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НА 7 ЮЛИ

СРЕЩА НА СТРЕЗИМИРОВЦИ
На 7 юли (неделя) ще се състои традицион

ната среща на югославски и български гра
ждани на югославско-българската граница при 
село Стрезимировци, Сурдулишка община.

Границата ще бъде отворена от 6 до 18 часа. 
Отиването на събора ще бъде без каквито и да 
е формалности — само с личен паспорт.

народност в саГр ЮГОСЛАВИЯ »
БРОЙ 661

Югославско-за па дногермански
Ш. ГОДИНА XVI а ЦЕНА 0,80 ДИНАРА

отнсеиенья

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ 

ГЕРМАНСКАТА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА
На 4 юли край Власинско езеро

Събор на горяните
По покана на президента на Германската 

федерална република д-р Густав Хайнеман 
Социалистическа федеративна 

публика Югославия йосип Броз Тито със съпру
гата си бе на официално посещение в Герман
ската федерална република от 24 до 27 юни т. г. 
Заедно с президента Тито бяха и председателят 
на Председателството на СР Словения Сергей 
Крайгер, подпредседателят на Съюзния изпълни
телен съвет и съюзен секретар на външните ра
боти Милош Минич със съпругата си Милка Ми 
нич, съюзния секретар за външна търговия д-р 
Емил Лудвигер и други личности.

което е постигнато досега.
Германските вестници, 

радио и телевизия редов
но осведомяваха своите чи 
татели.за посещението. В 
статиите и коментариите 
на първи план изпъква же 
ланието досегашното успе 
шно сътрудничество меж
ду двете страни да се раз
шири и задълбочи, което 
ще бъде от взаимна полза. 
Подчертава се, че това съ-

Четиринадесет горански 
екипи от СР Сърбия ще уча 
ствуват на тазгодишния 
традиционен събор на го- 
раните, който ще се провс 
де на 4 юли край Власин
ско езеро.

Републиканската конфе 
ренция на движението ка 
гораните в Сърбия иублич 
но ще възнагради на събо
ра общинските конферен

ции на движението на го- 
раните, които са постигна 
ли най-добри резултати по 
залесяване от миналогоди
шния събор до тазгодиш
ния.

президентът на ре-

Общинската конферен
ция на движението на го- 
раните в Сурдулица, катр 
домакин на Събора, ще въз 
награди най-добрите еки
пи за изпълнение на кул
турно-забавна програма.

М. Вел.(НА 2 СТР.)

ДЖЕМАЛ БИЕДИЧ: ЮГОСЛАВИЯ 
УСПЕШНО СЪТРУДНИЧИ СЪС СИВ

Миналата седмица в София се състоя ХУШ 
юбилейна сесия на Съвета за икономическа вза
имопомощ, на която участвува и югославска де
легация оглавявана от председателя на Съюзния 
изпълнителен съвет Джемал Биедич. Югослав
ската делегация взе дейно участие в работата 
на заседанието на СИВ.

В разговор с кореспон
дента на Танюг в София 
Джемал Биедич между 

другото е заявил:

— Нашето участие в та
зи сесия на СИВ е резул
тат от успешното сътруд
ничество на Югославия 

със страните — участнич
ки в СИВ, специално след 
приемането на комплекс
ната програма. Това сътру 
дничество се осъществява 
въз основа на споразуме

нието, сключено през 1964 
година, което се основава 
върху известните принци
пи, на които нашата стра
на осъществява политнчес 
ко и стопанско сътрудни
чество с чужбина. Това 
споразумение представля
ва взаимно изгодна н ши
рока основа за по-нататъш 
ното развитие на икономи 
ческото сътрудничество за 
което съществува взаимен 
интерес.

От посрещането на президента Тито в
на германия, а заедно с 
канцлера Шмидт намери 
няколко „свободни момен
ти” и за среща с журнали 
стите.

В сряда в Дюселдорф 
президентът Тито прие ю- 
гославския национален фу 
тболен отбор пред мача 
му с националния отбор 
на Германската федерал
на република, който се съ 

следобедните

(НА 2 СТР.)
По време на посещение

то президентът Тито води 
политически разговори със 
своите домакини в Бон, а 
членовете на делегацията 
със своите колеги в Бон. 
Й. Б. Тито има повече сре
щи и разговори със запад- 
ногерманския канцлер Хел 
мут Шмидт.

Президентът Тито също 
така се срещна и води раз 
говор с бившия канцлер 
Вили Брандт, сега предсе
дател на Социалдемократи 
ческата партия. Нашият пр 
езидент и пдридружаващи 
те го лица посетиха и Ха
мбург и Дюселдорф, глав
ния град на областта Рейн- 
Вестфалия, където дома
кин на високите гости от 
Югославия бе Хайнц Кин, 
премиер на правителство
то и подпредседател на Со 
циалдемократичната пар
тия.

ДИМИТРОВГРАД

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ^НА 4 И 7 ЮЛИ
спомените за формиране 
на партизанския отряд за
планувано е младежта от 
Димитровград да оформи 
разузнавателен отряд. Съ
щият ще бъде формирам 
ма 7 юли, когато ще полу
чи и знаме с надпис „Раз
узнавателен отряд Момчил 
Войвода”. В рамките на 
това тържество ще бъде ор 
гаиизиран партизански по 
ход под название: „По сле 
дите на Царибродския па
ртизански отряд". Маршру 
т-ьт ще бъде следният: Ди
митровград — Радейиа — 
Смиловци — Моинци — 
Вълковия — Долни Криво 
дол — Горни Криводол, а 
крайна точка с местността 
Стара планина, където от
рядът бил оформен. На то 
ва място трябва да изне
сат спомени за военните 
дни бойците Гаврило Ви- 
даиович, професор на Ико

Общинският отбор на 
Съюза на бойците в Дими
тровград в миналия петък 
ирие програма за честву- 
ване на 4 юли — Деня на 
бойците и 7 юли — Деня 
на въстанието в Сърбия. 
На тазгодишното чествува 
пее посветено голямо вни
мание, понеже тази годи
на се навършват тридесет 
години от освобождението 
на града и че 1974 година 
е от значение по много ак 
ции и манифестации за ра 
звйтнето на нашето само- 
управителпо социалисти
ческо общество.

В програмата за честву- 
ванс особено място заемат 
формирането на Цариброд 
ския партизански отряд 
„Момчил Войвода", просла 
вата на 4 и 7 юли и форми 
райето на Първа царнбро- 
дска бригада.

С желанио да се запазят

комическия факултет от 
Ниш, Драголюб Станкович 
и Славча Петров от Бел
град, Миле Йованович от 
Пирот и Сърба Златкович 
от Димитроваград. Отря
дът ще тръгне от Димитро 
вград на 6 юли, ще нощу
ва в Сенокос, а на 7 юди в 
Каменица бойците 
припомнят за опожаряване 
то на общинската сграда. 
Оттук отряда отива за И- 
затовци, където ще бъде 
централното тържество в 
района.
Денят на бойците — 4 юли 
ще бъде ознаменуван на 
традиционните събори в 
Долна Невдя и Петърлаш, 
на които ще се говори за 
значението на 4 юли. Ще 
бъдат положени венци и 
цветя на паметните плочи

часо-стоя в
ве.

Делови разговори

Посещението на прези
дента Тито в ГФР в същии 
ския смисъл на думата бе 
делово посещение, както 
това заяви президентът Ти 
то пред западногерманска 
та телевизия. В интервюто 
си Тито изтъкна, че се ра
два от посевщнието си на 
ГФР, но това ще бъде де
лово посещение, което ще 
бъде богато с политичес
ки разговори, посещение 
насочено към изграждане 
на нови отношения между 
двете страни върху онова

ще си

По време на посещение
то си президентът Тито во 
ди сърдечни разговори и 
с по-голяма група наши ра 
ботници намиращи се на 
временна работа в Запад- (НА 3 СТР.)



ЗАВЪРШИ СБДМИЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

Бойците са в първите бойни редици в 

борбата за самоуправителна 

необвързана Югославия

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ В ОБЩИНАТА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА

Б а б V ш и и ц а
ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ТЕ П СТРАНАТА

На конгреса бе набрано 
п Председателство на Съю 
зини отбор па СУБНОР па 
Югославия от 22 членове.

След триднеина работа миналата сед
мица в Загреб завърши Седмиг конгрес на 
Съюза на сдруженията на бойците от Наро 
Аоосвободнтелната война в Югославия 
(СУБНОР). От тази най - значителна среща 
представителите на повече от едни милион 
членове на СУБНОР изпратиха поздравите 
лно писмо до президента на републиката и 
председателя на СЮК Йосмп Броз Тито, в 
което между другото се казва:

Идевно - политическото п акцнонно едни 
ство на Съюза на югославските комунисти, осо
бено манифестирано на историческия Десети 
конгрес на СЮК, ясните му прецизни становища 
н решения вдъхновиха бойците от Народоосвобо 
дателната воина с нова революционна 
готовност още по-организнрано и последовател
но да се борят за целите и задачите 
лага Съюзът на югославските 
с теб, драги другарю Тито.

Като обществено - политическа организация 
на участниците в Революцията, Съюзът на бой- 
цнте и всички негови членове — в единния фро
нт на организираните социалистически сили па 
чело със Съюза на комунистите — упорито ще 
се застъпва за осъществяване на основната цел 
на нашата Революция — развитие на социалисти 
ческото самоуправление, доминантно 
ние и решаваща роля на работническата класа.

ДЕНЯ НА БОЕЦА — 4 ЮЛИ И 
ДЕНЯ ИЛ ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ — 7 ЮЛИ

с пожелания за още по-големи успехи в со
циалистическото строителство.

БОСИЛЕГРАДсила и
които въз- 

комуписти начало Сесия на ОС - на 3 юли
Изпълнителният съпст на 

Общинската скупщина в 
Босилеград ще се учреди 
па съвместната сесия на 
трите съвета на Скупщина 
та, която ще се проведе на 
3 юли.

Тоя съвет, който има осо 
бено важни задачи за ра
бота, ще има девет члено
ве, от които четирима са 
от органите на общинска

та администрация, а пети
ма членове ще бъдат пред
ставители на стопанския, 
здравния и просветно - уче. 
бния живот в комунат^ 
Тези членове ще бъдат пре 
дложени от Координацион 
ното тяло на обществено- 
политическите организа
ции в Босилеградска об
щина.

Коста Магиположе-
Членовете на Съюзния 

отбор избраха делегация, 
която ще посети другаря 
Тито и ще го запознае с 
работата и резултатите от 
Конгреса.

Времето между двата ко
нгреса на борческата орга 
низация делегатите оцени
ха като период през който 
бяха извършени коренни 
промени в нашето общест 
во, които дават възможно
ст на работническата кла
са да управлява с условия 
та и резултатите на своя 
труд. На конгреса бой
ците обсъдиха мястото, ро 
лята и резултатите на сво
ята дейност в по-нататъшн 
ото провеждане на полити 
ката на Съюза на югослав
ските комунисти в непре
къснатия победоносен ход 
на нашата социалистичес
ка революция.

Конгресът между друго 
то прие заключения за бъ
дещата работа на борчес
ката организация, нов ста
тут и избра нов Съюзен от 
бор на СУБНОР на Юго
славия, който на пър.ьото 
си заседание за председа
тел единодушно избра ар
мейския генерал народния 
герой Коста Наги. За под
председатели на Съюзния 
отбор също така единоду
шно бяха избрани Антун 
Бибер, Мито Димитриев-

ски, Андрия Миланович н 
Янко Рудолф, а за генера
лен секретар на Съюзния 
отбор Ико Миркович. В. В.

Джемал БИВДИЧ: Югославия успешно сътрудничи със СИВ
(От 1 стр.) накрая Биедич — че наше

то участие в тази сесия бе 
ше полезно. Също така, по 
време на сесията имах по
лезни срещи с министър- 
председателите на правите

• че е част от възможности
те, които са значително 
по-големи и които са в съ
гласие с взаимните интере

Затова считам, — заявил

летва — членки на СИВ, с 
които водих разговори по 
някои въпроси, отнасящи 
се до по-нататъшното раз
ширяване на билатерално- 
то сътрудничество.

— Върху тази линия из
несохме своите гледища за 
по-нататъшното 
чество — каза Биедич. На 
заседанието бяха обсъдени 
някои твърде важни 
роси от областта на енер
гията, суровините, селско
то стопанство и други об
ласти, които са от особе
но значение за развитие
то на всяка страна. Също 
така, на заседанието бяха

сътруднн си.

ВЪП- Доло^ес иоарури и Сантяго Карильо изгонени от Швейцария
Швейцарското правител 

ство забрани за неопреде
лен срок пребиваването в 
Швейцария на най-висши- 
те ръководители на Кому 
нистическата партия на Ис 

— на председателя 
й Долорес Ибарури ла Па 
сионария и генералния й 
секретар Сантяго Карильо 
— поради това, че без по
зволение са се „обърнали“ 
към около 20 хиляди испа 
нски работници на митин
га в Женева.

Според агенция Ройтер 
двамата лидери на испан
ската партия от швейцар
ските власти не са получи 
ли разрешение в минала
та неделя да говорят на 
тази среща, понеже — спо 
ред образложението на 
правителството — тя е би
ла доста масова и насоче
на срещу правителството 

една страна (Испания), 
компромитира неу

тралността на Швейцария.

Поради запрещението, 
швейцарските комунисти, 
които организирали митин 
га са снимали на магнито- 
фонна лента речите 
зн ръководители и ги пре
дали пред събраните 
ботници.

Швейцарското

на те-утвърдени насоките за бъ
дещата активност, които 
ще бъдат отделно разглеж 
дани от съответните орга
ни на СИВ в предстоящия 
период.

