ния ...

Преди всичко сама
та организация не е на 
необходимото равни
ще. Досегашния ход 

на събитията не дава 
основание, че положе
нието коренно ще се 
измени. А че е така, 

слабата

БОЖИЦА

ПОДГОТОВКИ ЗА ДЕНЯ 

НА МЛАДОСТТАпотвърждава 
организация и иеотго- 
ворността, което е при 
чина да прекъсне с ра
бота училищния интер 
нат. Трябва ли да се 
чака под въпрос да се 
доведе и работата на 
училището?

Поставя се въпрос:
стигат соб

екти на втората фаза на 
водоцентралите „Власи-

Основното училище „25 
май” в село Божица гот
ви тържествена програма на” 

на двой- Артистът Люба Таднч тълкува образа на народния герой 
Сава Ковачевичза чествуване В културно-забавната 

програма, освен фолк
лор, ще бъдат изпълнени 
рецитали, рецитации, пи 
еси и други културно-за 
бавни точки.

Трябва да се отбележи, 
чествуването Деня

ния за училището праз
ник: Деня на младостта и 
рождения ден на другаря 
Тито и патронния си праз

когато не 
отвените сили да се ре 
ши въпроса, къде са 
обществено - полити
ческите организации 
в общината, които да 
помогнат да,се излезе 
от задънената улица? 
Защото те също носят 
част от отговорността 
и са длъжни да се ак-

Голям интерес 

за »Сутйеска«
ник.

Спортната програма, ко 
ято изготвят в училище-

От 28 до 31 март, т. г. дн 
млтровградското шнрокое- 
кранно кино прожектира 
югославския филм „Сутйсс- 
ка".

Тук филмът доживя голям 
успех и по броя на посетите 
лите безспорно заема първо 
място.
Общо са дадени 10 кинопре 
дотавлепия, на които оа при 
съствували 1.350 ученици, 55 
войници, 1.372 работници 
(главно чрез колективни по

сещения, организирани от 
профсъюзпата организация) 
и 666 души други зрители — 
земеделски производители, 
домакини, пенсионери и пр.

Или общо „Суткес- 
ка" в Димитровград са гле
дали 3.443 любители на фил 
ма. Средно на едно кинопре 
дотавление е имало 344 
ши, което тук ос очтга 
извънредно посещение.

че в
на младостта и патронния 
правник ще участвуват и 
подведом ствените учи- 
лища от Топли дол, Дея 
нова иС Маричева маха

то ще съдържа гимнасти 
чески упражнения, както 

сътезания по
тивират.

В името на правил
но уреждане на въпро 
сите — всички едно
временно трябва да 
ангажират, за да се на 
дделее сегашното

което най-ме
ко казано е незавид
но. Кирил Зарея

и спортни 
различни дисциплини, в 

освен ученицитесе
които
ще участвуват граничари 
те и работниците — мла 
дежи от строителните об

АУ-със- за
ла.тояяие,

В. В. От. Н,
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Образуването на АСНОСЬИКТОРИНА-КОНКУРС
I

ката антифашистка скуц 
щина иа народното осво
бождение на Сърбия, на 
което бил формиран 
АСНОС като най-висш 
пред ставителен орган.

На същото заседание 
били взети няколко важ 
и и решения:

1. Да се учреди АС
НОС като върховно за
конодателно и изпълни
телно тяло на държавна 
власт в демократична 
Сърбия,

2. Декларация за дей
ността на представители
те на Сърбия на Второто 
заседание на АВНОЮ,

3. Разрешение за рабо 
та на ГНОО и други.

Следващото заседание 
на АСНОС се състояло 
на 29 март на 1945 годи
на. На това заседание би 

взети решения за Сан 
джак, Косово и Войводи

съюз 
освобожде-»0т ЙВНОЮ м новата Конституцияч 

СЪВЕТИТЕ НА СКУПЩИНАТА

Антифашисткият 
на народното 
ние в Сърбия, съкратено 
АСНОС е основан през 

в освободе-1941 годила 
иото Ужице. Образуван е 
от Главния народооевобо 
дителеи отбор за 
бия, който по това време 
бил иай-висш орган 
власт, както и иай-висш 
изпълнителен орган.

