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Я1.
КОМУНИСТИТЕ ВЪЗПИТАВАТ И МО- 
БИЛИЗИРАТ МАСИТЕ В ИЗГРАЖДАНЕ 

йдягсНггг. на социалистически отношения'
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Сърдечно посрещане на първия почетен гражданин на Снопие

Президентът на Републиката 
мунисти Иосип Броз Тито 
посещение

и председател на Съюза на югославските ко- 
в понеделник пристигна в Скопие 

в Социалистическа република Македония.
на петнадесето поредно
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Високият гост на скопената 
гара посрещнаха и сърдечно 
поздравиха нан-висшите ръко 
водители на СР Македония Ан 
гел Чемерски. Видое Смплев
ени, Благое Талески, Благое 
Попов, генерал полковник Ва 
ско Карангелевски и др. На 
посрещането бяха и другари 
те Лазар Колишевски — член 
на Президиума на СФРЮ, Ни 
ро Глигоров — председател 
на Скупщината на СФРЮ.

От гарата до резиденцията 
му във вила ,,Водно" другарят 
Тито бе най-топло призетству 
ван от над сто хиляди гражда 
ни на Скопие и Македония, 
като най-мил гост и пръв г.о 
четен гражданин на столица 
та на СР Македония,

В следобедните часове пре 
зидентът Тито посети някои 
културно-исторически знамеии

ва за общественото и стопан ^ 
на олово и ско развитие на общината и ^ 

отделните стопански органи
зации. Накрая на разговора 
говори другарят Тито.

ИЗ РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В ТИТОВ ВЕЛЕС

тов Велес. Тук той разгледа 
новата 'леярна 
цинк и в разговора с полити 
ческия актив на община Ти- 
тоз Велес живо се интереоу

: ПО СЛУЧАЙ 700-ИЯ БРОЙ♦♦
♦
♦ СРешенията да се 

претворяват в дело I тана обичай всеки стоти брой на вестника да 
бъде да повод се погледне изминалия път и да се припомни за 
настоящите му и бъдещи задачи. В настоящия момент с то
ва се актуализира въпросът за мястото и ролята на вестни
ка, като средство на информация, деен и последователен 
фактор в процесите на обществено-политическия живот.

„Братство е създадено (първият му брой излезна на 
16 юни 1959 година) и съществува като вестник на българ
ската народност в Югославия, В програмната му платформа, 
приета от Издателския съвет, конкретно са посочени след
ните задачи:

населението от българската народност пълно и ан
гажирано да бъде осведомявано за всички основни обще
ствени въпроси, за ежедневните събития и явления, накто 
в общините, в които живее българската народност, тана и 
в републиката и в СФРЮ и за югославската необвързана 
политика;

Взимайки думата в края на 
разговорите с представители
те на Титовелешка община и 
трудовата организация на лея 
рната на олово и цинк в то
зи град, президентът Тито ка

ние. Мисля, че Титов Велес 
се числи към ония места в 
нашата страна, където промиш 
леността бързо се развива. 
Дойдох до извода също, че 
вашето стопанство е доходно 
и че нямате загуби.

Също тана от вашата инфор 
мация за дейността на Съюза 
на комунистите виждам, че 
вие добре сте разбрали наши 
то решения за това как тряб 
ва да се развива СЮК и да 
се издига като гладен фактор 
в нашето общество, като азан 
гард на работническата класа, 
на машите производители.

да:

„Бих искал преди всичко 
да благодаря на 
ка Титоз Велес за извънред

гражданите

★ да укрепва и задълбочва равноправието и братство
то и единството между българската народност и останалите 
югославски народи и народности;

★ да допринася за развието на културата на българ
ската народност:

★ да се застъпва за развитие на сътрудничество и 
добросъседски отношения с Народна република България 
върху принципите на югославската външна политика.СН още поосчо да укрепи ре

довете си Изхождайки от общите становища на Десетия конгрес 
на СЮК и Конституцията за информирането в нашето самоу- 
правително общество „Братство", ежедневно ратува за у- 
крепване на ролята и мястото на работническата класа в 
процесите на все по-интензивна демократизация на обще
ствените самоуправителни отношения в общините, където 
живее българската народност и в страната ни изобщо.

В тези свои усилия „Братство" не действува само. Ви
наги насреща са му били обществено-политическите орга
низации, общинските ръководства, читателите и сътрудни- 

4 у цито. Със съвети и обмен на мнения, критика и предложе
ния, те винаги дават неоценим принос в развитието на вес
тнико, на редакторската му политика и информационно-култур
ната дейност. В тази насока на „Братство" е необходима 
още по-конкретна и градивна помощ, по-голямо съдействие

< ► и сътрудничество. Това несъмнено ще допринесе вестникът 
4 у да стане още по-широка и винаги открита трибуна за всяна 
4 У творческа изява в нашия живот, за по-съдържателно и целе

насочено списвано на вестника.
Новите задачи, поставени пред средствата за инфор- 

4 ► мирането налагат още по-големи задължения пред журнал и- 
4 > стите и редакционната колегия: творчески подход в про-
< ► феоионалната им дейност, високо идейно-политическо 
4 ► ние, всестранно образование и култура, чувствителен полити- 
4 ► месии рефлекс — с една дума постоянна съзидателна рабо- 
4 ► та и върху себе ои и във вестника. Няма да бъде самохва-

лотво ако изтъкнем, че редколегията води постоянна борба 
4 у за издигане на качеството на веотнина канто в идейно, така 
4 ► ив езиково и техническо отношение. На този план трябва 
4 у още много да се стори.