— Тъй като представи
телите на Югославия уча
ствуват в повечето от тези 
органи, ние ще имаме въз
можност по-близко да 
дим своя интерес за учас
тието и сътрудничеството 
в тези, за нашето стопан
ство, твърде важни акции 
и въз основа на споразу
мението да утвърдим взаи 
мно полезните облици на 
това сътрудничество.

— Известно е, че наша
та страна има широко ико 
номическо сътрудничест
во с чужбина. Възможнос 
тите и потребите на наше
то стопанство

пания
ра-

правител- 
ство оценило, че с това е 
нарушена неговата 
ба и на заседанието 
ело решение да изгони 
страната испанските 
тийни ръководители.

наред
ен прина

което от-
пар-

ви- ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ ГФР Воден е разговор н за 
неоовързването. От герма
нска страна е проявен ин
терес за дейността на нео 
свързаните.
Говорейки за югославско- 

западногерманските раз
говори в наздравицата на 
президента Хайнеман пре
зидентът Тито между дру
гото каза: у ру

(От 1 стр.) ното развитие на билате- 
ралното сътрудничество.

на взаимно
то сътрудничество е воден 
разговор за нашите работ
ници, намиращи се на вре 
менна работа в ГФР и 
местните
ния в Югославия и 
перирането, с което ще се 
разширява икономическо 
то сътрудничество. Това 
ще разкрие по-големи въз
можности за настаняване 
на нашите работници в 
страната.

трудничество може да пое 
лужи като пример на сът
рудничество между две 
страни с различни общес
твени системи и различна 
външнополитическа ори
енти ровка, но и двете 
мират интерес в усилията 
за политика на разбирате
лство --

В областтаВЕСТНИК 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, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 
Годишен абонамент 49, 

а полугодишен 20 
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — Ниш 

Печгяница „Вук Кара- 
Джич“, Ст Пауновнч 

№ 72 — Ниш

съв-
капиталовложе- 

за коо-на-

и сътрудничество, 
която изключва конфрон
тацията.

Разговорите бяха 
черпателнн
зни. В 
имно се 
гледищата

са такива, 
че това сътрудничество мо 
же още повече да се раз
шири. Югославското стопа 
нство със страните членки 
на СИВ осъществява око
ло 30 на сто от общия си 
външнотърговски обмен. 
Констатирахме, — допъл
нил Биедич — че нашият 
интерес и възможностите 
на нашето стопанство са 
такива, че това сътрудни
чество може още повече 
да се разшири. Това оба-

из-
н твърде поле 

открит диалог вза- 
информирахме заИ президентът Тито след 

първите си срещи с канц
лера Хелмут Шмидт 
ви, че разговорите са били 
твърде сърдечни и изчер
пателни, с голяма степен 
на взаимно разбирателст
во. Разговорите са били 
твърде добри, с много 
ки по които двете 
са съгласни, специално по 
отношение на по-нататъщ-

и позициите на 
нашите две страни, 
туалнпте Въпроси 
Аународната обстановка, 
както и за

зая-
за ак- 

от меж-
В разговорите са разме

нени мнения по междуна
родната обстановка, нейни 
те актуални проблеми, Бди 
зкия изток, енергийната 
криза, инфлацията и дру
ги въпроси от областта на 
международните отноше-ния.

възможностите 
за по-нататъшно подобря
ване на 
между Югославия и Гер
манската федерална репуб 
лика.

точ
сътрудничествотострани
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Босилеград

Комунистите в стопанските организации Осведвмяването е част от системата ни
Осведомяването е нераз

ривна част от нашата об
ществено - политическа си 
стема. Механизъмът на са 
моуправителното общест
во и досега е влияел върху 
средствата на осведомява
нето, а от сега много пове-

Повече грижи за земеделието тите трябва да бъдат за 
всичко и невреме осведо
мени, без оглед дали за оп 
ределена проблематика ще 
пишат или не. Ако искаме, 
те добре да работят, необ- . 
ходимо да бъдат и добре 
осведомени.

Как и до коя степен ще 
се осигури провеждането 
на политиката на Съюза 
на комунистите в печата, 
зависи много и от кадрите 
Затова е необходимо да се 
изборим всички отговорни 
места в областта

лни отношения в тази об
ласт, в по-нататъшното по 
добряване и усъвършенст- 
вуване на 
пропагандната дейност... " 
и т. н.

На заседанието 
тийния клон на

политическоЧрез деловото сътрудни 
чество на босилеградските 
стопански организации с 
други- стопански организа
ции от страната ни, члено 
вете от тоя партиен 
виждат една от най-толе- 
мите възможности за пер
спективното развитие на 
комуната.

На заседанието бе обсъ
ден материала от Седмия 
конгрес на Съюза на кому 
нистите в Сърбия и офор
мена комисия, която ще до 
пълни акционната програ
ма на партийния клон със 
задачите, произтичащи от 
решенията на Конгреса.

Обсъждайки организаци 
онния въпрос на тази пар
тийна организация, кому
нистите в стопанските ор
ганизации се застъпиха за 
напред в Съюза на кому
нистите да се приемат пре 
ди всичко млади и способ 
ни работници — непосре
дствени производители.

на пар- 
комуннс- 

тите в стопанските органи 
зации в Босилеград особе
но подробно бяха разгле
дани тезисите за обществе 
но - икономическото разви 
тие на Босилеградска об
щина.

Всички стопански орга
низации, а специално но- 
воинтегрираната земедел
ска кооперация още ведна 
га трябва да изработи обе 
ктивна и конкретна прог
рама за работа в духа на 
конгресните решения и 
резолюции. Същевременно 
членовете от тоя партиен 
клон се застъпиха земедел 
ската кооперация да създа 
ва условия за организира
но производство в общест
вения и частния сектор на 
земеделието. При това го
леми грижи трябва да се 
положат за окачествява
нето и разширяването на 
кооперирането и сътрудни 
чеството с частните земе
делци.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТ
СТВО“

че.
клон

Колкото повече прогре
сивните сили са действува 
ли върху печата, радиото 
и телевизията толкова по-

В момента, когато бъл
гарската народност честву 
ва 25 години на издателст 
ката си дейност и 15 годи 
ни от излизането на пър
вия брой на вестник „Брат 
ство“, трябва да се подчер 
тае, че постигнатите резул 
тати са добри. Въпреки 
временните слабости, кои
то са били присъщи и на 
останалия печат до преди 
Писмото, издателство „Бра 
тство“ изпълнява своята ро 
ля с голям успех в общини 
те на българската народ
ност.

вече положителните ходо
ве и пълната осведоменост 
на трудещите са били по - 
качествени. ТоЬа е и най- 
съществения въпрос, в 

отношението между обще
ството и печата, радиото 
и телевизията.

на осве
домяването да заемат спо
собни хора - журналисти, 
които умеят и са готови» 
да се борят за политиката 
на СЮК. В редакциите ня
ма място не само за про
тивниците на самоуправи- 
телното ни развитие и ра
вноправието на нашите на 
роди и народности, но и 
за колебливите, неутрални 
те и онези, които правят 
смутове. С една дума, все
ки журналист трябва да 
се бори за осъществяване 
на принципите на самоуп- 
равителния социализъм 

и за интересите на работ
ническата класа.

Относителната самосто 
ятелност на тези средства 
търси връзката им с обще 
ството да бъде пълна и ка 
чествена. Без такива отно 
шения печата бм бил оръ
дие на групи, присвоявал 
би се, а такива прояви има 
ше до неотдавна.

Преди 21-то заседание 
на Председателството на 
СЮК и Писмото, слабости 
те в печата бяха твърде 
очебиещи. Той бе поняко
га и средство на най-разли 
чни противници на само- 
управителния социализъм, 
и на политиката на СЮК.

Самостоятелността на пе 
чата подразбира всеки жу 
рнадист самостоятелно и 
творчески да работи, да 
бъде обществен работник 
и като такъв обективно да 
осведомява, обективно и 
ангажирано да коментира. 
Ако се това изцяло не обе
зпечи, ще се яви тежнение 
към възвърщане на отжи
велите методи. Журналис-

За да се засили общест 
веното влияние върху изда 
телската дейност на бъл
гарската народност, в „Бра 
тство“ са оформени съве
ти за всяко издателство. 
Тази дейност се показва 
особено плодотворна. Ме
жду другото членовете на 
съветите са от различни 
специалности и могат ця
лостно да допринесат за 
да се засили онова, което 
е необходимо за пълното 
и правилно осведомяване 
на българската на^зодност.

Вестник „Братство" е 
станал незаменим фактор 
на общините от българска 
та народност по въпроса 
на информирането за об
ществено - политическия, 
стопанския, 
спортния живот. Оттук не 
говата роля е особено зна
чителна, а има условия до 
края успешно да се реали 
зира. Ангажирането му в 
подтикването, мобилизира 
нето и подпомагането вър 
ху правилното решаване 
на много въпроси е една 
от първите му задачи, коя 
то и занапред трябва успе 
шио да се осъществява.

Детският вестник „Дру
гарче“ повече от десет го 
дини е незаменим наръч
ник за децата, пионерите 
от училищата на бълагр- 
ската народност. Осведом 
ява ги пълно за всички ус 
пехи и положителни акции 
в училищата. Тук намират 
място и първите ученичес 
ки литературни и други 
творби.

В. В.

Говорейки за ролята на 
печата, другаря Тито в 
Скопие е казал: — „Отдел

Горна Лисина
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЯЗОВИРА на е ролята на печата да 

помогне укрепването на 
братството и единството 
на нашите народи и наро 
дности. Проблемите и дей 
ността на трудещия се чо
век от Словения, напри- 

трябва да на-

ПРОДЪЛЖАВА

Имотите още ие са платени
мер, нужно 
мерят място, в печата в Ма 
кедония, както и пробле-

Общинския съд в Босиле
град е компетентен в слу
чая да определи действите

Между собствениците на 
имоти, които с изгражда
нето на акумулационно 
езеро в Горна Лисина ще 
бъдат потопени и дирекци 
ята на Власинските водо- 
централи все още не е по
стигнат пълен договор за 
компенсация. В случая ста 
ва въпрос за 120 о без щете 
ни собственици, притежя- 
ващи към 60 хектара лива 
ди, гори и други обработ
ваеми площи в Горна и До 
лна Лисина.

Досега само 20 собстве
ници са постигнали дого- 

дирекцията на ВЕЦ

мите на македонския тру
женик трябва да намерят 
място, да кажа, в 
на Сърбия и в другите на 
ши републики... Нашият 
печат е самостоятелен, но 
не в оня смисъл, както би 
някои това искали. Защо- 
то това е печат на работни 
ческата класа и той 
ябва все повече да й слу
жи като оръжие...”

лната компенсация на имо 
тите, които ще бъдат пото 
пени.

културния.печата

В. В.

ДИМИТРОВГРАД
тр-

Програма за 

на 4 и 7 юли
частвуваив
изнесен доклад за значени 
ето на Деня на въстанието 
в Сърбия — 7 юли. Също 
ще бъдат положени венци 
и цветя на паметните пло- 

загинали бойци от 
Висок. Запланувано е да 
бъде изпълнена и култур
но-забавна програма, а ще 
се проведат и състезания 
по спортна стрелба и фут
болен мач между отбори
те на
организация на сдружения 
труд „Тигър” — Димитров 
град. Този ден ще бъде 
прожектиран и един игра 
лен филм е тема от Наро- 
доосвободителната война 
След програмата ще бъде 
организирано народно увр 
селение.

Общинският отбор прие 
и ориентационна програ
ма за чествуване на 8 сеп
тември — Деня на освобо
ждението на Димитров
град. Програмата ще бъде 
реализирана съвместно с 
Общинската скупщина, а в 
този ден ще се организира 
и преглед на бойците.

Съществува възможност 
да се организира екскур
зия на бойците — По сле
дите на Първа цариброд- 
ска и Осма сръбска брига

Мисълта на другаря Ти- 
то ясно сочи пътя, който 
трябва да следни в тази 
област. Такива становища 
са намерили съществено 
място в документите на Се 
дмия конгрес на СКС, а 
също така и в Рсзулюцня- 
та за информирането на 
Десетия конгрес на СЮК.

В резолюцията на X кон 
грес „Борбата за по-ната
тъшно изграждане на со
циалистическото самоупра 
вленис и задачите па СЮК” 
във връзка с осведомява
нето се казва: „Организа
циите па СХС, комитетите, 
комунистите журналисти 
ще се борят за всестранно 
и реално осведомяване на 
трудещите се и граждан
ите за цялостността па об
ществените отношения и 
процеси в организациите 
на сдружения труд, общи
ните, областите, републи
ките и федерацията, както 
и за събитията в света. То
ва търси ангажиране на 
комунистите в укрепване
то и разпространяването 
на социалистическото са- 
моуправнтелно влияние, в 
по-ускореното и последова 
тслио развитие на социа
листическите самоправите

(ОТ 1 СГР.)
загинали бойци в общи

вор с
„Власина“ за заплащането 
на имотите им, които ще 
бъдат потопени с акумула 
ционното езеро. Те ще по- 

максимално 15 дина

. на
ната. В Петърлаш ще бьде 
изпълнена и културно-за
бавна програма, а ще се 
организира и състезание 
по спортна стрелба.

По случай Деня на въста 
нието в Сърбия — 7 юли 
ще бъдат организирани це 
нтралтго районни просла
ви в Изатовци и Трънски 
Одоровци. В Изатовци 

бъде организирано съб 
което ще бъде

чи на

лучат
ра по един квадратен 
тар площ. Тази цена ще се 
заплати за най - качестве
ните ливади, а цената на 
останалите парцели ще се 
заплаща в зависимост от

ме-

Висок и Основната

Списанието „Мост“ е 
обществено - политическа, 
научна и културна публи
кация на българската на
родност, чшгто автори са 
афнрмнрани дейци не са
мо от народността, но и от 
страната ни.