I Сър-

иа
обществено - политическия 
съвет, като съвет на делега
тите на трудещите се и гра- 

п об

трудещите сс от оргаиизаци 
ите на сдружения труд и 
други самоуправнтелни орга 
шпацшг и трудови общнос
ти, съвет иа местните общно 
стн, като съвет на делегати 
на делегати на трудещите 
се и гражданите в местните 
общности, относно съвет на 
общините, като съвет на де
легатите нп трудещите се и 
гражданите на общините н

Скупщината в рамките ада 
а цдовфта .н■ задълженията на 

, обществено; - политическите 
. утвърждава поли
- тиката и решава по основ- 

ните въпроси от значение за
о^политическия, стопанския, со 
^цналния. и културния

и' общественото развитие;
* " приема Обществен план, *бюд 

жет, предписания н други 
общи актове; разглежда въп 
роси от общ «штерес за ор

на сдружения 
труд и други оамоуправнтел 
ни организащш и общности 
и съгласува техните отноше 
Ш1я и интереси; дава ншщн 
атнва за сключване и участ 
вува в оключването на обще 
ственн договори; обсъжда 
въпроси от областта на на
родната отбрана, сигурност
та- и обществената самозащи 
та; разглежда състоянието и 
общите проблеми на констн 
туцнонност, законност и пра 
восъдне, организира и упра
жнява обществен надзор, ут 
върждава основите на орга
низиране и компетентност 
на орг|ннте на обществено- 
политиЧСската общност; ос
новава управителни органи; 
избира, наимеаовава и осво 
бождава определени функци 
нери на тези органи и съ
дии; грижи се за провежда
не на политиката, предпнеа- 

А нията и други общи актове, 
утвърждава политиката на

- изпълняване на предписания 
1:та и другите общи актове и

задълженията на органи и 
организации във връзка с

- изпълняване на тези предни 
сания и общи актове; упраж

--- нява политически контрол 
над дейността на своя изпъл 

. нителен орган, организира 
управление и носителите на 
С^моуцравителни. явни и АРУ 

\:ТЦ обществени функции, 
говорни на скупщината и

*:*а дейността на тези орга-

Щ В екушцината се създава ♦ 
съвет на сдружения т^уд, 

Отсято съвет на делегати на
V-.- - -

жданите, организирани 
щсотосно - политическите ор 
пшизпцин. (П общината ня
ма съвет на общините — ааб

След като Ужице пад
нало в ръцете на окупа
тора и неговите лакеи и 
следствие затрудненията 
п развитието на Народо- 
освободителното движе- 

Сърбия, Главният 
иародоосвободителен 
бор не бил в състоя-ше да 
се справи с тях все ;о 11 
новември иа 1944 година. 
На тази дата в освободе
ния Белград било прове 
депо заседание на Вели-

живот
наша).

(И:> Конституцията но 
СФРЮ, чл. 143, 144).

пие в
ганизацинте от-

Тазгодишната щафета на 

младостта е юбилейна
ли

на.

та и физическа готовост на 
нашите младежи и девойки. 
Оттогава Тнтовата щафета е 
става Щафета на младост-

Двадесет и пети май вече 
18 години се чсствува като 
ден на младостта. Обаче 
тази година се навършват 
три десетилетия от пъръ^го 
носене на Щафетата.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТта. - т 4
Тазгодишната Щафета на 

младостта тръгна от Титов 
Телес на 6 април, а пръв я 
понесе Лазар Сиркановски, 
квалифициран металоработ 
пик. От тогава до 25 май — 
приблизително за 47 деня, 
тя ще обиколи цялата ни ст
рана и ще измине път дълъг 
11 хиляди километра, за да 
бъде връчена на другаря Ти 
то на 25-и май, на голямото 
тържество на стадиона' на 
Югославската народна 
мия.