И досега мнозина читатели производители обществе- 
4 у ни просветни работници бяха дейни в описването на вестни- 
4 у ка. В бъдеще техния брой трябва да бъде още по-голям.
< > Това що допринесе да се обогати съдържанието му, да ста- 
4 у не още по-актуалом и интересен, трибуна на всеки трудещ 
4 у се и гражданин, Животът кипи в основните клетки на базата, 
4 у и основните организации на сдружения труд, местните об- 
4 > щности, делегациите, обществено-политическите организа- 
4 у ции, смупщиите и пр.

Всичко това трябва да намери съответно отражение 
4 у на страниците на вестника. А това е задача за всички ни.

Ст. Ст.

♦
От работата па Съюза ма 

комунистите слод Десетия кон 
грес може да бъдем до голя 
ма стопен доволни. Но дало 
че смо от тона да бъдем на- ^ 

имамеНиепълно доволни, 
още много работа. Съюзът на 
комунистите трябва още по- 
почо да укрепва своите родо 
во. Отстранени са разни дог 
матици и либерали, но още 
има такива, които малко са се 
притаили, а на които не е 
мястото в Съюза на комунисти

на СРДругарят Тито в разговор с най-висши ръководители 
„Водно"Македония във вила

на Скопие, между конното посрещнаме, моето ми на 
правиха и в което сърдечно 
стга и гостоприемството бяха 
изразени в най-висша стегюи.

Желая също така да мажа 
няколко думи по повод на то 
ва, което ни казахте за раз 
витието на стопанството в то 
зи край изобщо, канто и за 
дейността' на Съюза на кому 
пистите. 1Цо се касае до ино 
комическото развитие, аз по
лучих 'твърде добро впечатле

тост и
то и черквата Свеги 
където на гроба на знамеии 

македонски революционер 
букет

Спас,

то.тия
Гоце Делчев Съюзът па комунистите и 

занапред ще укрепва, прие
майки 'нови членове — за мое

положи
цветя.

< ►ПОСЕЩЕНИЕ НА ТИТОВ ВЕЛЕС

Във вторник президентът Ги 
то бе величествено посрещнат 
от населението на града, кой 
то носи неговото име — Ти

то и вио тук говорихте — при 
това трябва да се насочваме 
преди всичко към работници 
то и младежта. Само крите
риите трябва малко да бъдат 
по-остри, ОТНОЛ1ЮТО досога. А

съзна

това ще со постигне ако хо
рата от най-широките кръгове 
на работническата класа бъдат 
по-добре подготвени, тана че 
да получим комунисти, които 
последователно ще следят ли 
нията на Съюза на комунисти 
то, канто беше по времето ио 
гато подготвяхме

Президентът Тито в Косово
бойци от НОБ и представите 
ли на средствата на информи 
ранего и издателствата в При 
щика.

По този случай общински 
те конференции на ССРН в 
Начании, Урошевац, Лимляи и 
Прищина отправиха възвании, 
с които со поканват трудещи 
то со и гражданите да гюздрн 
вяг най-скъпия гост.

президентътВ четвъртък 
Тито пристигна на двудневно 
посещение в Социалистическо 

област Носово.автономна
По време на посетени | то 

в САП Носово лругаряг Тито 
и с полити 
осово и ще

революцията.
Съюзът наще води разговор 

ческия актив на К 
бъде провъзгласен за почетен 
доктор на Университета в При 
«дина. И тук президентът Тито 
ще има срещи с работници,

комунистите 
и занапред що укрепва, прие
майки пови членове — за мое
то и вио говорихте — при то

(Стр. 2) ♦



„Само правилното вътрешно 
развитие 
Тито —РЕШЕНИЯТА ПАСЕ ПРЕТВОРЯВАТ В ДЕЛО Тито говори и 30 ГОЛЯМОТО им- 

тореоованио в соотл пп маши
те опити. Танова ннторссова- 
ние и авторитот на 
страна в свота, спроед думи*

— каза президентът 
само правилните об

ществени отношения, социали
стически самоулравителни от-

пашатв

Писмото и мОГгто ма Съюза прилагаме творчесни, според 
ма комунистите дава възмож машите специфични условия.

Във връзва с това прези- 
денът Тито говори и за при
чините за конфликта със Ста 
лим, като подчерта, че тук 
главно се касаеше какви тряб 
ва бъдат отношенията между 
социалистическите страни 
комунистически партии, та со 
циализмът в света да може 
по-уопешно и по-бързо да се 

главния развива. В по-нататъшното си 
изложение президентът Тито 
пооочи, че Югославия днес 
се ползва с голям престиж в 
света, като необвързана соци 
алистическа страна.

„Тъкмо вътрешното и раз 
витие — подчерта президентът 
Тито
Югославия да стане един от 
творците но политиката на 
необвързване.

„Благодарение на борбата 
ни през войната, следвоенното 
вътрешно изграждане и възгло 
дите за отношенията ни меж 
ду народите се създаваше и 
укрепваше доверието в Юго 
славия. А това на първо мя 
сто е заслуга на Съюза на 
югославските комунисти. За
щото комунистите още от пре 
ди войната и все до днес са 
носители на тези прогресивни 
идеи и отпори срещу всич
ко, което заплашваше и за
плашва равноправните отноше 
ния между страните и наро
дите.
* Като изграждаме себе си 

— изграждаме и другите

(От 1 стр.)
КОМУНИСТИТЕ

ва трябва да се насочваме ност все повече да со свързва с
преди всичко към работниците народа и да осъществява ро-
и младежта. Само криитерии лята която му принадлежи, а
те трябва малко да бъдат по- която беше започнала да му
остри, отколкото досега. А то- се отнема по времето, когато
ва ще се постигне ако хората се говореше, че няма право
от най-широките кръгове на в нищо да се намеова, освен
работническата класа бъдат в някои чисто идеологически
по-добре подготвени, така че въпроси. А това е ролята на
да получим комунисти, които авангарда на всички акции в
последователно ще следят ли- нашата страна, на

Съюза на комунисти фактор, който дава възмож
ност да укрепва кохезията, не 
само между номунистите, но 
и между всички наши народи 
и народности. Защото главно
та задача на СЮК е опазване 
на братството и единството и

На края на своето изложение другарят Тито още 
веднаж изтъкна необходимостта от укрепвано на еди
номислието и единодействието и акциите в СЮК, кое го 
същевременно що укрепва кохезията между всички на
ши народи и народности.