качеството им.
Другите собственици още 

не са постигнали договор.
ще
рание, на

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Последици от лошото време Оттук значителния юби
лей на издателската дейно 
ст на българската народно 
ст още повече задължава 
издателство „Братство” да 
продължи с успешното из 
пълняпане на ролята си, а 
общините от българската 
народност са длъжни мно
го повече, отколкото досе

Голямата влага и студено
то време ще намалят и ка
чеството на сенодобива 
казват специалистите по 
селскостопанство.

Поройните дъждове на 
много места развалиха пъ
тищата, което сега затруд- 

съобщенията. Най-ве
че вреда е нанесена на шо 
сето от Босилеград до Дол 
но Тлъмино.

Дъждовното и студено 
което в Босилеградвреме,

ска община продължи по
вече от две седмици, на
несе големи щети на посе 
вите и на градинарските
култури.

В околните села на Бо
силеград, в които се отгле 
жда царевица, казват, че 
тази култура никога не е 
била по-слаба за последни 
те 40 години, както Сега.

нява га да го приемат като свой 
фактор.

А. Д. БОРИС КОСТАДИНОВВ. В. да.
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пай или наказван. Обратно 
— два пъти е оценен „из
тъква се" в службата, 
четири пъти с „особено се 
изтъква“.

Досега е получил някол
ко признания, между кои
то но предложние 
бойците в Босилеград отли 
чието — медал за заслуги 
за народа, което му е да
дено с указ на президента 
на Републиката.

Сегашното признание — 
орден на труда със сребъ
рен венец му се присъжда 
по повод 30 -годишнината 
иа Службата за сигурност, 
а същото се дава с указ на 
президента на Република
та.

— Всяко задължение се 
стремя да изпълня добро
съвестно. Ако изисква слу 
жбата, ако възлага опреде 
леният момент, готов съм 
да работя и след работно
то време. Считам, че трудо 
вото задължение и негово 
то изпълнение трябва да 
бъде чест за всеки труже
ник. Честност, постоянст
во и трудолюбие — сто до 
бродетелите, които зачи
там и мисля, че са същина 
та за трудово преуспяване 
— заяви Стефан Стойков.

В. В.

Стефан СТОЙКОВ е от
онези служащи, отливащи 
се със скромност и трудо
любие. Може би това 
дължи па трудния жизнен 
път: от 1938 годииа, па всс 
до освобождението работи 

Ш-г-кА във Враня като работник в 
1 тютюневата промишленост. 

•• След освобождението 
•се приключва към Комаи- 

_ дата на врански район, ог
•! дол съобщения. Оттогва 

насам, винаги дисциплини 
рап и отзивчив към потре 
бноститс, които изисква 

|. времето па няколко пъти 
/ бива служащ в различни

ТРИМАТА ОТЛИЧЕНИ
а

ПРИЗНАНИЕ ЗА БЕЗМЕРЕН ТРУД се

наЧ‘ .'
По повод трилесетгодишшшата от създава

нето на Службата за сигурност, трима гружени 
ци от тази служба в Босилеград са отличени. За 
тридесетгодишна непрекъсната работа в Служ
бата за сигурност, с юбилейна грамота от Съюз 
пия изпълнителен съвет е възнаграден Радован 
Пуртпч, командир па Милицията в Босилеград. 
Председателят па Републиката, другарят Тито, 
с Орден на труда със сребърен венец е отличил 
Стефан Стойков, служащ в Службата и с Медал 
иа труда Драгомир Вонповнч, милиционер.

тат*
ведомства и учреждения.

През гоя период е бил и 
служащ в околийския съд 
в Босилеград, и помощник 
секретар в околийския иа- 

• роден отбор в Босилеград, 
а сетне секретар па об
щината в Горна Любата, 

Драгомир Воннович началник при обашнекото
управление в Боеилеград и 

иа работата в милицията пр. и нр. 
в с. Долна Любата. След Едва с идването му в 
седем годшш е минал на Службата за сигурност пре 
работа в милицията в Бо- ди девет години престава 
енлеград. онова преместване от едиа

В Съюза на комунистите на друга длъжност, които 
е приет през 1958 година, той съзнателно изпълнява. 
От тогава до днес той а о- За целия този 36-годишен 
собепо примерен па работ '.трудов стаж Стефам Стай
ното си място и в партий- кои не помни да е упрек
ната организация. Винаги 
е изтъкван като примерен, 
който особено много пома 
га па младите И новоприе
ти милиционери. Завър
шил е училище за милнци 
опери, а сега задочно учи 
средно училище.

Затова моята поръка до 
младите е: в работата ви
наги пред себе сн да имат 
трудовия човек, неговите 
самоуправнтелпн права и 
придобивките па нашия 
самоуправптелеп социалн 
Зъм, което е най-голямото 
богатство па обществото 
ни — изтъкна Пуртпч.

Драгомир Воннович пет
надесет годшш работи в 
Милицията. Роден е преди 
38 години недалеч от Из
ток, в областта Косово.

На, служба в милицията 
е приет в Белград. След 
като с успех завършил у- 
чилшцето бил разпределен

У
>;■ - / -У

Радован Пуртнч
Радован Пуртпч работи 

в Службата за сигурност 
от 1945 година. Роден 
е преди 50 години в окол
ността на Любовия — Под 
риня. В Службата постъ
пил като партизан на една 
териториална чета, която 
е унищожавала различни 
Четнйчески и други непри 
ятелски бандити. След то
ва е бил милиционер, от- 
дельонен командир, заме
стник-командир, а от 1958 
•година до днес е коман- 
АЙр.

Като командир на мили 
цията е работил в с. Божи 
ца до 1964 година, а отто-

Норвегия — най-голям купувач ма югос-
лдвеки параходи

— Ако трябва отново да 
се определя за жизнената 
ри професия — без колеба 
мие би се определил за се
гашната си. Обичам тази 
професия, която е на свой 
начин специфична и отго- ■ 
ворна. Обаче най-голяма
чест за всеки е да защища вежките параходи са „най 
ва трудещите си и да оиа- младите“ в света. Средна- 
зва придобивките на рево- та стаРост на норвежките

параходи е седем, а във 
всички останали страни, 
които излизат на море — 
единадесет годшш. През местимост, 
изминалото

НАЙ-МЛАДИЯТ" ФЛОТ
Вече години наред нор- рна страна същевременно 

най - много купуваше юго
славски параходи.

Под норвежко знаме 
днес плуват параходи с 
над 865,000 тона товаров- 

нзградени в 
югославските корабострои 
телни заводи „Уляник“ н 
„Сплит". Само през мина
лата година в корабостро 
ителния завод в Пула до 
стави на Норвегия три па
рахода-гиганти от по /23.600 
тона за превозване на не- 

порт, норвежаните тряб- фт. Заводът „Уляник“ тази 
ва годишно да изградят но година ще достави на Нор 
ви параходи с 2,5 милиона вегия още един голям пара 

товаровместимост. ход за транспорт на нефт 
Шведите и японците доста с 223,000 тона товаровмес- 
вят на Норвегия повече от тцмост. Заводите Уляник’
ГГ“ °Т тези паРа" и "С1ьигг" досега "участву- 
Х°ДИ- ваха с 80

ностга на общия югослав
ски износ на Норвегия.

Г’

люцията ни и самоуправи-
телния социализъм — каза 
вместо поръка Воииовмч.

тава до днес тоя отговорен 
пост изпълнява в Босилег
рад.

В Съюза на комунисти-^ 
е приет като двадесетго
дишен през 1945 година. От 

' тогава във всяка среда, 
която е службувал е бил 
особено деен в работата 
на обществено - политичес 
ките организации. Успеш-
но е изпълнявал различни Координационото 
партийни и други общест- на обществено - 
вени задължения: бил е об ските организации при Об 
щински отборник, подпред конФеРенция на

^СРН в Босилеград 
ложи членове за три коми 
сии на Общинската скуп
щина. 1

По седем членове 
дложени в комисията 
избор и наименуване 
мисията по обществен кон 
трол. В комисията 
ледване потеклото иа 
ществото на частни 
са предложени петима

Стефан Стойков
десетилетие 

Норвегия е изградила или 
купила от чужбина почти 
цял флот — с общо два
десет милиона тона това
ровместимост. За да мо
гат да издържат конкурен 
цията в морския транс-

Босилеград
в Координационнияг. о тяло предложи:

Членове на комисии на ОС
ТЯЛО

пощпиче-
ноге.

Тези комисии ще избере 
Общинската скупщина, ко 
ято ще заседава иа 3 юли.

тона
седател на общинска кон
ференция на ССРН, секре
тар на партийна организа 

■ ция, член на Общин
ски комитет на СК, поли
тически активист и др. Се 

.га в Босилеград е делегат 
на Обществено - политиче
ския съвет при Общинска
та скупщина и заместник- 
председател на същия.

За досегашната си успе
шна работа, Пуртич е два 
пъти отличен: 1961 година 
с Орден на труда със сре
бърен венец и 1970 година 
с Орден на труда със зла
тен венец.

пред-
Тоордмпациопмото тяло

предложи за член на Скуп 
щината на Републиканския 
фонд за развитие 
номически 
краища да бъде • избран 
инж. Драган Мицов, пред
седател на Общинската 
скупщина в Босилеград.

на сто от стой-От 1968 
ските година югослав- 

корабостроитеднн
заводи си пробиха път ме- г„, 
жду световните корабо- ^ милиона тона от 
строители и до края на общо 289,9 милиона тона 
19/2 година заеха чегвър- товаровместимост, колко-

СпРар^' 10 6 Т°“Т световния
Аи за Норвегия. Тази севе

са пре на ико- 
изостаналитеза

и ко

за изс- 
иму 

лица 
чле В. В. търговски флот, 

ните и тази година 
жат

норвежа- 
задър- 
в све-.М0-опост™:ГзадГЕнйя

те от Югоизточш1Р Сърбия меж^1',““ ”Л"М СТР<* 
на заседанието си от 22 делт претворяваме в 
юни във Враня обсъди дей мото 'а заАачите от Пис- 
ността на работниците по коигресните реше-
печата и радиото от ?ази СъЩо така- б= заклю-

рег|ублнка °Сърбия “* 6
в светлината на Писмото ангажиране та 
и конгресните решения, диотои 
Отчете се, че от известно пат още 
време няма. пропуски и че

четвърто място 
та. Пред тях са Либерия — 
с 49,9 Япония — с 36,8 и 
Велокбритания — с ЗОД ми 
лиона тона 
мост на техните

— Чувствувам се особе
но щастлив, че успешно из 
пълнявам своя трудов дълг 
към обществото ни и то в 
една специфична и отговв 
рна служба, която преди 
всичко търси морално-по
литически качества от все 
киго, нойто в нея работи.

товаровмести- 
параходи.

посетихзлистите след това По моретата«"гжкга 1 »“>■«
■ри«. СИМПО. КЪА. ” * 2 ,00
ректорът Драган Томич ги 
запозна с развитието 
предприятието и 
на зададени

пъден

и океаните 
свят днес плаватчаст на норвежки презокеан 

параходи, между 
на то и Ч*л флот, от над един 

отговори милион тона

още но-голямо 
печатът, ра 

телевизията да стз. 
по-силен мобнлн- 

заторски фактор и йо-

ди- ски кои-

товаровмес- 
тимост, изградени в Юго
славия.

въпроси.
М. Д.
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От Резолюцията на X конграс на СЮК

Актуалните идейно-политически задачи на Съюза на югослав
ските комунисти в осъществяване Конституцията на СФРЮ

^Ч5НИЯ е СВързана най-непосредстве- но с борбата за изграждането на по-ефика 
сна самоуправитедна обществено - 
ческа система.

Съюзът на комунистите отделно изтък 
ва историческото значение от въвеждане
то на делегатната система, като форма и 
инструмент на самоуправлението, полити
ческото решаване и властта на работниче 
ската класа, като основа за учредяване на 
скупщинската система и всички самоупра- 
вителни и политически институции, за уп
равляване на обществените работи 
тоянната и конкретна борба за нейното по 
следователно осъществяване.

Обществената същност на функцията 
на делегатната система ще се осъществи 
само ако в цялото общество непрекъснато 
се развиват и заздравяват процесите на са- 
моуправителното свързване и съгласуване 
на различните интереси, преди всичко в 
основните самоуправителни организации и 
общности и в техните делегации. Затова 
комунистите трябва решително да се бо
рят за установяване и поддържане на по
стоянни връзки между делегатите и деле
гациите в самоуправителната база, като ос 
новна предпоставка за участието на тру
дещите се в процеса на решаването в ця
лото общество.

Осведомеността на членовете на деле
гациите и делегатите за интересите на тру 
дещите се в средата, къедто са избрани, 
оспособяването им за автентично застъпва 
не на тези интереси и постоянното осведо
мяване за общите движения в обществено- 
политическите общности и обществото ка
то цяло са съществени условия за успешно 
то изпълняване на тези функции, за съгла
суването на по-тесните интереси с широки 
те обществени потреби. Затова трябва да 
се чувствуват задължени всички извори, 
фактори и средства за осведомяване в об
ществено-политическите общности и в ор
ганизациите на сдружения труд, а отделно 
комунистите, да дават всички осведомле- 
ния на делегациите и делегатите, които са 
от значение за осъществяването на функ-

сдружения труд и неговото влияние върху 
цялата скупщинска система.

За успешното осъществяване функция
та на обществено-политическите съвети не 
обходимо е Съюзът на комунистите и оста 
налите обществено-политически организа
ции да разработят система на междусобни 
отношения и да утвърдят правила на пове
дение и форми за осведомяване в процеса 
на утвърждаването на единствени станови

4. Комунистите трябва да посветят о- 
собено внимание върху направляването и 
развитието на местните общности във вси
чки среди — в големите градове и индуст
риални центрове, в предградията и селата 
— изхождайки от сложността и специфич
ността на нуждите и интересите на труде
щите се и гражданите в тях. Като се има 
предвид обстоятелството, че опитите и сте
пента на развитие на местните общности 
са различни, комунистите трябва да заси
лят своята активност там, където развити
ето на самоуправлението в местните общ
ности до сега е закъснявало.