Както е известно ,идеята
да се организира Титовата 
щафета е родена в Крагуе- 
вац От тоя град, на 25 май 
1945 година, тя със вертолет 
бе пренесена в Загреб и там 
връчена на другаря Тито.

Забележело пътьом

Добре дошъл, Кърле!
След това Титовата щафе 

та е била приета в цялата 
ни страна. Тя е обикаляла 
всички наши републики и 
области. Всеки млад човек, 
държейки в ръка щафетна- 
та палка, близко е стискал 
ръката на човека, който ви
наги е бил пръв на славните 
полесражения на Революция 
та, довеждайки я докрай — 
до свободата.

ди пот и труд. Свикнал е 
вече с това.

А огромното насърче
ние е в това, че димит
ровградската среда, про
мишлените предприятия 
вече приеха футболисти
те като свои активисти. 
За мнозина от тях се оси 
гурява работа, така че 
изчезна оня въпросите
лен поглед след срещите: 
а утре, какво? Сега те (в 
това число и К. Кръс
тев) редовно тренират, а 
първите резултати от 
пролетното състезание по 
казват, че е намерен пра 
вият път за развитие на 
спорта в общината.

Предраг Димитров
уч-к VI клас

Замина тихо, без тър
жество и цветя. Замина, 
за да изкарва горчивия 
хляб на професионални
те футболисти. Наглед, 
това е лека работа, но 
всъщност търси много 
пот.

ар-

И тоя път посредством ща 
фетната палка ще бъдат из
разени огромните желания 
на всички паши народи и 
народности другарят Тито 
още много години да ни пре 
двожда в нови победи и по- 
хубаво бъдеще.

от-

своите насоки направля-
Всички любители на 

фудбола в Димитровград 
зарадва вестта, че Кръс 
та Кръстев, бивш фут
болист на ,,А. Балканс
ки”, па сетне на ,,Рад- 
нички“ — Пирот, „Тимо- 
чанин“ — Княжевац и 
„Борово“ — Борово, се 
завърна в 
град.

Така е било до 1956 годи
на, когато президентът Ти- 
то е изразил желание 25-и 
май да бъде Ден на младо
стта — преглед на духовна- В. В.

'КУПОНЧЕ4 говори да ги изпратят до ре 
дакцнята. Следователно, съ
бирайте купончетата и 
ги изпратите накрая заедно.

Броят на купончетата, с 
които може да участвувате 
във викторината — конкурс 
не е ограничен. Всички ку- 
пончета с точни отговори у- 
частвуват в тегленето на на 
градите. Единственото усло
вие е — ДА СТЕ АБОНАТ 
НА „БРАТСТВО“.

Доколкото не сте се або
нирали Чза тази година) по
бързайте да внесете сумите 
чрез пощенски запис на те
куща сметка:

ще
ВЪПРОСИ:

родния си
1. Кой е най-важният документ, приет на 

Седмия конгрес на Съюза на югославските 
• комунисти, състоял се през 1958 година в.Лю- 
бляна?

2 Кой съставлява работническите съвети?
. 3. С колко процента е нараснало промиш 

леното, а с колко -селскостопанското произ
водство в СР Сърбия в периода между Ше
стия и Седмия конгрес?

Завърна се 
както и при заминаване
то — тихо, дори незабе
лежимо.

също, и

Сега, когато си спомня 
са горчивия „професио- 

занаят на фудбо 
— трезво може да 

преоцени много неща. Не 
винаги успявал да наме
ри място за себе си във 
водовърта на не така со 
лидните отношения във 
футбола. Ето защо, с ра
дост дочака решенията 
на Изпълнителното бюро 
за депрофесионализация 
на футбола.

нален
листаОТГОВОРИ:

1.

2. 64500-603-9529 
СДК — НИШ 

ЗА „БРАТСТВО“3.
Участниците в конкурса, 

които опечелят награда, а не 
са се абонирали — НАГРА
ДАТА НЯМА ДА ПОЛУЧАТ!