„Аз искам от членовете на СЮН — изтъкна прези
дентът Тито — да бъдат комунисти. За нас не е от 
значение броят на членове на партията, важно е члено
вете на партията да бъдат истински комунисти, дори да 
бъдат и по-малко, отнолиото са сега. Но аз вярвам, че

ще се закаляват в бор
бата за социализт»м, накто се каляваха комунистите във 
войната. А с това и доверието на народа в Съюза на 
номунистите, което и днес е голямо, ще укрепва и по- 
нататък.

и

нията на 
те, както беше по времето но- 
гато подготвяхме революцията. 

Пред Съюза на комуниотите 
задачи.

що ги имаме и повече и че те

днес стоят огромни 
трябва първенствено да се 
провеждат решенията на Де- 

конгрес и да се осъще, 
ствяват разпоредбите на нова 
та Конституция. Това в действи 
телност е курсът, който поех 

21-о заседание и

Днес аз гледах хората на улиците и това дълбоко 
ме трогна. Защо? Затова, защото народът вярва 
комунистите, затова защото вярва, че ние въпреки вси
чки Сцили и Харибди, през които трябва да минем, ще 
успоом да запазим мирното изграждане на нашето со
циалистическо общество. Защото днес, когото и да по
литаш — работника или селянина — ще ти отговори: 
нека само остане така. Но ние не сме само за това да 
остане така, както е, но да бъде още по-добре и по- 
добре".

ДОД0 възможност нообезпечаване на правилното 
развитие на социалистическите 
обществени отношения в стра 
нота.

в нассетия

ме още от

Решенията да се претворявате дела

С една дума, комунистите 
сега знаят за тода кои са тех 
ните задължения и техните 
права. Ако не бяхме за почва 
ли да работим така нашият 
народ сега не би гледал с та
кива симпатии на дейността 
на Съюза на комунистите. И 
тъкмо затова, че активността 
на СЮК отразява желанията 
не само на комунистите, но 
и на широките народни маси 
в осъществяването на всичко, 
за което се договорихме ние 
трябва да бъдем последовател 
ни и остри.

Не мисля остри в този сми 
съл да сваляме глави, но да 
бъдем непримирими към все 
ки опортюнизъм и неизпълня 
ване решенията, които се при 
емат. А това търси, народът. 
Хората преди ни правеха за
бележки защо не предприема 
ме енергични мерки. Но това 
не беше така лесно, защото 
Съюзът на комунистите беше 
значително умъртвен, не се 
зачиташе демократическия цен 
трализъм, който почти беше 
изхвърлен от речника ни. А 
това е основно нещо.

Политически школи във всич
ки по-големи центрове

Също така марксисткото и 
лениненото образование беше 
занемарено. Обаче днес хора 
та вече сами търсят марки- 
стка литература. Тази литера 
тура младежта сега изучава с 
все по-голямо интересование.

Затова трябва да създава
ме условия за още по-широко 
и още по-систематическо мар 
ксистко образование. Добре е 
че и вие тун имате политиче 
ска школа. Считам, че такива 
школи трябва да се откриват във 
по-големи центрове. В Кумро 
вец неотдавна започна да ра 
боти политичесна школа, в 
която ще се подготвят кадри 
от всички наши републики и 
области.

ТитоСлед това президентът 
говори, за дейността на 
вичните организации на СЮп 

изтъкна, че те трябва' да 
с всички съще-

те на другаря Тито, нямаше да 
има ако вътре в страната не 
направихме такива постиже
ния, ако не бяхме единни и 
ако взаимно се конфронтирах-

ношения, както и монолитност
та, кохезията, братството и е- 
динството на нашите народи и 
народности — това е, ноето и 
в света укрепва нашия автори 
тет и влияние“.

като
се занимават 
ствени въпроси в живота и ра 
ботата в своята среда, дъл 
боко да проникват в същно- 

на обществените проце ме.стта
си.

Не е достатъчно, каза пре 
зидентът Тито, само да се при 

различни решения и оп 
това Вестникът е добър,но трябва 

да бъде още по-добър
емат
ределени документи и 
да се прочете на едно засе 
дание и с това да се завърши 
работата. Това, ноето се реши 
трябва да се осъществи, да 
се претвори в дело.

Говорейки по-нататък са ьо 
циалистическия 
дещите се в Югославия прези 
дентът Тито каза:

Затова е необходимо ние, 
номунистите, на първо място 
по-нататък да изграждаме се
бе си
тът Тито. Защото нато изграж 
даме себе си, това значи, 
че изграждаме и другите. 
Също така трябва да бъдем 
непримирими към всички ук
лони в нашата партия. Тук 
трябва да бъдем последова
телни, тук няма компромиси. 
Щом като се дойде дотам ко 
мунистит-е да правят компро
миси с определени отклоне
ния, тогава липсва необходи
мата здравина и сила на пар 
тията. У нас и днес още има 
много сантименталност и либе 
ралистически становища по 
отношение на определени яв
ления и хора. Така за някои 
хора, които се отклониха от 
линията на СЮК се казва, че