За развитието на местната общност и 
функционирането на самоуправлението в 
нея са отговорни всички членове на Съю
за на комунистите, които живеят там. В 
местната общност те трябва да се зъстпват 
за социалистически характер на самоупра 
вителните решения и за такива решения, 
които ще бъдат в унисон с принципите, и- 
дейните становища и политиката на Съюза 
на комунистите и да се противопоставят 
на всички опити да се действува „в името" 
на трудещите се и гражданите и наруша
ване на конституционните им права.

В съветите на местни общности в об
щинските скупщини трябва да се чувству
ва присъствието на интересите на труде
щите се и гражданите, организирани в ме
стни общности и тяхното влияние върху ре 
шаването и политиката на общинските ску 
пищни.

5. Идейно-политическата акция на Съю 
за на комунистите трябва да бъде насоче
на така, че във всички форми на самоуп
равлението в общината решителна роля да 
има работническата класа и всички фун
кции в общината да бъдат подчинени на 
нейните интереси, а чрез това и на инте
ресите на всички трудещи се и граждани
те. Трябва постоянно да се застъпваме за 
това взаимните отношения на факторите 
на обществената политика в общината да 
се съгласуват и решават предимно чрез 
самоуправителни споразумения и общест
вени договори.

Съюзът на комунистите трябва да из
действува при положение когато органите 
на общинската скупщина решават за мате 
риалните интереси на гражданите и сто
панските организации тези решения да се 
донасят публично от колективни тела, та 
и по този начин да се спират явленията на 
субективизъм, мито, корупция и пр.

6. Съюзът на югославските комунисти 
е отговорен за по-нататъшното издигане и 
изграждане на отношенията и форми на 
взаимно сътрудничество, договаряне и спо 
разумяване между републиките 
иите области по общите интереси, за тях
ното равноправно участие в разрешаване
то по общите интереси на трудещите се, 
народите и народностите във Федерация
та, както е утвърдено с Конституцията и 
законите.

Комунистите в органите на автоном
иите области, републиките и Федерацията 
са също така отговорни и за ефикасното 
споразумение и договаряне във Федераци
ята и за последователно провеждане на до 
говорената политика.

Комунистите в органите и организаци 
ите във Федерацията и в междурепублика- 
искизб тела при донасянето и провеждане
то на решенията трябва непрекъснато да 
имат предвид и общия интерес на нашата 
югославска социалистическа общност и по 
стояпно и последователно да се борят про 
тив всички видове на партикуляризъм, его 
изъм, тесногърдо тълкуване на интересите 
на „своята" република, автономна област 
или стопански отрасъл и групировка, а съ
щевременно и против явлението на бюро
кратичния и уннтаристнчески централизъм 
и хегемоиизъм. Те непосредствено трябва 
да се застъпват за всестранно укрепване на 
социалистическото съвместно съществува
не върху принципите на равноправие на 
на народите и народностите, републиките 
и автономиите области.

7. Десетият конгрес на Съюза на кому
нистите на Югославия отделно указва на 
необходимостта от последователно осъще
ствяване правата на народностите, които 
са гарантирани с конституциите. Необхо
димо е в статутите и останалите актн в об 
витите, местните и други самоуправител
ни организации в общината тези нрава по- 
конкретно да се утвърдят и да се обезпе
чи тяхното осъществяване.

полити-

ща.
Делегатите на обществено-политически 

те организации в скупщините на обществе 
но-политическите общности трябва да дей
ствуват като единствен сплотяващ фактор 
на социалистическите сили, като изхож
дат от становищата, които съвместно са 
утвърдени в рамките на Социалистическия 
съюз. С това ще се обезпечи стабилност и 
ефикасност на скупщинската система ка
то цяло.

и пос-

Всичко това изисква нов начин на ор
ганизиране на работата на професионални 
те служби в скупщините на обществено-по 
литическите общности и в организациите 
на сдружения труд, тяхно оспособяване за 
навременно и качествено предлагане на 
професионални услуги, необходими за ефи 
касната работа на делегациите и делегати
те.

3. Съюзът на комунистите се застъпва 
за това самоуправителното споразумяване 
и общественото договаряне да станат все
кидневна съзнателна практика на труде
щите се, организирани в основни самоуп
равителни организации и общности, в раз
решаването на въпроси от техен общ инте
рес в сдружения труд и в обществото като 
цяло, така да имат решаващо въздействие 
върху решенията, утвърждавани по този

• *
Задача е на комунистите постоянно да 

се борят за социалистически характер и 
прогресивно съдържание на решенията, 
които се утвърждават със самоуправител
ни споразумения и обществени договори, в 
които трябва да бъдат утвърдени и меро
приятията за тяхната реализация, включ
вайки материалната и обществена отговор 
ност на участниците в споразумяването и 
договарянето. Комунистите трябва решител 
но да се борят за това самоуправителните 
споразумения и договори по въпроси, кои
то се отнасят до неотчуждимите права на 
работниците да се донасят чрез непосред- 
ното изясняване на трудещите се.

Трябва организирано и енергично да 
се съпротивляват на тенденциите самоупра 
вителните споразумения да бъдат използ
вани за абсолютизирането на тесногърди- 
те, групови и регионални интереси в ущ
ърб на класовите интереси на работници
те и като основа за по-изгодно положение 
на отделни организации на сдружения 
труд и техните асоциации, независимо от 
резултатите на работа. Същевременно тря
бва да се борят и против всички опити в 
името на мними „висши" цели и интереси 
със самоуправителни споразумения на тру 
дещите се да се налагат технобюрократич- 
ни и централистичии решения.

От особено значение е активността на 
обществено-политическите 
преди всичко профсъюзите и комунистите 
в тях, за последователното приложение на 
конституционните постановления в област 
та на самоуправителното споразумяване и 
обществено договаряне на всички равни
ща. Профсъюзите трябва да бъдат конкрет 
ни творци на процеса на установяване и 
съгласуване между отделните и общи ин
тереси и един от съществените фактори на 
самоуправителното споразумяване и дого
варяне в нашето общество.

Длъжност на комунистите е да се бо
рят за открита работа на всички органи 
опълномощени за сключване на самоупра
вителни споразумения и обществени дого
вори,

начин.

цията им.
От особено значение за делегатната си 

Социалистическият съюз и Проф
съюзите, в които комунистите са водещ и 
кохезионен фактор. Те изпълняват в тези 
организации 
ка роля, създават условия на делегациите 
и делегатите за по-единствено и по-цялост
но съглеждане и утвърждаване на съвмес 
тните и целокупните обществени интереси 

към правилната оо-

стема са

обединяваща политичес-

и автоном

и с това допринасятполитическа ориентация на трудещите 
гражданите и отделно на техните де- 

развитието на обществото и в рег
ща
се и 
легати в 
шаването.2. С учредяването на скупщините на 
обществено - политическите общности въР 
ху делегатен принцип внасят се съществе- 
ни промени в съдържанието и Функцията 
на скупщините, с което съществено се над 
минава техния представителен характер. 
Изхождайки от това, комунистите тр б- 
ва да се застъпват скупщинската система 
възможно по-последователно да израства 
от самоуправителни производителни отио- 

бъде логично продължение на 
в сдруже-шения и дасамоуправителните отношения 

НИЯ Съюзът на комунистите трябва да пас
телно даСсе/осъц№а^^аСиСрадаива<функци

ГраТо Работа-'
та на скупщината и тяхното влияние въР- 
ху решаването в скупщината. Такава Фун 
кция делегатната система може да осъще
стви само ако всички интереси, на труд 
щите се, които по естество са социалисти- 

свободно идват до изява в самоупра 
вителната обществена база. Основен и ръ
ководещ критерий за определение и дей- 
ствуване на комунистите в скупщините 
трябва да бъдат историческите и иеносред 
ствени интереси на работгшческата класа.

Особено внимание трябва да се посве
ти за развитие ролята на съветите на сдру
жения труд в скупщините на обществено- 
политическите общности, за Да могат те ус 
пешно да осъществяват функцията си вън 
всестранното изразяване на интересите на

организации,

чески.
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СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ НА БОСИЛЕГРАДАКЦЕНТИ

Нещо за 

работни
ческия 

контрол

ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА
• С ДИРЕКТОРА НА ФОНДА ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИ ИЗО

СТАНАЛИТЕ КРАИЩА В СР_СЪРБИЯ,__МИЛАН ДУ КИЧ, ОБЩИНСКОТО__И
СТОПАНСКО РЪКОВОДСТВО ИЛ_БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ ДОГОВОРИ
ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ОБЕКТИ В ОБЛАСТТА IТА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО,_ ХЛббОПбКЗрНИЦЗ
ХОТЕЛ, ПАРНА ХЛЕБОПЕКАРНИЦА И ДЪРВООБРАБОТВАЩ ДГ.Х

успешно и цялостно да се 
използват при положение 
па делово сътрудничество 
и свързване с други по-за- 
можпи стопански органи
зации.

то ще участвува Фонд7,т и 
Лесковашката кредитна ба 
ика.

Повод за тези редо 
ве са някои явления, 
за които стана дума 
на неотдавна състоя
лата се Общинска ко 
нференцня на Съюза 
на комунистите в Ба 
Оушница. Фабрика 
„Балкан“ във В. Ко
нници, която има 111 
работници, работи до 
бре. Но един от осно 
вните проблеми, с 
конто тя се бори е 
липсата на специали 
стн. В управление
то на „Балкан“ изра
зяват боязън да не им 
избягат и те. Дирек
торът Милснковнч, 
г.ъз основа на приети 
т* в общината прин
ципи „за запазване 
на кадрите”, сочи, 
че отношението ла 
работниците към спе 
циалистите 
~о грябва. 
как е могло да се слу 
"и председа!е\ят из 
работническия кон
трол да отправи към 
техническия дирек
тор, иначе машинен 
техник, следните ду- 
ми:

Босилеград отдавна тър
си възможности да пост
рои хлебопекарници, коя
то да задоволява нуждите 
не само в града, по и па 
по-близките села. За тази 
цел вече има изработен 
проект от занаятчийското 
предприятие „Услуга“.

В разговора се заключи 
големината на тоя обект, 
който дневно ще произве
жда 7 хиляда килограма 
хляб, да се преразгледа, за 
да сс установи икономиче 
ската изгода и рентабил
ността на предвидените мо 
щиости. Инак, постигна се 
договор, тоя обект изцяло 
да се финансира със сред
ства от фонда и с банкови 
кредити.

Неотдавна ръководството на Босилсградска 
общшт и директорите на стопанските органи
зации водиха конкретен разговор с директора 
на Републиканския фонд за стопанско разви
тие на изостаналите краища във връзка с въз
можностите за ползване па средства 
фонд за изграждане на няколко стопански об 
ектн в Босилеград.

Председателят на Скуп
щината в Босилеград под- 
черга, че досега от Репуб
ликанския фонд за стопап 
ско развитие са ползвани 
незначителни средства за 
изграждане на бензииоста 
пцпя в Босилеград.

ОТ ТОЯ

1
1
I

Заинтересовани за сто
панско сътрудничество с 
Босилсградска община, и 
разговорите взеха участие: 
Веля Йовчич, директор на 
селскостопанския комби
нат „Агроекспорт” в Бел- 

в град, Предраг Павлович, 
” директор на Комуналната 

банка в Лесковац и дирек 
тора на горското стопа!I- 

§= ство във Враня.

.За сегашното състояние 
на стопанските организа
ции в Босилеград, както и 
за възможностите им за 

я перспективното развитие, 
1 прнсъствуващите подроб- 
= но осведоми инж. Драган 
= Мнцов, председател на Об 
3 щинската скупщина в Бо

силеград.
— Съществуващите сто

пански организации са др 
ебнп, финансово не укреп
нали, за да могат да нап
равят по-решителни крач- 

= ки в по-нататъшното си 
§ развитие. Най-големи въз- 
= можности за интензивно 
“ развитие има в областта 

на животновъдството. Пла 
нинските предели на кому 

|| ната предлагат добри ус- 
в ловия за тази цел. Налице 
в са възможностите и за об

разуване па сравнително 
малки промишлени цехо
во в Босилеград. И лапан-

1
не
Чудно е

е как-

Хотел
=

Договорено е също така за 
изграждане на хотел в Бо
силеград да се помогне с 
50 на сто средства от Фон 
да, но при условие да се 
осигурят останалите сред
ства и да се построи та
къв обект, който ше гаран 
тира рентабилност.

В разговора се изтъкна, 
че съществуват възможно
сти Фондът и занапред да 
участвува в разширяване
то на дървообработващия 
цех в Босилеград, при по
ложение той да бъде дело
во свързан с някоя мебел 
на фабрика.

В областта на минното 
дело трябва да се положат 
усилия да се актуализира 
съществуващата 
ма за експлоатация на гра 
фита в Любата. Договоре
но е с минните басейни: 
„Бор”, „Трепча" и „Магно 
хром” да се устрои дого- 
вор за експлоатация на ру 
дите в целия врански ре
гион, като тук се форми
рат известни минно-проми 
шлени обекти.

=
„Имаш фалшифц 

цирана диплома“!
А според онова, ко 

ето се чу на конфе
ренцията на Съюза
на комунистите, пре
дседателят на работ- 
тшеския контрол сч 
гурно е трябвало мио 
го повече внимание 
да обърне на други 
проблеми. През изте
клата година 200 тру 
додни са загубени по 
ради отсъствия от ра 
бота. И това струва 
на предприятието 90 
хиляди динара. По
ради отпуски по бо
лест и чести повреди 
фабриката произвела 
за 600 хиляди динара 
по-малко от планира
ното. Прекъсванията 
на тока струват на 
„Балкан” 150 хиляди 
динара. В 
на това — във фондо 
вете са внесени 150 
хиляди динара по-ма
лко. Това не са мал
ки пари. Тук е и ед
на от причините за 
малките лични дохо
ди.