Тук поместваме материа
ли, по които ще бъдат изго
твени въпросите за купонче

Четете и разпространявай
те вестник „Братство“!

ПОЯСНЕНИ:
Материалите, от които мо 

же-да узнаете точните от
говори поместваме във все- 

брой на в-к „Братство“. 
Но-ррстойно може да се за
познаете с материалите 

:'проучите Новата

ция на СФРЮ, Платформа
та на Десетия конгрес на 
СЮК и Прегледа на СКЖ.

Участниците във виктори
ната трябва редовно да съ
бират всички купончета (ще 
излязат общо СЕДЕМ), а се 
тне като внесат точните от-

Тук, в родния град. той 
пак ще борави с фудбо
ла. Неговитекато 

конститу- тренировки 
са вдъхновени, той не ща
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И СЕНОКОС ПОЛУЧИ ток НОВ СТОПАНСКИ ГИГАНТ

СБЪДНАТИ МЕЧТИ Ще св строи югославски 

нефтопровод■У4:Ч :
ЧНб)

;
и други съоръжения за пре
пращане на нефта във вът
решността на страната, 
граждането на нефтопрово
да ще продължи пет години. 
Резервоарите ще имат годи
шен капацитет от 34 милио 
на тона нефт, от които 10 
милиона тона ще >се достав 
ят на чуждестранните пар- 
тшьори.

Цени се, че вкупните раз
ходи за изграждането на не 
втопровода ще възлизат към 
6 милиарда динара. Нашите 
предприятия „ИНА", „Енер- 
гоинвест“ и „Нафтагас“ ще 
обезпечат по 150 милиона ди 
нара собствени средства, 
остаиилите средства ще *се 
ооигурят от други заинтере 
совани предприятия и креди 
ти. Унгарските и чехослова 
шки партньори обезпечават 
по 25 милиона долара.

Договорът е Унгария и 
Чехословакия е валиден 
20 години след пускането 
на нектопровода в действие. 
След тоя срок чуждестранни 
те партньори ще имат право 
и по-нататък да по ползуват 
за транспорта нефт, обаче 
за количество най-много до 
5 милиона тона годишно.

НЕОТДАВНА в Халудо- 
во на остров Кърк бе подли 
сан договор за изграждане 
на невтопровод от Адриати
ческо море до югославско- 
унтароката граница. Невто 
проводът ще снабдява с вно 
сен петрол нашите рафине
рии във вътрешността на ст 
раната и ще пренася петрол 
за Унгария и Чехословакия.

Договора подписаха югосла 
„ИНА"

• -;
< ** Из-

I

ж
*

/ \
у вските предприятия 
ж . от Загреб, „Енергоинвест" от 
ш Сараево и „Нафтагас“ от 
Н Нови Сад с партньорите „Ми 
■ нералимпекс" от Унгария и 

„Хемапол“ от Чехословакия.
Трасето на невтопровода 

трябва да бъде завършено 
до 1976 година. То започва 
от Омишал на Адриатика, 
минава през Сисак, където 
се разклонява — един клон 
ще води до югославо-унгар- 
ската граница, а от там до 
Лендава и Унгария, а дру- 

Босански
Брод и Нови Сад ще води 
до Панчево.

В Омишалския залив на 
Кърк, където започва невто 
провода, ще бъдат изграде
ни най-съвременни инстала
ции и уреди за приемане и 
претоварване на най-големи 

А. Д. танкери, както и резервоари

шА

Димитър Естов Никола Георгиев

жа. Минавахме край бистра 
та и чиста Височица и оне
мелите воденички, чувству
вахме лъха на пролета и до
лавяхме техните чувства, че 
от днес и те „ще заживеят 
нов живот“.

— Тази работа започнахме 
преди три години — казва 
магазионерът Никола Геор
гиев, член на районния ко
митет по електрификация. 
Акцията водеха комунисти
те. На помощ ни се притека 
ха армейците и токът дойде. 
Ето днес е Ден. в който се 
осъществяват дългогодишни 
ни мечти.