В началото на .март т.г. нашата реда
кция се отнесе до читателите на „Братство” 
да кажат мнението си за качеството на ве
стника и дадат предложения за подобряване 
на същото. Изпрати им към две хиляди ан
кетни листчета с дванадесет въпроса — да 
ли вестникът е достатъчно ангажиран в про 
веждане на политиката на СЮК, дали мате
риалите са актуални, отразяват ли реално 
живота в общините, кои материали са най- 
актуални и интересни, какво е мнението и

отделните 
забележки

подчерта президен-

съюз на тру

„Това е твърде важна орга 
низация в която са обедине 
ни всички обществено-полити 
чески организации. В Социали 
етическият съюз трябва

въз основа на иде 
позна

ла
действува
йните и политически 
ния и акции на Съюза на ко
мунистите. Тези познания ко 
мунистите трябва да пренасят 
в Социалистическия съюз. За
щото виждате, когато беше 
отслабена ролята на 
на комунистите — 
Социалистическият съюз става 
ше инертен. И обратно, сега 
когато Съюзът на комунисти 
те започна да действува така 
както трябва, това веднага се 
почувствува и в, Социалистиче 
ския съюз. Комунистите схва 

Социалистиче-

предложението на читателите за 
страници и рубрики, 
и пр.

Аннетните листчета все още 
пристигат от Димитровград,
Босилеград, Бабушница, Сур- 
дулица, Пирот, Враня, Ниш, 

преди са имали заслуги. Но се- Снопие, Белград, Марибо" Са 
га те са противници и ние тря раево, Бор, Тетово, Панчево 
бва да ги отстраним от наши- Приедор и много други места’ 
те редове. Ние не смеем да Макар че анкетата 
допуснем да разрушават оно- но о приключена, от пристигна 
ва, за което някога и сами се лите отговори могат да се на- 
бореха. Нека тези хора рабо- правят твърде полезни изводи, 
тят нещо друго, трябва да им които ще бъдат от неоценимо 
дадем някоя друга работа. Ние значение в бъдещото списва 
на никого няма да сваляме гла- не и уреждане на вестника, 
ва. Обаче искаме да имаме След като 
чист и мощен Съюз на ному
нистите в Югославия.

Като изтъкна, че днес 
нито едно нътче на 
кълбо нъдето не се знае 
Югославия, за успехите и ро-

техните

дохме една малка 
— Обърнете повече

Съюза част. На 
внима-

на езика и граматиката.
--1 от Кавадарци). 

Предлагам рубрика 
тословица и цветна 
(Читател от Ново бърдо).

Повече да се пише кри- 
тичесни, но проверено и обек 
тивно. (Читател от Димитров
град).

— Малко г" 
поезията, пишете 
интересни
краища. (Гимназист 
тровград).
пп~ Вестникът дава голям 
принос за развитие на самоу
правлението. На всяка страни-
тател^т ДуТатГТеРеСН°- СЧИ‘ 
тичесСнТиаТИиИТзаЖГниПО(Чи.

тател от Босилеград), 
въпроса коя страница е най 
интересна, мнозина 
посочват последната и първа- 
™’.. други "Делегатската трибу 
па . трети селсната, някои 
страниците, на ноито се гово 

в тяхната общи-

тогава и
нио 
(читател

нръс-
снимка,

все още

наха, че чрез 
ския съюз, в който се и са
мите те намират, трябва 

политиката
да повече място за 

повече за 
от нашите 

от Дими-

наосъществява 
Съюза на комунистите. нещапристигнат всички 

отговори редколегията и Изда
телският съвет на „Братство” 
що могат да получат цялост
на представа за оценката и 

забележки от

няма
земното

за критическите
това публично обсъждане на 
вестника.

Ще посочим
пристигналите отговори на чи 
тателите на „Братство”:

— Трябвало би

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Ивлиза всеки петък 
Урежда редакционна 

нолегия
Директор, главен и 
отговорен редантор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редактор 

СТОЯН СТАНКОВ 
Технически редантор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Ивдава „Братство” — 
Ниш, Кей 29 денември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 

администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
динара

Текуща сметне 
82500-603-9529 

СДК —Ниш 
Печатница „Вуи Кара- 
Ажич”. Ст. Пауновия 

М 72 - Н и ш

нрисамо някои отЗА УЧЕНЕТО

Ние днес изграждаме на всички страни, цяла 
Югославия е нова, почти няма следа от онова, ноето 
беше. Точно е, че имаме различни трудности и ано
малии. Има още разни неща, които трябва да разчи
стим. Има още много, ноето трябва да се 
Но ние това лесно

повече и по 
-ясно да информира трудещи 
те се на село с предимствата, 
ноито им предлага сдружения 
труд. (читател от Белград).

Най-много чета статиите 
за родния ми край — Боси
леград. (читател

читатели

направи.
ще преодолеем, защото имаме мо

щна партия от 1 милион и повече хора. Още повече 
ще я оспособим идейно и във всяко друго отношение. 
Затова комунистите трябва да се изграждат не само 
в училищата но и чрез лично издигане. Нинога човен
ичлиШ®. Ят Преньс"е да работи ВЪР*У собственото си издигане. Той трябва постоянно

ри за живота 
на и пр.

От отговорите може да се 
извлече изводът, че „Братст-
нашитв°ГЛкДал0 за живота в 

аащ™ общини, че подпома-
нито решаванет° на всениднев 
ните проблеми, мобилизира хо 
рата в анциите. Но 
още по-нритичесни 
ва във всички 
та, всестранно 
Да ги

от Карловац). 
очанвамС нетърпение

вестника. Прочета всичко 
него. Най-много ми харесват 
„Манчин рабуш" „ „Бай Он
зи , (читател от Нрушевац)

— Пишете повече за спорта 
в нашите общини и за живота 
на село. (читател от Нови Бел 
град).

в во

от пСоележитевлНниТтеОПИТИ’ “на*“"
неща.