Изглед от Босилеград

ред Босилеградска кому
на, за перспективното си 
развитие, най-големи наде 
жди полага в активизира
нето на многобройните и 
богати минни залежи — 
каза Мицов.

Той изтъкна, че тези въ
зможности би могли

- ....................................................... .
| Сесия на Съюзния изпълнителен съвет

Обекти за живот
новъдство1

В разговора Милан Ду- 
кич изтъкна, че сега съще 
ствуват всички условия 
чрез Републиканския фонд 
да се финансират повече 
стопански акции в Босиле 
градска община. Досега та 
кива мероприятия са изо
ставали, защото са липсва 

Ц ли конкретни и икономи
чески оправдаеми програ
ми.

най-

резултат
програ-

1 НОВИЯТ СРЕДН0СР0ЧЕН 

ПЛАН - ДО 1975
I

=
|А трябвало е 

Да се предприемат 
мерки против носите 
лите на нездрави яв
ления работнически
ят контрол, а ни Съю 
зът на комунистите 
не проявили енергич 
ност. Дори е имало в 
СК и

= Според съобщение на съ- 
Щ юзния комитет за инфор-

двидени задачите на всич
ки носители на планиране 

мации, на заседанието на то в подготовките на сред 
Съюзния изпълнителен съ- носрочния план на разви- 
вет по председателство на тие на страната 
д-р Берислав Шефер, са

| разгледани множество въ- Носителите на планира- 
1 ПР°СИ от областта на ико- пето — основните органи- 
I номическата политика и зацин на сдружения' труд
1 рГнаШсеТж1ина11аШаТа СТ СЛОЖНИте организации Та
| рана с чужбина. сдружения труд,

„ им сдружения, ба
Съветът е констатирал, ловите общности

че е постигнато съгласие равителните
на републиките и области '

След това бе 
но и уточнено в кои облас 

§ ти още веднага ще се анга 
” жират средства от Фонда.

определе-

Накрая бе заключено 
петентните от Босилеград- 
ска община

ком-
Договорено 

стави
такива, 

били съгласни 
ннците да бъдат со- 
вободени отговорно
ст. Забравили напъл
но Писмото и конгре 
сните решения и ко- 
гато гласували на ра 
бота да бъде прието 
лице, не изпълнява
що условята в конкур

които
винов

е да се пред 
въвдокументация 

връзка с дограждането на 
{= кланица в Босилеград 
3 три обекта

още веднага 
да доставят необходими 
програми за обектите, за 
които е

общите 
нките, де 

самоуп
I и на 

за угояване на договорено, за да 
могат органите на Репуб
ликанския фонд 
тие на

местните об = ДпГ>„ ч 
щиости и всички други об = АОбитък- За 

те по обществения договор ществеио - политически об § гиат предварителенаг; гкаглг» »1,ор »»«««.»
за период от 1976 до 1980 актуализират плановете^ - «“комя"4"* В БосилегРаД

= година. С този документ- програмите. С документи 1 ’<омб™ат „Агроекспорт“
1 гкойто сключват Съюзния се предвижда всички но I В ВелгРаА- За осъществява
= изпълнителен съвет, изпъл сители на планирането Та 1 нето на тази ппогпТ?

нителните съвети в репуб- работят с-кшеппеТ Т А § ято лп .... пР°грама, ко-
и областите. Стопа върху изготвянТо на плГ 1 тензивип 3 СТ6ПеН Ще ин

иската камара в Югосла- новете до тяхното окончя 1 ! ра животновъдст- 
вия и Съветът на синдика телно усвояване до Крад’ § В комУната, са необ
тите в Югославия-са пре на 1975 година. Р | ходими около 6 милиона

динара. Във финансиране-

целта е пости
дого- за разви- 

недостатъчно раз-са. витите краища 
конкретни решения за фи
нансиране.

да взематИ ако някой е утро
зил материалните и 
еамоуправителни ин 
тереси След проведените 

°ори, Милан Дукич 
налите гости

Босилеград.аНСКИ °беКТа В

на организа
цията на сдружения 
труд — това са носи 
телите на явления.

ликите разго- 
с остаI посетиха ня-

В. ВелиновСтраница 6
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ОПАКОТО НА ВЪПРОСАОрганизирането на произ
водство е голям въпрос затях »ЗЕЛЕНИЯТ ПЛАН«

- НА ПОЧИВКАСдружаване От по-дълго време за „зеления план” се го
вори със стестение, свиват се рамене. Намалял 
е размахът, с който се беше тръгнало в осъщестна
вяването на главните задачи в подобрението на 
селското стопанство. Може дори да се каже, че 
и кооперациите, а и селскостопанските произвоселскостопанските
дители с недоверие гледат на подобрението напроизводители ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.

Защо е така? Отговорът на този въпрос, 
в главни черти, се намира в някои констатации, 
изказани преди няколко дни на междуобщин- 
ска конференция на Съюза на комунистите в 
Ниш. Само Алексинац и Сокобаня са получилиТРЪГНА НАПРЕД кредити за развитие на животновъдството в ча
стния сектор, изготвили са добри програми, въз 
основа на които банките са им отпуснали сред
ства. Значи, в целия регион досега са използва
ни само една трета от банковите кредити за „зе 
ления план".

Значи в случая банките не са пречка, както 
често се чува на разни съвещания по общините. 
Примерът на Сокобаня и Алексинац най - крас
норечиво говори за това. Факт е обаче, че те не 
отпускат кредити, все докато не се представят 
добре обосновани програми.

Причините за „заглъхването" на акцията по 
„зеления план" значи са в предпазливостта на ко 
операциите да не попаднат в трудно положение 
като се има предвид пазарът на месо и изобщо 
застоя в изкупването. Поради тези съображения 
не се изготвят добри програми и обосновани ис 
кове за кредити. И сега кого да обвиняваме за 
закъснението? Всяка страна си има свои оправ
дания. Трудностите се увеличават и поради уве
личението на дисонанса между изкупвателните 
цени днес и тези отпреди една година. Поради 
намаляване на изкупвателните цени — се появи 
дисонанс между изкупвателните цени и цените 
на месото на домашния пазар.

След влизането в сила 
на закона за сдружаване
то на селскостопански про 
изводители в Сърбия, нает 
ъпи период на по-оживена 
дейност на село. Но още 
няма забележителни резул 
тати. Все още малко се

ха казани авторитетни ду
ми и приети съответни за
ключения — а вече отново 
се говори за сдружаване 
на работниците и селяни

на селскостопанските про 
изводители с коопераци
ите, комбинатите и други
те селскостопански органи 
зации. Тези делови връзки 
са налице. Но дали това е 
истинския вид на сдружа
ване на селскостопанските 
иро1 гзводители ?

Има тук и друг въпрос. 
Още точно не е определе
но какво нещо е селско
стопански производитл. А 
земеделски 
по правило, трябва да ос
новават селскостопански 
производители. В закона 
се казва, че право да осно
вават кооперации имат об 
щините, обществено - поли 
тическите организации и 
трудови организации.

те.
Селкостопанските произ 

чува гласът на селскосто- ' водители бяха оставени са 
панските производители, ми на себе си. Решаваха 

си проблемите кой както 
знае и умее. Нямаха и свои 
здрави организации. Мно
жество земеделски коопе
рации се присъединяваха 
към по - големи стопански

тяхното мнение по този 
въпрос. Още липсва пълна 
организираност на произ
водителите, която да под
тикне активността на вси
чки обществено - политиче 
ски структури на село: от 
местната общност, чрез ко 
операциите, до организаци 
ите на Социалистическия 
съюз и Съюза на комунис 
тите с уточнени програми, 
в които сдружаването ще 
бъде поставено като поли
тически въпрос^ номер ед 
но. На досега проведени
те събрания във връ
зка с новия закон все още 
не е достатъчно участието 
на селскостопанските про 
изводители.

Липсва и пълна осведо
меност за какви форми се 
определят самите произво 
дители.

Доста дълго време на 
селското стопанство и пре 
образованието на селото 
не се обръщаше пълно вни 
мание. Едва неотдавна бя-

кооперации,

организации и в тях внася 
ха своите средства. А в 
тези средства се съдържа 
п част от техния труд. С 
години вече има известни 
видове на временно или 
постоянно сътрудничество
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Производителите на месо оправда
телно повдигат въпрос, а с тях и потребителите: 
къде отиват разликите в цените?

Както и да било, поради тези причини, из
глежда, „зеленият план" в някои общини ще оти
де на годишна почивка.

М. Б.

неш/ Разходка ао Звонци
И съответните служби в 

Общинската скупщина не 
намерили за необходимо 
да помогнат този въпрос 
да се разреши а си оста
нали бездейни...

Макар че туристическия 
сезон отдавна е започнал 
в Звонци това н пе се чув 
ствува. Затворени са и об
щественото и частното за

ведение — поради липса 
на вода! Така че ако човек 
се намери в Звонци няма 
къде да се отбие...

В банята човек изобщо 
губи желание да отиде 
щом чуе за новите цени. Па 
ненонът сега за пъва кате
гория е 70, нощуването от 
30 до 40 динара а къпането 
в открития басейн-дори 5 
динара. Цените са по-ви
соки ог миналата година с 
почти 30 на сто. А услуги
те — услугите и конфорта 
са си същите! В банята се
га няма никакъв културно 
забавен живот, също как
то и миналата, и по - ми
налата година. И не напра 
зно един посетител, като 
видял прелестите на баня
та и околността, се произ
несъл така:

— Що е било до приро
дата — дадено е и много, 
от хората не с направено 
почти инфо...

успех — съм 70 па сто от 
избирателите били за 

довеждане на вода. 
Но какво станало после. 
Известни хора започнали 
да пращат в Общинската 
скупщина в Бабушиица 
„бележки", че референду
мът бил иаправилио прово 
ден, че за него гласували 
и хора, които нямат право 
и какво ли не.

И първите дни на лятото 
не внесоха в Звонци особе
но оживление.
Замряла е почти всяка об- 
ществено - политическа де 
йност и само по някой „под 
ранил” на годишна почив
ка от градовете донесе по 
някоя новина... А звонча- 
ии изцяло са погълнати от 
своите грижи. Денем са в 
полето, а привечер, 
то постихне прахта от по
следните рейсове, започват 

за било и било,

»Свобода« 

изнася 

в чужбина
кога-

приказки 
за световното първенство 
по футбол и др.

В Имаха щастие, че техници 
ТВ-Белград бързо и

новини.
Конфекция „Свобода” 

Димитровград през изтек
лите пет месеца е реализи
рала на домашния и чуж
дестранния пазар стоки на 
стойност от 22 милиона ди 
нара. Това е с 45 на сто в 
повече от тазгодишния 
план по общ доход, който 
за цялата година възлиза 
на около 50 милиона дина

те от
срочно им поправиха пре
давателя, инак щяха да ос
танат и без гази забава.

А какво стана с водопро 
вода, за който така 
бяха сс заангажирали? Та 
зи акция, изглежда напъл
но с спряла, 
сън” ... Намерили сс ня
кои хора, които оспорили 
дори и валидността на ре
ферендума за довеждане 
на йода, за койтц трябва да 
кажем, че минал с голям

много

ра. Кара „летен
Една трета от пласмента 

„Свобода" през настоя
щата година ше се реализи 
ра на пазара в Съветския 
съюз, НР България, Герма
нската федерална рспубли 
ка и някои други европей 
ски страни.

на

Звонска баня: Дали конфорта и услугите 
„оправдават” цените?... М. Андонов
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ИА ОБЩИНСКАТА ОРГАНША-
цшмиа”ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТБОСИЛЕГРАД

Във всички селища и пре
дприятия-организации иа 

Червения кръст
Чествуван празникът на 

основното училище
изкуство,изобразително 

общотсхническо образова 
инс, биология и домакин-

След топа Иванов гово
ра за делото на великия 

и вожд Гс-
Централното основно у- 

чнлище в Босилеград, ко- а от 320 писани теми за 
„Алкохолизма” — награде 
ни са били 9 трудове. Об
щинската организация е 
оказала забележителна по 
мощ на социално застраше 
нитс лица.

Освен тези оценки на 
тригодишната дейност, на 
годишното събрание е ус
тановено, че във 
селища и основни органи
зации на сдружения труд 
да се учредят основни ор
ганизации на Червения 
кръст, да се увеличи броят 

членовете и добровол
ните кръводарители, заси
ли дейността по здравосло 
вното просвещаване 
леката младеж, организи
рат курсове за всички гра 
ждани в оказване на пър- 

помощ, да се пристъпи 
по-организирано и по - 
гажирано и работи с под
растващите в Червения 
кръст в основните учили
ща, да се поведе повече 
сметхха за борба срещу ал
кохолизма, пушенето И т.н.

Общинската организация 
па Червения кръст в Ба- 

паброяваща 
от които

сто носи името на нзвест- революционер

й: ' «.*
* • •• I

ство. бушпица,
6.270
5.300 възрастни, през изте
клите три години е разви- 

дейност.

На тържеството тгрисъс 
твуваха и представители 
па Първото първоначално 
училище „Кирил и Мето
дий“ от град Кюстендил — 
НР България, което редо
вно сътрудничи с основно 
то училище от Босилеград. 
Директорката па това учи 
лнщс Мария Лабова топло 
се заблагодари па покана 
та, че участвува п чсству- 
пансто на патронния праз
ник и изтъкна 
полза от сътрудничеството 
между двете училища.

членове,-Л»Е

Т-:ЦЙ т успешна 
този

проведени 15
първа помощ и здраво

словно просвещаване за 
селската и работническа
та младеж (547 посетите
ли), 5 предавания по здра 
вословио 
(380 слушатели). 887 добро 
волни дарители са дали 
273 литра кръв, водени са 
акции срещу алкохолизма.