Край нас беше и 60-годиш 
ният Никола Митов, който 
ни каза:

— Мисля че електрифика
цията е от голямо значение 
за нашето малко село. Радо 
стта, която изпитваме не мо 
же да се изкаже с думи. 
Най-сетне и ние във Висок 
ще си купим електрически 
печки и други уреди* Също 
бих казал, че голямата побе 
да, която извоювахме — съз 
даде у нас воля за нови ак
ции! Вече мислим на водо
провода, пътищата и други 
акции ...

Между хората, които ня
как си показваха най-голямо 
нетърпение кога ще пристиг 
не тока беше и 50-годиш- 
ният селскостопански произ 
водител Димитър Естов.

Никола Митов а
Сенокос, малко скрито в 

недрата на Стара планина 
селце, през последните годи 
ни дава вид на слабо и без
лично съществуване. Днес 
то промени своя лик. Сено
кос празнува голяма трудова 
победа — ден, в който 42 от 
69 домакинства получиха е- 
лектрически ток. От 13 
рил в старите паянтови и из 
кривени къщички на петде
сет и петгодишните сеноко- 
шани вече няма да мъжду
кат газените лампи, а ще бъ 
дат осветени с нова светли
на, със светлината на ново
то време 
ток.

Две и половина години 
минаха от започването на ак 
цията на далекопровода. Из 
разходвани са по две хиля
ди динара и осем трудодни 
само за далекопровода, а на 
селската мрежа, по 1.500 ди 
нара и седем трудодни вся
ко семейство после въвежда 
не на инсталации по домове

— Кога ще включат този 
ток, постоянно питаше. Ще 
ни бъде от голяма полза. Ня 
ма вече жените ни, когато 
се върнат изморени от пол
ска работа да събират сухи 
дърва и подпалват печките. 
Ще включат електрическата 
н веднага ще приготвя вече
рята. Ще си купим и телеви
зори.

Пролетният мрак 
ше“ в Сенокос но не беше 
тъмно. От кооперативния 
дом светеше. Светеше и от

за
тия клон през

ап-

„слиза-

домовете.
Сенокос празнуваше ...

Ст. Ст.електрическия

абстрия %рияУ Н Г А р?/ . •лендава'
•д.

*'МV

СИСАКI
ОПАТОВАЦ

НСАД : Ште.
Тази най-голяма следвоенна 

трудова победа на тези 
теливи и изрусели от плани 
нския климат хора, е още 
по-значителна ако се 
предвид, че са предимно на
преклонна възраст. __

В обедните часове заедно 
с техническата 
жителите от 
ляме обекта на селската мре

ЮМИШАЛКОС- Б БРОДш Панчево
има

Iкомисия и 
Сенокос обика-

^/^/V^/^✓V^/^А/^А/^/V\/VVVVVVVVVVV^/Ч»VV^VVV ^ЛАЛЛАААЛААЛААЛ^^ААч««„,лллллллллллллллллллл^—'ЛАЛЛ

СЕНОКОСКАРТЕЧАРЯТ ОТСПОМЕНИ ОТ 
ВОЙНАТА

ва бях на Дрина, в село Совляк. Там десет 
дни бях в засада, след което се прехвърлих 
заедно със своята чета па устното на Дрина в 
Сава. Оттук пътя ни водеше към Босут. Там 
се завързаха големи боеве. Ние от артилерия 
та охранявахме пехотата от нашата бригада. 
После заехме първа боева линия и гонихме

1ЛИ-
раня-

Днес Тодор Александров — „Мечкаров" 
от Сенокос е на 53-годнни. Преди тридесет 
голини е бил прочут картечар на Осма сръб- 

«^геройствата -УАРртР^ 
с които е «воювал разказват и днес. За пол 
визитеси през военните дни е получил два 
медала за храброст. През 1944 година е приет 
в Съюза на югославските комунисти.