то трябва 
Да пронин 

гънки на живо- 
и ангажирано 

тя™., осветлява, да развива 
градивна нритика. С една ду
ма да бъде още по-съдържа
телен, разнообразен и интере- 
сен вестник.

Без познаване 
стката и ленинска 
шето развитие не би 
бъде успешно. Ние 
без това. Разбира 
ва учение ние 
ме догматично, твърдо,

на маркси- 
теория на- 

-1 могло да 
не можем 

се, към то 
не се отнася 

. но го

лята й в света,
Тито добави, че тъкмо затова 
трябва да внимаваме 
вим в страната и как

президентът
Цялостно гледано вестни

кът е на завидно равнище, но 
тоаа не значи, че не може да 
бъде по-добър. (Читател от 
Скопие).

От хиляди отговори,

какво пра 
се гледа 

страна, 
с това президентът

на това извън нашата 
Във връзка

преда-
Ст. Ст.СТРАНИЦА 2
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ИЗ РЕЧТА НА ПРЮИД!„„ шо попитичюкт А|11ив , д мавдония

ДЛЪЖНИ СМЕ ДА КАЖЕМ ИСТИНАТА ЗА НОБ
Взимайни

Тито се спря И върху подцен 
лването на нашата Народоосво 
бодителна борба от някои коъ
иаВБълВгапУЖбИНа' включително
товаТа^' И ВЪВ ~ о

Думата, Другарят

дишнината от победата над фа 
шизма, се опитват да укрепят 
неистината. А ние не щем то 
ва и не можем да го позво
лим. Ние, комунистите в Юго 
славил, тук трябва здраво да 
отстоим и да не 
да погазват нашите 
и намаляват нашата роля 
освободителната война.

ът на СФРТП^1^-.^61* °Т посе1цениет9„ си в СР Македония президен- 
политик?" пРеАсеАател на СЮК Йосип Броз Тито 
политическия актив на СР Македония. води разговор

..Другари 
години и другарки, редица 
пмтоп н|шата Народоосвобо 
дителна борба от различни 
страни беше подценена. И ето 
днес 30 години след побе 
дата над фашизма — ютаслав
оката Народоосвободителна бор 
ба, в която паднаха 1,7 милио 
на хора, отново се подценява 
Тя се изравнява 
ротивитални движения 
фашизма, макар 
борба създадохме 
бодителна армия 
ми освободихме страната 
Нога ние започнахме

позволимвахме г 
Ной имаше

партизанските
тогава такова не

що в Европа? Никой!

отряди. ко въоръжение от Съветския 
съюз, за което аз в Москва 
се договорих със Сталин. Заед 
но освобождавахме Белград и 
заедно вървяхме там до Илок. 
Тогава частите 
армия заминаха за Унгария, а 
ние по-нататък 
сами. И Българоките части, кои 
то бяха тук отидоха по-нататък 
през Унгария. Ние по-нататък 
сами Освобождавахме Юпосла

жертвипочнат да ни дават кредити. 
Такова беше положението. в

Четиридисет и трета година 
аз на Дурмитор по време на 
жестоката италианона и 
четническа офанзива и офанзи 
вата на германците в различни 
други части на Югославия, от 

срещу Коминтерна получих телеграма, 
че ние в тази да отправя възвание до 

мощна осво ки европейски
ски партии да ое вдигнат на 

си. борба срещу фашизма. Тази 
телеграма е изпратил Дими
тров в договор със Сталин. 
А днес напълно

КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА 
БЪДАТ УПОРИТИ И ЕДИННИ 
В ЗАЩИТА НА ИСТИНА

Ние не се бием в гърди,
рядко говорим за това, оба 
че когаточе ка съветската ни присилят 

истината, тогава 
я казваме без оглед на обстоя 
телството кой е това. Жалко 
е, че се е отигнало дотам. Но 
трябва да се изборим за ис-

да
кажем

Днес воични тези наши уси 
лия и жертви се отричат. Аз 
другари, считам, че тук кому 
кистите трябва да бъдат упо 
рити и единни в защита на ис

'продължихмес всички съп

всич
номунистиче-

и главно са тината, накто и някога напра 
вихме това.

да воюва 
ме.' Кои в Европа през 1941 
година вдигна ръка срещу фа 
шизма, срещу Хитлер? Един 
ствено Югославия беше 
която в окупирана Европа, в 
тази крепост на мракобесието, 
вече по това време въстана 
срещу фашизма. Кой още и 
преди войната, в навечерието 
на агресията на Хитлер, 
страната си подготвяше съпро 
тива? Ние я подготвяхме, гот 
веше я нашата партия. Ние 
вече 1941 година, на същия 
ден. когато Хитлер нападна 
Съветския съюз, на 22 юни 
издадохме манифест, възва
ние за въстание. Защо това 
не направихме гю-рано? Зато 
ва че подготвките не бяха

Другарки и другари, за об 
становната в Югославия днес 
може да се каже, че е добра.

Съюзът на комунистите до 
голяма степен е оспособен и 
трябва още по-решително да 
върви напред, още по-добре 
да се оспособи. Той трябва 
да спре действуването и на 
онези групички и отделни хо
ра, било да са в партията или 
извън нея, а които интригуват 
и се намират на същата пози 
ция като и онези, които 
твърдят, че те са ни освобо 
дили, а че не сме направили 
това ние самите. Вярно е, че 
Съветският съюз и с бойците, 
и че техният танкови корпус 
взе участие в борбите в Юго 
славия. Вярно е и това, че

Съветският съюз даде най- 
големи жертви във войната 
и без съветската армия Евро 
па не би била очистена от фа 
шизма. Всично това е вярно.