лачяяи сапериодВ курсове
по

всички

н
просвещаване

] голямата
па

В. В. на се-
ИЛ ЗРЕЛОСТНИЯ ИЗПИТ В ДИМИТРОВГРАД
СКАТА гимназия

От тържественото събрание
ния български ревлоюцио 
нер — интернационалист 
Георги Димитров, тържес 
твено отпразнува патрон
ния си празник.

Пред родители, ученици 
и многоброния гости крат 
ка реч произнесе директо 
рът на училището Стойне 
Иванов. Той изтъкна, 
всяка година на рождения 
ден на Георги Димитров, 
който съвпада с края 
учебната година, основно
то училище чествува пат
ронния си празник.

орги Димитров II за сътру 
дничеството му с другаря 
Тито.

— Това сътрудничество 
бе най - ярък пример на 
добросъседство, разбират 
елство н комунистически 
интернационализъм меж
ду СФР Югославия н Наро 
дпа република България — 
изтъкна Иванов.

След това бе изпълнена 
ученическа културно - за
бавна програма, а в поме
щенията на училището бе 
организирана изложба по

По-добри от пани ва ан-
що 49 кандидати иа зрело
стния изпит 14 са останали 
на поправителен, а двама 
са повторили изпита но 
всички предмети, успехът 
на тазгодишните абитури
енти е значително по - до
бър.

От общо 30 кандидати в 
групата за обществени на
уки на зрелостния изпит 
отличен успех са показали 
двама, много добър осем, 
добър девет, задоволите
лен двама и девет ученика 
са останали на поправите
лен изпит.

В природно - математи
ческата група е имало 22 
кандидати, пет от които 
са освободени от изпита, 
е отличен успех зрелост
ният изпит са издържали 
двама, е много добър че
тирима, с добър осем, със 
задоволителен двама и е- 
днн ученик трябва да дър 
жи изпита отново по всич 
ки предмети.

На тазгодишния зрело
стен изпит в днмитровгра- 

„Йосип 
Броз Тито” са се явили об 
що 52 кандидати. От тях 
42 с успех са издържали 
изпита, девет кандидати 
са останали на поправите
лен и един ученик отново 
ще държи изпита.

По отношение на мина
лата година, когато от об-

дската гимназия

че
На събранието бяха връ 

чеии златни значки — при 
на Съюзния коми

на
знание
тет на Югославския червеи 
кръст на Урош Николич и 
Йосиф Александров за дей 
ност и принос в работата 
на тази хуманна организа
ция.

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Гостуване на самодейци от Драгоман На събранието бе из
бран нов изпълнителен я 
надзирателен комитет. За 
председател на надзирате 
лния отбор е избрал Урош 
Николич, а за делегат на 
републиканската скупщи
на Любомир йованович.

С това успешно гостува
не на драгоманските само
дейци се потвърждава, че 
крайграничното сътрудни
чество има широко поле 
за изява и че срещите меж 
ду самодейците обогатяват 
културния живот на съсед 
ните общини в СФРЮ и 
НРБ.

ко успех бяха и изпълнени 
ята на оркестъра за народ 
на музика под ръководст
вото на Милчо Велчев. Ху 
мористично - сценичните 
пък изпълнения на Петър 
Американов, Таня Гълъбо
ва, Благой Божилов, Геор
ги Петров, Адриана Пауно 
ва и Марин Трендафилов 
внасяха оживление сред 
публиката.

Миналата седмица в рам 
ките на крайграничното 
сътрудничество между Ди 
митровград и съседните об 
щини в НР България в Ди
митровград гостува колек
тивът към читалище „Дра
гоман” в Драгоман. Драго 
майските само дейци изпъл 
ниха смесен концерт от на 
родни, естрадни и хорови 
песни, както и народни та 
нци. Концертът бе изпъст 
рен с хумористични точки.

От женския хор, под ръ
ководството на Нана Пет
кова, солистките Златка 
Германова и Милка Кито 
ва, пионерския танцов със 
тав — лауреат на IV репу 
бликански фестивал на ху 
дожествената самодейност 
— до вокално - инструмен 
талния състав и хуморис
тичните изпълнения — ця 
лата програма бе на висо
ко равнище.

Между изпълнителите ос 
обено трябва да изтъкнем 
играта на пионерския тан 
цов състав с художествен 
ръководител Иван Рашков. 
Те се представиха с „Дра- 
гоманска сюита” — китка

А. Д. М. Б.
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А. Д.
Конкурсната комисия при крояшко - зана 

ятчииската работилница „Прогрес” в Димит
ровград въз основа на прието решение на съб
рание на трудовите хора обнародва

IЗАВЪРШИХА УЧЕБНИТЕ §
IЗАНЯТИЯ V ■
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Само зо 170 ученика има места з
за попълване на работно място 
1. ДИРЕКТОР

услови"АИАаТИТе трябва Аа изпълняват следните |
IНа 20 юни приключи уче 

бната година и за петте ос 
новни училища в Босиле- 
градска община, в които 
учат общо 2.022 ученици. 
В 39 подведомствени учи
лища се учат около 700 уче 
ника.

Въпреки, че образовател 
но - възпитателните резул 
тати още не са известни, 
в училищата казват, че са 
те задоволяващи и по-до
бри от миналогодишните.

Един от най - положител 
ните моменти, който тряб
ва да се изтъкне е, че и 
през тази учебна година 

процентът^ на учениците, 
които според закона са би 
ли дължни да посещават

обучението, е висок. В До
лните класове на основни
те училища той възлиза по 
чти сто на сто, а в горните 
класове иа 90 на сто.

През тази учебна годи
на броят на завършилите 
ученици осми клас на ос
новните училища е 210. За 
170 от тях има места в пър 
ви клас на гимназията 
„Иван Караиванов“ и в От 
делението на училището 
за квалифицирани работ

ници. Останалите, както з 
и в предишните години, 1 
>це се запишат в средни Ш 
професионални и работни § 
чески училища в различни 
места в страната ни.

I =
ппапш.яаи1иа1^,ЪРШено внс?1е образование на I 
беГтрудов опит ДЮЧеСКИ* Факултет. Може и Ш

2
§

I— да еяшка спеииад^К‘аЛИ^Ициран работник с кро | 
които 2 гГиГ СнТа ОПИТ’ °Т 1
чества,^ Притсжава морално - *

1
I
1 политически ка- ШI да изпълнява общите л/словия 

ние на здравославното състояние
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§= по отноше- I=|стилизирани народни хо
ра.
В естрадната част на про
грамата настъпи вокално- 
инструменталния 
„Мелди“ с ръководител На 
иден Найденов и солисти 
Николай Александров, Ка 
тя Каралеева и Светлана 
Пехливанова. Не

състав

1
I 33с по-мал-
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КУЛТУРАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБШИИА

Възможности и перспективи
® стж СЕ ЕДИН ОТ НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ 

КУЛТУРНИ ДОМОВЕ В ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ
Със създаването на Кул- 

турна общност, а сетне и 
на Културен център, в Бо 
силеградска община 
шението към културата, 
като едно от най - важни
те звена в обществения

комуната, коренно 
се измени. В период от ня 
колко години бяха създа
дени основни предпостав
ки за целенасочено 
странно развитие на култу 
рата.

на средства, обектът ще 
бъде готов лошата съобщителна мре

жа в общината, 
подвижното кино

към края 
идната година. А за него
вото приключване проявя
ват интерес и обществено- 
политическите

на така че 
не мо

же да посещава всички сеотно-
ла.

организа
ции, за които също са пре 
двидени помещения.

жи За дейносттавот на на читали
щата,^ подвижното кино, са

Републиканската култу- другиТуГтурни* зятГ Кил
общнпгтНОСТ И К*ЛТ™а турнатаУобщн6стН^чщ1шно 
общност, освен с построя- отделя до 150 хиляди дина 
ване на културния дом, по ра. Ако прибавим А 
лагат особени грижи и за толкова обезпечава и Ре- 
редовните културни дей- публнканската 
ности. Безспорно през по- общност, очевидно е че са 
следните година-две най- създадени сравнително до 
вече внимание се обръща бри условия за развитието

на културата.

и все
че още

Освен че културнакапиталните 
вложения нараснаха до не 
познати размери, значител 
но бе обогатена 
ната дейност: 
да работят подвижно ки
но, районни читалища, ку 
лтурно - художествено са
модейно дружество и пр.

и култур- 
започнаха

за

РАЗДВИЖВАНЕ ДЕЙНО
СТТА НА ЧИТАЛИЩАТА Безспорно, след построя

ване на Културния дом и 
след самоуправителното 

на преустройство на Култур
ната общност

Освен обзавеждане 
градското читалище, зна
чителни средства са даде
ни и за читалищата на се-

реалните из 
гледи за чувствително -- 
Добряване и обогатяване 

ло. Книжният фонд е обо- на културните дейности 
гатен с нови пет хиляди 
книги, повече на български 

_ език: А във всяко от тях
в (наброяват общо четири),

има телевизори, радиопри 
емници и пр., получават 
се ежедневния, седмичния 
печат и списания. Засега

ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
КУЛТУРЕН ДОМ

по-

<Й§1 ' - чзначително ще нарастнат.
Ст. Н. М. Петров: — ЦВЕТЯ 

ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО ТО ДЕЛО

представлява най - крупна 
та акция, предприета 
областта на културата. 
Много инициативи преди 
се проваляха именно пора 
ди липса на помещения. 
Ето защо, към края 
1972 година бяха направе
ни подготовки за обезпе
чаване; на средства и по
строяване на културен 
дом.

Несекващо »производство« 

в »завода за кадри«
на такива читалища има по 

районните центрове: Би
стър, Горна Любата, Горна 
Лисина и Долна Любата.

Книжният фонд наброя
ва общо 15 хиляди томове. 
Въпреки това се счита, че 
той все още не задоволя- _ 
ва нарасналите потребно
сти, ето защо тази година 
се предвижда сума от 40 
хиляди динара за набавка 
на нови книги.

До края на 1975 година 
за решаването на библио
течното дело и работата 
на читалищата са необхо
дими средства от около 
250 хиляди динара. Тази 
средства трябва да осигу
ри Културната общност, 
съвместно с Републиканс
ката културна общност.

• Всеки шести жител се учиТази инициатива среща 
подкрепата на Републикан 
ската културна общност. 
От общата сума около три 
милиона капитални вложе 
ния, досега Републиканска 
та културна общност е да 
ла около 1,2 милиона дина 
ра. Самият обект до слага 
пето му под покрив, което 
трябва да приключи тези 
дни, ще струва около 3,5 
милиона динара. А до око 
нчателното му завършване 
ще бъдат изразходвани о- 
коло 6,5 милиона динара.

С приблизително две хил 
яди квадратни метра поле
зна повърхнина този кул
турен дом представлява ед 
на от най - съвременните 
постройки в Югоизточна 
Сърбия-, предназначена за 
културни цели.

ки столове, като по този 
начин се създадат оптима
лни условия за усвояване 
на учебния материал,

— И днес такива, интер
нати и ученически столо
ве съществуват към отдел
ни училища: в Бистър, Гор 

. на Любата и Долна Дюба- 
та. Липсата обаче на инте 
рнат п ученически стол в 
Босилеград създава доста 
трудности, понеже тук 
учат най-вече ученици, при 
това квартпруват частно. 
-Отделен проблем представ 
лява прехраната им. Ето 
защо, вече през идната го
дина ще се организира 
стол — заяви накрая Анге
лов.
ПРОСВЕТНИЯТ КАДЪР 
КВАЛИФИЦИРАН

Във всички основни, а и 
в средните училища, пре
подавателите главно са спе

Въпреки че сега се полагат основите на 
промишлено производство в Босилеградска об
щина, босилеградчани с гордост изтъкват своя 
„завод на кадри", както тук популярно наричат 
системата от учебни заведения в общината. И 
тази естествена гордост има свое оправдание: 
всяка година от тази община излизат със завър
шено средно образование няколко десетки ду
ши, които сетне завършват и висши учебни за
ведения. С други думи, всяка година тази общи
на дава на страната ни десетки инженери, ле
кари, агрономи, учители и други високи специ
алисти и на стотици специалисти със средно об
разование.

— Образователното дело 
в Босилеградска община 
има богата традиция — за 
яви секретарят па Общин
ската образователна общ
ност, др. Стоичко Ангелов. 
— Тук десетилетия наред 
любовта към книгата, към 

бена

те класове са обхванати с 
почти сто на сто, докато 
в горните класове този про 
цент възлиза па около 90 
па сто. Високият процент 
па обхванатост се дължи 
на сравнително добре ре
шения проблем на училищ 
на мрежа: въпреки засиле 
мата миграция се поддър
жат и училища с отноенте 
лио малък брой ученици 
само да се предотврати не 
грамотността — каза Ан
гелов.
Ежегодно подобряване на 

материалната база 
Фактът, че за образова

телното дело в общината 
годишно се изразходват 
към десет милиона динара 
красноречиво говори как
ви грижи се полагат за уче 
бното дело. При това, тр
ябва да се изтъкне, че пад 
60 па сто от тях осигурява 
република Сърбия, докато 
останалата сума обезпеча
ва общината.

По-нататък бяхме осве
домени, че предстои шнро 
ка акция за организиране 
на интернати и ученичес-

КИНОФИКАЦИЯТА

е значително подобрена от 
как бе създаден Култур
ния център в Босилеград. 
Годишно се прожектират 
към сто филми, докато в 
селата се прожектират 

Налице е необходимост- Над 80 кинопредставления. 
та от ускоряване на догра Само през тази година ще 
ждане на културния дом, бъдат прожектирани иа се 
особено от' обзавеждане ло 17 филми, производство 
на киносалона. В момента на родното киноизкуство.