Беше трудно да то убедим да ни разказва 
за тези събития. Някак си винаги отбягваше 
% говори считайки, че е изпълнявал само дъ 
лга си. Но най-сетне съгласи.

— По време на формирането на Първа 
царибродска бригада бях в ®ъ^т%^аТдвамГ 
мия. Когато чухме за гш “ - ^

В6Н1 бяхме приключа 
ИИ към Осма сръбска бригада. От Ниш пътя 
ни водеше към Подуево. Дотогава бях карте-

германците до Винковци Тук в едно 
ще заедно с моя другар Александрия 
неца“ убихме 42 фашисти.

ГР
Тук празнувахме освобождението на стра

пата.

Но Александров не свършил тук своето 
вогаппне.

— Наскоро заминах за Битоля. Като до
броволец за изтребление на домашните пре
датели — четниците и балнстите в Косово и 
Черна гора. В тази акция участвувах до 23 
април 1947 година.

След завръщането си в Сенокос Тодор А- 
лександров продължил да се занимава със 
земеделие. Но не забравя военните дни. Бил 
е партиен секретар, общински отборннк. Но 
спомените на славните воешш дни винаги ос
тават в душата му.

От военните дни: Тодор Александров е 
в средата

на част Нанесохме й големи загуби. Оттам 
пътя ни водеше към Дрина и Дриияча. Тук с 
Борис и Света от Пиротска околия три дни 
и пощи, залегнали в един бункер охранявах
ме седем топа, които успяхме да отбраним. 
В едно сражение, в което участвувахме аз и 
комисаря на батальона убихме една разузна
вателна германска част от 14 души. След то-

чар... Александров прекъсна.
Като чТел™се 'срамуваше“ да приказва за^о 
ложителните си качества. Но “ У1 пр0
от неговите другари, че в Прийеполе бил тро 

възводен командир. Но нс осга 
След известно „убеж-изведен във 

вил картечницата 
даване" продължи:

— От Прийеполе се упътихме 
Там моята чета атакува една германска

си.
към Лим. 

воен-
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в ЧАСОВЕ НА ОТДИХ И ПОЧИВКА
Гангстер се връща в къщи 

и запитва сина си как е ми
нал първият му изпит в уни 
верситета.

— Бъди спокоен, татко! — 
отговорил опя. — Цял час 
мс разпитваха, но аз не ка
зах пито дума?

__ д вие срещнали ли сте
изобщо ангел.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Ху/ЦФРг♦

♦
♦ • В Ию Йорк съдят краден.

— Обвиняемият, но какъв 
начин ви се удаде да откри 
ете сейфа?

—Това ис мога да кажа, 
господин съдия, тъй като в 
залата се намират мои кон
куренти.

I ■
— Жалко, че и е посетихте 

новата ми ПРИ ЗЪБОЛЕКАРЯ: — Без 
болезнено ли вадите зъби, 
докторе!

— Е, не винаги. Веднаж си 
изкълчих рамото.

премиерата на 
опера! Хората се биха пред 
касата.

— Наистина ли? И в края 
на краищата, върнаха ли им 
парите плп не!

!

I — Карло, малкият глътна 
една монета.: — Успяваш ли да накараш 

директора да се смее? — пи 
та палячото от цирка своя 
колега.

— О, да, но само когато 
искам увеличение «а запла
тата — отговаря колегата.

— Мари, имаше ли мъжът 
ти щастие при конните пад 
бягпапмя!

— О, голямо! Забрави вси 
чкпто си пари у дома.

КусоврансЬе
муЪе

— Нс сс вълнувай, .мила, 
слиза

♦♦ лирата непрекъснато 
надолу.♦♦♦

♦
♦♦
♦ Млада жена се съблича и 

започва да плува в горско
то езеро. Зад храстите изли
за лесничей и й казва:

— Къпането в това езеро 
е забранено!

— Но защо не ми казахте, 
преди да се съблека?

— Събличането не е забра 
нено.