Но трябва да се признае, че 
ние според възможностите и 
способностите си дадохме 
всичко, каквото най-много мо 
жехме да дадем, че ние от 
първия ден тръгнахме във 
войната и голорък народ при 
зовахме на борба. Ние вървя
хме със Съветския съюз още 
от началото. Ако някой друг е 
бил с удоволотвие бих искал 
да зная това, от ония, които 
днес така подценяват нашите 
жертви.

ни изравняват 
па и с България, 

септември 
1944 година бяха тук онупатор.

Вижте, следователно, и след 
30 години пан се правят опи 
ти да се минимизира нашата 
борба и с това се обиждат 
жертвите, които дадохме. Ако 
ние живите не може да до
кажем, че бяхме тези, които 
се бореха, нека мъртвите го
ворят, нека говорят онези мили 
он и седемстотин хиляди хо
ра, които дадоха животите си 
в тази борба. По числото на 
жертвите — аз тун не взимам 
предвид СССР — единствено 
Полша, която също така даде 
огромни жертви, може да се 
сравнява с Югославия.

с всички,
тази, чиито войски до

в

приключени, макар че и пре 
ди това провеждахме известни 
акции и диверсии срещу фа
шистките хорди, които тътне 
ха през Югославия.

металургичният но мбинат

Такива неща не може да 
премълчим. А днес отново ня
кои това не признават; така 
пишат и някои отговорни хо
ра. Ние не може да премъл
чим такива неща. Длъжни сме 
в името на жертвите, 
паднаха, да говорим и проте 
стираме срещу това.

тината, както това бяхме по 
време на войната, ногато ни 
Трябваха три години, за да уве 
рим света кой тук воюва, чия 
кръв е това. Така трябва да 
и сега да убеждаваме всички, 
дори и ония, които минимизи 
рат нашата борба, че това е 
била наша кръв, че ние тук 
воювахме, че по това време 
в окупирана Европа имахме и 
войната завършихме с 52 ди
визии и 800 хиляди въоръже 
ни войници.

Знаете, истината има твърде 
труден път, до нея често се 
стига през сцили и харибди 
Съществуват хора, които ис
кат истината да ое замъгли 
и забрави, които ето, и сега,

цялата територия до 
Далмация, па все до Триест 
и австрийската граница. На 
границата на Австрия плених 
ме 250 хиляди германци — 
цялата балнанска армия, заед 
но с нейния комендант фон 
Лер, когото по-нъсно разстре 
ляхме като военен злодей.

Ето, така изглеждат истори 
ческите факти, а никак дру 
гояче. Воичко, ноето се прави 
сега, за да се отрече нашата 
борба това е лук и вода; то 
ва те не могат да успеят. За- 
щото ние сме още тук, живи, 
и ние поотоянно ще сочим 
накво е истина, а накво те сега 
ни подхвърлят.

Бих иснал затуй чествуване 
то на тридесетгодишнината от 
победата над фашизма да ор 
гавизираме така, че всички 
наши хора, и новите поколе
ния, които тогава още не са 
били — или са били деца да 
видят най действително това 
е било. Това би трябвало да 
се провежда по училищата. 
Днес и на университетите има 
студенти, които не знаят нан 
е станало тоиа, каква е била 
нашата борба. В обучението 
на това не ое обръща достатъ 

(внимание, а
това трябва да правим. 
Ние трябва до запознаем на
шите деца, нашите внучета с 
това, моето е било побрано, 
каква е била нашата борба, 
какво смо направили та наша 
та страна днес о такава, как 
аото о.

Защото ние започнахме и 
строихме нашата страна сами, 
както сами тръпнахме и на 
война, така да се каже щур 
мувайки в небето. Така за по 
чнахме и да строим, без сред 
отва, и при отказване на вси 
чни търговски и други спогод 
би от страната на страните, 
които трябваше най-много да 
ни помагат. Бяхме 
под ножа на 
лихвари и банки, които ни 
отпускаха кредит и срещу 
найчзисоки лихви. И не само 
това. Те ми принудиха да при 
знаем всички дългове на стара 
Югославия. И трябваше ной-иа 
пред да ги изплатим, за да 
може малко по малко, да

Ние вече през есента на
1941 година имахме 80 хиляди 
войници, т.е. партизани. А
1942 година имахме вече 300 
хиляди. От самото начало на 
1942 година създавахме регу 
лярна армия и по-нататък укреп

които

НЕ МОЖЕ ДА ПОЗВОЛИМ ИС 
ТОРИЯТА ДА СЕ ФАЛШИФИ 
ЦИРА

от един генерал. Дълго време те 
ме убеждаваха и молеха тях 
ната армия все пак да вземе 
участие. Аз накрая, канто 

борба. ете, приех това. На
ви е известно къде след 

българската армия беше

Затова 30-годишнината 
победата над фашизма в на
шата страна трябва да бъде 
ознаменувана така, както то
ва заслужава нашата 
Няма да позволим никой от
вън да обезцени 
които паднаха у нас, а това 
да остане без нашия отговор.

миналата война

зна
вас

жертвите, това
и какво прави. Тя изигра изве 
стна роля на левия фланг на 
Съветската армия и 
стно с нея мина през една 
част на Югославия, там през 
Войводина и горе към Унгария. 
Ако някой днес говори, че 

| освобождавала Маиедо- 
— къде тогава бяха ма- 

смеем да недоиските бойци? Тук маие- 
фалшифицира донските бойци изиграха глав 

ната роля. Разбира со, добро 
беше, че Българската армия 
взе участие в борбите срещу 
германската армия но фон 
Лер, която по това време со 
оттегляше от Балканите. Но 
не ми е известно, че тя е 
водила някои тежки боеве. Се 
га обаче се говори, че тя е 
била един от освободителите 
на Югославия, подценява се

съв ме ло случай на толкова забеле 
жителна дата, наквато е 30-го

ОТРИЧАЩИТЕ НАШАТА БОРБА И УСПЕХИ НЕ ЖЕЛАЕМ 
ДА ВИДИМ В РЕДОВЕТЕ СИ

Югославия в 
на страната на съюзниците да 
де най-вече, което 
да даде — даде всеки десе 
ти човек. Нима ние сега мо- 

мълчим? Не можем.