че Прожектирането на фил
ми с тематика от народо- 
освободителната борба пре 
дизвиква особен интерес 
сред посетителите. Култу- 

с рнияг център набави кола, 
подвижен кинопрожектор

на осопросветата е 
цена. Може би една от при 
чините е, че оскъдната при 
рода не дава богати възмо 
жиости за препитание, но 
безспорно ученолюбивост- 
та е присъща на децата.

Днес на територията на 
Босилеградска община ра
ботят пет основни с 39 под

цпалнстн и по предметите, 
които преподават. Изклю
чение са предметите: музи 
кално и физкултурно въз
питание, както и образова 
ние по изобразително из
куство, за средните, а и в 
някои основни училища. В 
тази насока се търсят ре
шения, а има изгледи вече 
през ндната учебна година 
проблемът да бъде снет ог 
дневен ред.

С една дума — „произ
водството“ в „завода за ка 
дрн" тече нормално, благо 
дарение на грнжнте на об 
ществото и

ведомствени училища, ка
кто и две средни училища 
— гимназия и училище за 
квалифицирани работни
ци. В основните училища 
се учат общо 2.022, а в сре 
дните 441 ученици — над 
350 в гимназията и към 100 
души в училището за ква 
лифицирани работници. С 
други думи, приблизител
но всеки шести жител в 
комуната е учащ се.

— Подлежащите на осно 
вно образование в долни-

друга зала няма, така 
прожектирането на филми 
и изпълняване на сценич
ни представления е затру
днено. Общинската култур 
на общност разполага 
ограничени финансови сре 
летва, па затуй се очаква и агрегат за производство 
намесата на Републиканс- на електроенергия, което 
ката културна общност. дава възможност по - чес

то обикаляне на селата. 
Известно затруднение в 
тази насока представлява

Огромните сре
дства, конто отделя то за 
развитието на образовптел 
мото дело.

При положение, че се 
осигури нормален прилив Ст. И.
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"гчни.мЦДШтш г ллде;
Общинска конференция на Съюза на младежта в Димитровград

Преустройството - основа за по-богата
цу па икономическо - полити и задачите и мястото на

ПП1411ППТ ческото положение п об- младежта п акциите за по
ЦиИПиЬ I щината. Конференцията за нататъшното укрепване на
П*1 1 у" 1 ключи, че сега е момент, социалистическо - самоуи-

в който младежта може да рашггелиитс отношения в 
покаже своята готовост и областта на селското сто- 
ангажпраност по стабили- панство. Акцията за обра- 
зираие па димитровградс- зовапие па младежта, кои 
кото стопанство. кретпо запознаване с мар-

Разисквайки по остдцсст ксизма - ленинизма, с на
вявано акционно - полити- шата самоуправителна 
ческата програма на Ст,ю- социалистическа система, 
за на социалистическата както и задълженията на
младеж на Сърбия Копфс- всеки младеж в това отио 
ренцията прие, че тя тряб- шеиис са също задачи, кои 
ва да бъде основа за пред- то Конференцията прие. 
стоящата активност на мла Бяха разгледани въпросите 
дежта в Димитровград. но създаване па условия
Членовете па Общинската за организиране на младе 
конференция на Съюза па жга в доброволни трудови 
младежта изтъкнаха, че а- бригади, обществена само- 
кционната програма обхпа защита, международно сът 
ща всички области в на- рудпичество и т.н. 
шия самоуправнтелсн жи- Имайки предвид вссобх- 
вот. Тя определя задачите ватпостта па програмата 
в областта на самоуправн- — всеки младеж може да 
телно - социалистически- намери място за изява. А 
те, обществено - икономи- това е не само възмож- 
чески и политически отио пост, но и задължение, 
шення и дава напътствия прието от Конференцията, 
за развитие на тези обла
сти. Точно са определени

На 21 юни в Димитровград
се състоя Общинска кон
ференция на Съюза на 
младежта и бяха разгледа
ни резултатите от обсъж
дането по просктостатута 
на Съюза на социалистиче 
ската младеж на Сърбия и 
Югославия, както и осъще
ствяването на акцпонно-по 
лнтнческата програма на 
Съюза на младежта на Съ
рбия. На конференцията 
бяха избрани делегати за 
Седмня конгрес на Съюза 
на социалистическата мла 
деж на Сърбия и Десетия 
конгрес на Съюза на соци
алистическата младеж на 
Югославия. За делегати бя 
ха избрани Евдокия Геро
ва, ученичка в гимназията 
и Иван Николов, работник 
в Основната организация 
на сдружения труд „Ти
гър” •— Димитровград. За 
член на Републиканската 
конференция на Съюза на 
социалистическата младеж 
конференцията избра Ни
кола Стоянов, студент.

Във встъпителната си 
реч Симеон Костов, пред
седател на Общинската ко 
нференцня на Съюза на 
Младежта изтъкна, че из
ходна основа за публично 
то разискване в основните 
организации на Съюза на 
младежта по проектостату 
тите, както и по акцнонно 
-политическата програма 
са задачите, които пред Съ 
юза на младежта поставя 
Съюзът на комунистите и 
другаря Тито. А тези, вали 
дни за всички прогресив
ни сили в нашето общест
во, представляват преди 
всичко оживотворяване на 
новите конституции и пре 
тьоряване на дело конгрес 
ните становища.

Във връзка с бъдбщата 
работа разисква и Общин
ската конференция на Съ- 
юза на младежта и прие 
заключения по отношение

Ваканцията започна

:
: БЕЛУТ ■■

■■
■■
■■

Как е основано село Белут? Според 
преданието — това станало отдавна. За 
първи жители на селото се считат някои си 
Марко бозаджия и Мите, „Вуко", за когато 
и днес се разказва, че бил толкова силен 
и як мъж, та хващал живи вълци. Името 
си Белут е получило, както днес се счита, 
според големите бели камъни, „белутци”, 
с които изоблиегвува околността му.

Обиколил съм цялата мера на село Бе 
лут, но останки от старо селище никъде

■■
■ ■

А. Д.
■

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЮМ и и
:
я

я :Договор за летни акции ш ■
■

■ ■
Председателството на Об 

щинската конференция на 
Съюза на младежта в Бо
силеград обсъди тезисите 
за обществено - икопоми- 
ското развитие на комуна 
та и утвърди програма за 
работа през летните месе
ци. Взе се решение в орга 
низациите на Съюза на 
младежта в общината да 
се обсъдят материалите от 
Седмия конгрес на СКС и 
Десетия конгрес на СЮК.

По инициатива на Пред 
седателството на младеж
та, през летните месеци 
ше се организират сказки 
на техма: марсистко обра
зование, здравеопазване й 
социалистическо преустро 
йство на селото.

Договорено е също така 
през лятото да се органи

зират няколко месгни тру 
дови акции, с които мла
дежта ще помогне в изгра 
ждането на пътища и до
веждането на вода в Боси 
леград.

Членовете на Прелеела 
телството заключиха мла
дежта да вземе масово уча 
стие в чествуваието на Че 
тиърти юли — Деня на бо
еца. В навечерието на та
зи дата младелеите ще ус
троят тържествени събра
ния в Райчидовцч, Долно 
Тлъмино и Долна Любата, 
а на Четвърти «зли ще уча 
ствуват с културно - заба
вна програма на традицио 
нната среща на гораните 
на Сърбия, която ще се про 
веде на Власина.

■ ■
■не намерих.

Инак в белутската мера някога е има
ло огромни борови гори. На една местност 
край селото има малка черквичка с учили 
ще, а на мястото на селските ливади, пре
ди хиляда години е било езеро. Камъните 
са гладки, почвата пълна с тиня и равна. 
В Белут от давни времена било развито 
животновъдството. И днес то е основен по 
минък на

■ 2■ ■
■ 3■ ■
■ ■
■
■ Ея ■
■ ■населението. Отглеждат се пре

димно овце и говеда, докато козете са на 
изчезване, тъй като нанасят големи щети 
на горите. А някога в Белут имало много 
кози. Някой си дядо Стоилко 
време 400 козе. Те били

■

: ■
■ ■
■ ■■ имал по едно 

хранени с „пре- 
сол“ от сушена дъбова нгухма. През 1908 
година в Белут имало 31 къщи, 
отглеждали 662 овце и 114 кози. Селото ни 
кога не надминало 50 къщи, тъй като жи
вотът тук бил тежък. Осемдесет и едного- 

дядо Никола Митрев преди два
десетина години мн разказваше следното 
за Белут: „Синорът на село Белут, в мое 
детство, беше почти обраснал с гори. 
Тогава Белут напуснаха 25 семейства..! 
Хората ореха с дървени рала, живееха в 
малки колибки, покрити със 
ста. Спехме на рогозн, на пода, всички в 
дна стая. Имаше често гладни години. Спо 

ред едно предание, хората от Велкова ма- 
Бчл»отишли на Жътва в местността Ясени.
7 шопаеАГпЖЪТВарИ- ЦбЛИЯ Аен яхнали 
/ снопа, а вечерта когато си тръгнали те
™л?сС 0666 СИ' В КЪЩИ ням^Г'хдяб 
Г :*е НЗА огни,цето, очукали 

=°с Та УМесили 7 погачи.
М^он„^емаожеС|иТР“Та 3аЛ1ИНаЛИЗа

каптп ™ оже би оттам води поте-
гладник"!* АНеШНата поговорка „белутски

,„,„ПораАп тежките условия за живот в
Иодюравия,ес^^^^Ф^:^^иКр^1Р^ота =

С. Евтимов
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те фашистки страни и антифашистката коали- 
ция» ® която СССР представляваше централна си 
ла. 1ова създаде благоприятни международни 

условия за започване на борбата против окупа
тора в нашата страна, която Комунистическата 
партия на Югославия подготвяше с месеци. 
т^ъщия Аен' 22 юни> Политбюрото на ЦК на юкп свика заседание

22 ЮНИ 1941 Босилеград

Флуорограф- 

ско сниманеНАПАДЕНИЕТО 

НА СССР
за да разгледа политиче

ското положение. Централният комитет на ЮКП 
и националните партийни ръководства обявиха 
възвания, с които призоваваха народите на Юго 
Славия на въоръжена борба против фашисткия 
окупатор. Това възвание на партията намери 
голям отзвук във всички краища на страната. 
Нашите народи бяха готови да се борят за свое
то освобождение знаейки, че с това дават под
крепа на борбата, която водеше Съветския

От преди няколко дни в 
Босилеградска община се 
провежда общо флуорогра 
фско снимане на населени 
ето от общината. Тази про 
вантивна акция провежда 
Антитуберкулозната служ 
ба при Медицинския цен
тър във Враня.

Целта на това снимане 
е да се установи броят на 
оболелите от туберкулоза, 
за да могат веднага след 
това да се предприемат 
ефикасни здравно - лечеб 
ни мерки.

рза-и»етап във Втората световна война. Войната 
чи характер на стълкновение между

Народи Зут >сСран, Хрвати, Словенци, Црногорцм, 
кедопци и други...!

съюз.
>> • • • Работническата класа и Комунистичес

ката партия на Югославия знаеха, че в решител
ния момент с въоръжена борба трябва да дадат 
подкрепа на първата социалистическа страна, = 
чиято победа във Втората световна война беше 
необходимо условие за по-нататъшното укрепва 
не и развитие на социализма в света, а с това 
и действително освобождение на югославските 
и останалите народи в света". (Програмата на 
СЮК).

полу- 
агресивни-

Л1п

чл ч-.ге "зпг.рг д.ч сс з-чепац с*.ч*\ ->■ ръчнах Аогаюдаз ко>» ет
• •*;•»> ••»*'» А.чмгд и.р >,ъу<.а»н ъ-поак Са»1«к«оГ < мнМ! С др\ге -стране <ч$м 

,*Ч|111.о.я й .Ч>'(1:'0*рг|Г'И)|.|Ч Хсро «*а Пресят дщ,о С«
V г '** "•*»■»*• .•<•» •»•>'•* «сликог » .счрл.ог М>К».лг?г»Стадл.».а ла одбпаии сап*

.г(м с

' а -Ч'» О 0СЙ11
•- •* ................. »*■>-„
*• •*.вс- °*а " поробщпи: Народа. о»а се тгче с»*х ом-* мцв«а врем «и»сиом ао-
го ■ „л&а“-.’. оих 1.10 .ттр.-ог ;*<-тз Моя* ли дач*с ■■ (гага кх.трап ч*м* *»р».

гл г,ер.-гат.1 у гЛупс л.-лв ф-шисги«»и. ъ;»*оя,|> и г*св.,ач» како « ,ши тобожс Лор«-
р-.гиа зд сар-гпсвих тр<-дг ;>.» 1 г гз-о а-....' фащас ид.» г.цвор-,1а 1

час ьги кг в |>у|е. зае». с> :ч бандити ь лс>-» яом д»л»и ил-ги.,р кад год Су капали ааи
ц-.роболв «>' -«а», а» ».| лупл.» е ь^продарг^а цсто -яю* илговор »а и»пад каСов-

1 ‘Т1- Чига* . • - >г— и с*гт см* паради Вороб.ьевих зс*1>а. народи Цвглесяе, Аи.рвке 
*,д па лр.-зпене» пД'1 ш»|у 1 е карюкян- .\*1лерг»и фаи всчичк- баяло и шачмис
*, рч»х паса у поро-г.ъ г.IV з чаа«. Са* а» исоди еачпагашу. дик5*.-о *еро)скО| борбя Ираомг 
Чрм.ч И с преча* су де Л •*.-».« * градели* йорбу Соо^х.ког Савеаа |*р с> лаиас с«)есии тооа да 

1«- та ч-р&т 0 -х етског «х^ да >.--дм< в.«гои ?. рба; опи с. с-.гсии »ога я» |в *оборба иа да- 
а..г и «ро и* .-л«1 яг.рааголз «оаеяан;к« слойодо. кч.тт\ро я напрогк-. у читапОч

д-ис ;е ич а >. с-и :«а*ч.-*,ям (фронт <г«х д«мократсанд ероп>е<и»н»\ снага у борба
*ра« \ яас*.>-а и ропгтва—пролие фа.са)иа

С^.,Х^1т«.С»им1, Ммц ■■ • а,у

Н,ша]С Лоч.на (< од т*\ ястм! ■лонинаца хор! сг Лрднчшп да
акт--, • о чаиус на (.«'.а^етом! Сдасл Ни с»с бяла лобс1>»"* У Р*т>. алв ваете по-
-,>р хи С лаие традицн е '-оаб- ла зрааду ■ слободу ааша.х д.-до*»*с смо|у
Сада 1е арече да .•»>>* а-..те да сто досто|ян -по*рмпи саО|*х слаапх вреаака

•* .. ■■-***-" I*. ..О ).,«■ у (.1 1,. —1 мг*■■>... * маци ■ - ■■ ■ X* ■ •шуту ***•■.« ...
Ме с-ае.-а т *- плед аа\оя« геоор-тв аепгг]>тел» Ма терор одгоаара|те масоаякм 

?ач»аяа Фгатастячка» Очуглтсрсюх бандата Уамштаи]те сне—све ■ 
чк: V ’,г*д1анв1|». Но долалаяо даваше же ьед*иит преаодс рзтиа нЛтг- 

дордача > Н.КТОВО) борбн прогав Со«1«тсаог 
из-, зд ^зигастнтае ооа,1ан«.