По-рано бай Гаца од Кусу Враиу посто- 
яно ми писуйеше дека има големе муке с пу- 
тат. Са напрайише путат имайу по-големе му
ке. Каже съга имаю два аутобуса: йедъи од 
Цариброд, а дру})и од Пирот. Индиго се я да 
идем на гоейе при бай Гацу щом има тека 
згодан превоз.

Гледам на станиюту на йедън аутобус 
пише „Димитровград — Куса Врана“. Опа 
бато! Бре тия кусоврапци сложан народ. Пой- 
домо. Ка на Желушу укачи се йедън кусо- 
вранац и одма приде при шовератога. Бре, 
шиляв народ, ка получите аутобус, ка ста- 
нуше приятеле с шоверйете. Пита йеднога 
путника до мене Кико тека тия човек позна-

♦
♦
♦
♦

:♦♦ ♦♦ I♦♦♦
♦ ♦♦ ♦♦ ♦ Без думи♦ — Къде се научи така да 

ругаеш, милкият?
— На това не можеш да 

се научиш. Това е дар 
природата.

♦♦ ♦♦ ♦♦ на♦♦ ♦♦ Мъжът казва па жена сн:
— Изглежда много съм па 

дебелял, станала ми е тясна 
яката.

Жената:
— Аз се чудя на друго: как 

сн успял да провреш глава
та си през ръкава на рубаш 
ката.

♦ва шовератога. .
— А бе, одговори ми човекат, кико да 

се незнавуу ка сяошка йедоше зайедно ягне.
Ка по нададе къмто Суково автобусат по 

стану. Укачи се йоште йедън човек. Рекогие 
човеци и ок йе од тия. Са поче да ме копка 
койи су това ония. Реко че питам йедну же- 
ну може да знай е.

— Са знаеги у наше село дооди автобус 
од Димитровград и од Пирот. И са йедни од 
селото клаше прасе на царибродските шовер- 
йе, а ягне заклаше на пиротските шоверйе. 
Е тия су од ония што су клали ягништа и за 
н>и може да стане автобусат куде сакайу.

Стигомо у селото. У задругуту срето 
даскалатога. Сърдит човек, каже до гушу му 
дошло од селске работе. Налетел га народ и 
га питуйе за сее.

■— Бре народе, каже даскалат, еве ви у 
Одоровци директор, у Цариброд Општииа и 
„Яекспрес”.

♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦
:♦

♦ На 20 април 1974 година се на
вършват три тъжни години от ка- 
кто ни остави нашия мил съпруг, 
баща, свекър и дядо

♦ Мъж влиза при часовни
каря с кучето си.

— Доведох ви Джек.
— Защо? пита удивен ча

совникарят.
— Не зная какво му ста

на. Спира на всеки пет ми
нути.

♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦
:♦♦ ♦♦
:♦

♦ ПЕТЪР Д. ИАНЧЕВ♦♦ ♦♦ ♦♦ — Докторе, не мога да ди 
шам през носа.

— Тогава дишайте през 
устата.

— Благодаря. Колко ви 
дължа?

— Десет крони.

!
пенсионер от Димитровград♦♦

♦ Видим кусоврапци млого убъркали ра
ботете. Ама що сам се я надигъл там та си 
не гледал омецуването.

Изминатите три години не допринесоха да забра
вим твоя светъл лик. Тн вечно живееш и ще живееш в 
нас и с нас със своята благородна душа и велико сръце 
пълно е любов за хората и живота.

Нека ти е вечна памет.

, ♦ ♦♦ ♦♦. ♦: М а н ч а ♦(По идея на Славчо Петров. 
Хонорар 50 динара).

♦♦♦♦ От съпругата н децата♦ В час по рисуване:
— Бора, къде си срещнал 

ангел с три крнле.

♦ ♦*

АПРИЛСКИ
РАЗГОВОРИ

<це ае построи"^ 
ЧЛУ? Т^РГОРООП."

/ЦТ. ПЕТРОВ &пОТБлй С/
он%и
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