можеше

тя ежем да 
Ние, които бяхме участници 
в тази борба не 
позволим да се ' 
историята и да се тя обезозбра 

Това го търсят нашите 
народи, това търсят жертвите, 
които дадохме. - Може би на 

е това необходимо, по- 
лолитически причини. Но 

политически при

пия Затова днес Съюзът на ко
мунистите трябва още повече 
да оплоти и заздрави редове 
те ои. Ние трябва да бъдем 
безпощадни и не смеем да 
ое отнаояме опортюнистически 
към воички, които днес опетня 
ват нашата борба и отричат 
воичко онова, което сме по
стигнали. Въпреки че много- 
етажниците им, така да се 
каже, бодят очите дори и в 
малките места, те не призна 
ват напредъка, който осъще 
стаихме. Действуването на 
такива групички ние ще осуе 
тим. Затова съществуват сред 
отва. Ще се опитаме да ги 
убеждаваме, а ще ое опитаме 
и на други начини. Да кажем, 
като им дадем друга работа. В 
партията не могат да останат.
Има и такива, които со напу слие и единодействие — под 
опали партията, поради някои черта другарят Тито. — Демо 
лични причини и други труд кратическият централизъм тряб 
иооти. Ако желаят да се вър па да се чувствува не само в 
нат в Съюза на комунистите партийните организации в от 
— ще ги приемем. Но онези, делни републики и области, 
които днес ни отричат поотиг но и вътре в Съюза на юго 
лотото с нашата борба и след олавоките комунисти'’.

военното изграждане 
не щем да видим в редовете 
ои. Те се намират на същата 
позиция, както и устатите и 
четниците извън границите на 
нашата страна, които убиват 
нашите представители.

Защото същото говорят и 
те. Затова трябва да бъдем 
много по-бдитални и още по- 
единни в борбата срещу тани 
ва елементи".

тези

ниечно
ява.

някои
ради
ние
чини
жем

такива
не признаваме и не мо- 
на никого да ги призна- 

Срамота е нашият принос 
да се признава да речем на 
Запад, а да не го признават 
някои от редовете на 
които

ем.
След това другарят Тито го 

вори за ролята на Социалисти 
ческия съюз в провеждането 
на Конституцията, за задачите 
на Съюза на комунистите в 
стабилизацията на стопанство 
то. Той изрази задоволство от 
постигнатото в СР Македония. 
— „Необходимо е еднноми-

нашата народна армия, наши 
те партизани, цялата наша бор 
ба, която три и половина годи 
ни водехме сами.

1 тези, 
най-близкини бяха

съюзници.
Аз сега другари 

рил за това как 
дих в Москва и след това в 
Крайова. На мен 
Москва казаха, че би било до 
бре българската армия — по 
неже съветската армия вече 
беше влязла в Бт,лгария да 
помогне в борбата за освобож 
дението на нашата страна. Аз 
тогава мтллчах, нищо не от
говорих, тежко ми беше да 
приема това. Когато пристиг
нах в Крайова от България 
дойдоха другарят Терпешев и

„I, бИХ ГОВО-
бе когато хо- ПОСТОЯННО ЩЕ СОЧИМ КАК 

ВО Е ИСТИНА, А КАКВО СЕГА 
НИ ПОДХВЪРЛЯТтогава в

Три години воювахме с оно 
ва, което отнемахме от неп
риятеля. Първа помощ получих 
ме през зимата на 1943 годи 
на, а главно пристигаше през
1944 година, и то през Италия. 
Това беше помощ, която полу 
чавахме отвън. По-нъоно — 
през есента на 1944 годила и
1945 година — получихме теж

сложени
западните
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ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В БО
СИЛЕГРАД1

СК да се оспособи за 

всички акции
ОБЩ СЪБОР В ДИМИТРОВГРАД

На 30 март Общинската конференция 
на Съюза па комунистите в Босилеград кри
тически оцени едногодишната дейност на 
своите органи и форуми върху осъществя
ване на Конституцията и провеждане па де
ло задачите, произтичащи от конгресните до-

Осъществяване на програмата със 

собствени сили и помощ
кументи.— Общинската скупщина прие програмата за развитие на общината и 

бюджета за тази година цията се застъпиха за по- 
бързо и организирано осло- 
собяване на първичните пар
тийни организации, за да мо
гат успешно да поемат най- 
важните партийни задачи. Съ
що така се поиска, много по
вече да се активизират коми
сиите на Конференцията. То
ва ограничи в'ьзможностите 
да не се стигне до форум на 
работа и до отделяне на фо
румите от базата.

За едногодишната дейност 
на Общинския комитет на СН 
се изтъкна, че е настоявал да 
съдействува решаването на 
най-актуалните проблеми. Оба 
че не е винаги в това успявал 
по причина, че не са достатъ 
чно били дейни първичните 
партийни организации.

обстойно
слабостите,

На заседанието 
бяха разгледани 
проявили со в антивиоста на 
партийните организации, орга 
ни и форуми в комуната.

Главната дейност трябва да 
со пренесе в четиридесет лър 
вични
формирани в основните орга 
низации на сдружения труд 
и в местни» общности. Име
нно тук трябва да се води гла 
вна битка в решаването на 
всички въпроси и реализиране 
то на ясно определените зада 
чи на СН — каза се на засе

чрез засилване на връзките 
между селскостопанските про 
изводители и земеделската 
кооперация в провеждането 
на Закона за сдружаване ма 
селскостопанските производи 
тели.