Във възванието на Комунистическата пар
тия на Югославия в момента когато хитлерист
ките орди нападнаха Съветския с>юз се казва:

„Удари съдбовния момент. Започна решител
на битка против най - големия неприятел на ра
ботническата класа, битка, която фашистките 
престъпници сами започнаха...

Пролетарии на всички страни на Югосла
вия, застанете на своите места, в първите боеви 
редици! Сгъстете своите редици около своя аван 
гард Комунистическата партия на ЮКП. Всеки 
на своето място! ... Гответе се за последния и 
решителен бой...

Комунисти на Югославия! Без колебание ни- Ш 
то за момент, гответе се за тежка борба. Ведна
га преустройвайте своите организации и тяхна
та работа за този последен бой. Застанете наче
ло на трудовите и поробени маси и ги поведете 
в борба против фашистките поробители на на
шите народи... Изпълнете своята роля на аван
гард на работническата класа на Югославия. На 
пред в последен и решителен бой за свобода и 
щастие на народите“.

Думите на партията от 22 юни 1941 година 
не останаха напразни. Югославските народи ка- 

„ то един помогнаха своя авангард ЮКП и в чет
иригодишната въоръжена борба сами извоюва
ха своята свобода. В тази борба те доказаха сво
ето интернационалнстическо становище.
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Последното флуорограф 
ско снимане от преди две 
години показа, че в Боси- 
леградска община броя на 
оболелите от туберкулоза 
е все още голям.

-рот’в

в. в.виУ* ИСюрЗЦкГГТ

(•!».»> Г.о Ч ■;ОССТЛ.^*
*!-о *-1ри:г». флшш:»■

-**?*» Ст* >:сз))Мж> е* яа:кл з-.-ч.ь.* о
Ср».1

«•ШИ .МГ -.Ъ" >1

дцгу ТВ.-Л

С/идващия брой 
на „Братство“ 
излаза с уве

личен брой стра
нили по случай 

4 и 7 юли.

6рд«« ароти» фаи-кстъхких (пьегана.Но то 
те йорас ч члтов) борЛу Саа оки кв]Я «огг 

т стувз.у у гзртездчгм-02»* дг
в окуяатвр* осеМ.у см»» птгор сргс-ог гуродз в ми- васто)е л» 
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Из живота и дейността ня Тито {1941)

ЧАСЪТ!НА ОРЪЖИЕ! УДАРИ
■КГ"

никар бе взето решение — 
за началото на въоръжено 
то въстание: „Всички 
оръжие! Удари часът!” — 
гласеше безкомпромисния

важна работа, като че ли 
се забавлява — преглежда 
куриерските писма и сис
темно запалва едно след

Започна съдбовната го- 
юго- 

1941 го
дина в историята на 
славските народи: 
дина.

Предателското правите 
лство Цветкович — Мачек 
е свалено, „По-добре гроб 
— отколкото роб” — скан 
дираше на 27 март населе 
нието на улиците, позор
ния пакт с Германия и Ита 
лия бе скъсан, стигна се 
до военен удар, а в скоро 
време и до краткотрайна
та априлска война и капи
тулация. Както и 
други страни и Кралство 
Югославия бе окупирано, 
разделено и хвърлено па 
колене.

Тези дни Тито, през май 
1941 пристигна от Загреб 
в Белград. Намери приют 
в квартирата на Владис
лав Рибникар, бивш дире
ктор на „Политика”,
Деди ня, в Ботичева улица. 
Срещу вилата беше къща
та на един от германските 
коменданти.

„И тогава, през май 1941 
година от тази тераса в Бе 
лград, кьдето с голям шум 
минаваха немските коло
ни, наблюдавах го как спо 
койно, без невроза — ка
то че ли работи съвсем нс

на

друго, ония които вече не 
са нужни, и как на тънки 
листчета, с широк почерк, 
бележи своите съвети и по 
ръчения, които други ку
риери ще носят по цялата 
страна. На тези бележки, 
които не разбирах значе
нието, гледах как блещяха 
на слънцето, е подготвяна 

наша исто-

позив към всички народи 
па Югославия ...

След това идва Ужичка 
република: първа свобод
на територия в поробена 
Европа през 1941 година, 
когато немските части сс 
намират пред Москва и ко 
гато съдбата па човешката 
цивилизация, освен за кра 
йните оптимисти беше в 
неизвестност. Освободена

съвременната 
рия. Как е възможно, се 
питах човек да владее със 
себе си до тази степен, да 
запази спокойствие и ду
шевна бодрост и то в та
кива условия, където все
ки ден — всяка секунда — 
се живее между живота и 
смъртта?”

Така Тито бе видял в те
зи първи предвъстаничес- 

дни „неговия домакин” 
на Дедиия 
Рибникар.

А след това — като във 
велик исторически кош
мар — идваха съдбовните 
дни и решения.

На заседанието па Поли 
тбюрото на ЦК на ЮКП, 
от 4 юли 1941 година във 
вилата на Владислав Риб-

много

пата територия с всс по- 
голяма: формират сс и пъ
рвите органи на народна
та власт, а в скоро време 
идва и четническото сът
рудничество с германци
те и тяхната първа офан
зива в Сърбия срещу пар
тизаните.

„Да не се играем е въс
танието ... дефанзивата е 
смърт на въстанието!” —
имаше пред себе си тези 
дни В7,рховиия комендант 
па ПОЮ, този известен Ма 
рксов лозунг, който Ленин 
в началото па Октомври 
1917 даде в своите „Съве
ти на човек от страни”.

Значи, вместо постоянно

В тази стая е взето решението за днгане на въстание

отстъпление пред механи
зираната германска воен
на машина, която успя от
ново да влезе в Ужице 
— офанзива от 22 декем
ври, Тито формира в Рудо 
Първа пролетарска брига
да, ударната мощ на рево
люцията и е това започна 
нова, дълготрайна освобо- 
бодителиа война в сърце
то па окупирана Европа.

„В тази страна народът 
не познава авторитети.
Старите политически пар
тии, освен малка шепа хо
ра, никой ие признава. На 
родът на никого нищо не

вярва, след комунистичес
ките банди върви като 
сляп. На комунистите се 
удаде да мобилизират око 
ло своя лозунг и ония еле
менти, конто по-рано не са 
сънували да сътрудничат 
с комунистите... Не пома 
га ни нашата засилена про 
паганда, че на болшевикн- 
те слабо върви на форнта. 
Имам впечатление, че и

на
ки

Владислав

вестта за капитулацията на 
СССР няма да доведе до 
капитулация на тези бан
дити, които са корави, ка
кто може само да се зами 
слн"- (СЛЕДВА)

БРАТСТВО * 28 ЮНИ 1974 Страница IV



В часове на отдих и почивна
ДОДА ЦАНА
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т

МОГИЯ У звонци 'У&Ц

ад ли г. •]

озгоре. Реши: че 1зу пи чЗимската реума ме мло- 
го стеза. 1сдвам си заско- 
пчавам опънцити. Човеци 
кажу штом се оправи вре
ме то идиуЗвонску баню. 
Ама ко да идем немам со
циално, а опалисНи хотели 
скули, Най - после се сети 
за бай Ику. Писа му пис
мо, распраии му за мойете 
муЬе и за два дъна стиже 
писмо от Звонци. Ка га от 
вори има и Никво да проче 
тим. Бай Ика каже, дойде 
Манчо, одма, че ми будеш 
гос и че се купеш у баню- 
ту. Чекам те у кръчмуту...

Времето сваГш дън тече, 
не може да се копа, реко 
на бабуту я че идем у Звон 
ску баню, не смейем зиму 
да дочекуйем. Набълска 
торбуту и се упути за Зво
нци. Ка ме автобусат ист- 
ресе на сред селото учуди 
се куде да идем. Звонци 
големо село. Питам йедно- 
га човека куде живейе Ика, 
а он ми каже, куде може 
да га намериш на друго 
место, но у кръчмуту. Да 
отидеш дома кой знайе да
ли че га намериш. Тури я 
торбуту на бастунчъкат и 
се упърти до първуту кър- 
чму. Показаше ми човеци. 
Ка тамо на вратата зале
пено непгго. Тури очилата 
и тамън поче да четим се- 
цну ме йедън човек за па- 
лтуту.

— Кога тражиш дедо. 
Тука нема да намериш ни 
кога, кърчмата йе затворе 
на од санидатрнотога...

Бре реко, Бико може ба
ня тува, човеци дооде од 
цел свет, а они да затворе 
кръчмуту зарад мърсотийе. 
Надиго се камто другуту 
кръчму. Реко ако йе йедна 
затворена другата сигур
но работи. Ка тамо има 
кво да видим: и тамо зале
пено писмо на санитарния. 
Пак тури очилата и проче 
то. Ударен печат, нема 
лъжа. Са кво да прайим. 
И тамън се чудим и зве
рим ка видо иде йедна же

на
.0]туйем.

-7^0г\— Добър дън, снайо. Я 
сам йебанджия, пошъл сам 
при бай Ико н незнам ку- 
дс му
га намерим у кръчмуту, 
ама затворена ...

йе ижа. Казваше да
у х.а/л/и,и и{&\

( ггреоуизееуум. У( 
ТОвЯ/ ...—«л— /фг-*>ш— О, бай Ика йе тешко 

болан II дома сн йе — ре- ж
че жената.

— Тетн наша работа. Па 
Мо-Ьнква му йе болести, 

же лн да ндсм при шега? мъж поиска да ме целуне 
и аз побягнах.

— И какво стана? Успя 
ли да го настигнеш?

Мария казва на Педи:
— Нали ми обеща да не 

нисш повече?
— Да, и изпълнявам обе 

щанието си — не пия 
вече, а точно толкова кол 
кото преди.

Но граничен пункт пи
тат един пътник:

II паспорта ви пише, че 
сте плешив, а вн виждам с 
прекрасна коса. Паспор
тът ли вн е фалшив?

— Не — косата.

— питам жепуту.
— Море иди, нече ништа 

да ти буде. Од туя болест 
болуйу сви наши мужйе 
од Анко се затворише кръч 
мете...

Разбра Никво йе работа 
и надиго се камто порту- 
ту на бай Ика. Кучето бе
ше вързано и я право та 
у собуту. Никво да видим 
он легал на креветат, вр- 
зал сн главу с два пешНи- 
ра и само стен,е. Ко ме 
виде върли пешйлрйеде и 
прнтърча да ми задържи 
торбуту. Седомо, я извади 
шишето със сливовуту и 
га поби на масугу.

— Бре, Манчо, каже Ика, 
глава че ми пукне. Две не 
дел>е Аико затворише каве 
нете нема куде човек да 
свърне...

Прекърсти се, узе шише
то, гьлтну две - три глътйе 
и каза:

— Манчо, две недел>е не 
съм видел туя пустиньу. 
Кръчме затворене, зъвни- 
ци затворени, че се умре. 
Добре, че дойде.

Тека уместо я да се из- 
лечим од ревматизам, из- 
лечи баю Ику од главу.

по-

Разпла кана вдовица каз 
ва на своя приятелка:

— Вдовицата има само 
едно предимство, че вина
ги знае къде се намира мъ 
жа й ...
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Две приятелки разгова
рят:

— Да знаеш какво ми се 
присъни тази нощ! Едине* 0

<ч>

I м//^

дип Докато трае разговорът ...
(„Дикобраз” — Прага)I

Първенството свърши

Петер е зле с нервите.
— Какво става с теб — 

го пита Баумске.
— Моята жена! Не мога 

повече да издържам. По 
цял ден бърбори.

— Няма ли за това ни
какво средство?

— Докато бяхме още мла 
ди, понякога й затварях ус 
тата с целувка.

— А сега?
— Сега и това веднага 

разнася по съседите.

МАНЧА

(По идея на Йордан 
Миланов, учител от 
Звонци)
Хонорар 50 динара) („Боемия” — Хавана) = 
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След мача -ЛЛГ атянем ЕФКЗДоНИ
ггроцзводаг&о/ро и 

КЛАСИРАМ т>-виаоро,таБвв 
РР* илторивеме лев/ги ПРаК 
СВОБОДЕН ЦДАРсгрв/у мисля- 

тр ггрсщрустианоат/

- СЛОР&. РО/гАЗРГБпмгег ггие сме 
3 ТЪЧ с РРОмзвовит&троатгя 
трудя, Я зрврди //ргги/гзи/гроеттр

мм ^рдртДЧСПЦи пеши!
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