Особено ударение ще бъде 
сложено но развитието на сто 
папските мощности върху соб 
стаени суровини. Изследвания 
та са показали, че има голе
ми залежи но лигнит, качество 
на глина за керамични изде
лия, кварцов пясък, червен 
гранит, черен и бял варовик 
и бял мермер. Изследванията 
са потвърдили, че в общи
ната има находища и на мед 
ни руди, олово, цинн, сребро, 
злато и бизмут.

В плана за тази година се 
предвижда и електрифициране 
на някои села, продължване 
на изграждането на градската 
канализцаия, пътищата и пр.

На 31 март т. г. в Димитровград сс със 
тоя общ събор. На събора бяха разгледани 
възможностите за развитие на общииат • 
приет бюджетът за тази година. На отделно 
заседание, делегатите на трите съвета па 
Общинската скупщина приеха

партийни организации,

програмата
за развитие на общината и тазгодишния 
бюджет.

Тазгодишният 
ще се увеличи с 14 на сто

брутопродунт целта в организациите на сдру 
жения труд са изготвени про 
грами. За осъществяването им 
са необходими републикански 
средства, понеже Димитровград 
ското стопанство тези сред
ства не може да осигури. Поло 
жението в това отношение ще 
се подобри ако Димитровград 
ска община получи статут на 
изостанала, след което ще мо 
же да ползва средства от 
фонда за недостатъчно разви 
тите общини.

Проблемът с оборотни сред 
ства е също висящ. На сто
панството в Димитровград лип 
сват 66 милиона динара, 
това отношение се очаква по
мощ от Фонда общи резерви 
на стопанските организации в 
Сърбия, към който са отправени 
искове за дългосрочни креди 
ти за саниране на неплатежо 
способността на стопанството 
в общината.

Въпреки очакваната помощ 
отстрани бе изтъкнато, че са 
нужни собствени 
надделяване на трудното по
ложение и в това отношение 
стопанските организации тряб 
ва да предиприемат съответ
ни мероприятия. Преди всичко 
изготвяне на реални програми 
и ангажиране на всички тру 
дещи се за изпълняване на 
дохода.

Селското стопанство се нуж 
дае от по-интезивно разви
тие. А това ще се постигне

данието.
— Има още партийни ор

ганизации, които не са органи 
зационно оспособени, други 
имат добри програми, но не 
ги провеждат, а в трети лрисъ 
ствува бироктратичен и ком
промисен начин в решаване 
на най-актуалните въпроси. 
Голям брой комунисти либера 
листически се отнясят към

Във встъпителната реч Ми
лан Каладжийски, началник за 
стопанство и финанси при ор 
гана на управлението, запозна 
присъствуващите на събора с 
възможностите за развитие на 
общината и бюджета за тази 
година. В изложението си той 
изтъкна, че тази година се 
предвижда обществен бруто- 
продукт от 467 597 00 динара, 
което в сравнение с 1974 го
дина представлява увеличение 
от 14 на сто. Също така се 
очаква националният доход да 
възлезе на 161 834 000 динара, 
което в сравнение с миналата 
година представлява. увеличе
ние с 9 на сто. В 1975 годи
на повече заети в обществе
ния сектор ще има за 3,3 на 
сто. В това отношение трябва 
да се подобри квалификацио 
нната им структура, като се 
приемат 
рани кадри, недостигащи на 
димитровграското стопанство. 
Предвиденото подобрение на 
акумулативната способност на 
стопанството от 5,3 е все още 
на ниско равнище.

Липсват средства за капитало 
вложения и оборот

За осъществяване на програ 
мата са нужни капиталовложе 
Щ1я от 82 333 000 динара. За

РАЗВИТИЕТО НА КОМУНАТА 
ИЗИСКВА НЕПРЕКЪСНАТО АН 
Г АЖИРАНЕ НА КОМУНИСТИ
ТЕпредварително определените 

изтъкна във встъпиЛичните доходи, увеличени с 
20 на сто

задачи
телното слово Гоне Григоров, 
секретар на Общинския коми
тет на СК.

Комунистите в основните ор 
ганизации на сдружения труд 
имат най-голяма отговорност 
за конституционното афирмира 
не на тези основни клетки на

В разискванията Сима Йова 
нович, член на Централния но 
митет на СКС и секретар на 
Междуобщинската 
конференция във Враня изтък 
на, че не само Съюзът на ко
мунистите, но и 
обществено-политически 
низации трябва 
да бъдат дейни в базата — 
там където се създават про 
блемите и трябва ефикасно да 
се решават.

Според Йованович главната 
предстояща активност на Об 
щинската партийна конферен
ция, на нейните органи и фо
руми трябва организирано да 
се насочи
обществено-икономическо 
витие на комуната.

Делегатите приеха и тазго
дишния бюджет на община
та. Бюджетът възлиза на 12 ми
лиона и 137 хиляди динара. 
Той е за около два милиона 
динара по-голям от миналого
дишния. Най-вече средства в 
бюджета са предназначени 
за работата на държавните ор 
гани.

Бе прието и увеличение на 
личните доходи от 20 на сто 
за работниците в държавните 
органи. Също са предвидени и 
средства за обществено хране 
не и годишните почивки. Ня
кои участници в разисванията 
изтъкнаха, че увел.ичението 
не трябва да надминава 14. на 
сто, колмото е предвидено и 
в стопанството.

В партийна

останалите
орга

непрекъснатосамоуправителната ни система. 
В конкретните условия те ще 
поемат и най-големи длъжно
сти за предстоящото обединя 
ване на стопанските организа 
ции в комуната. Също така 
имат пълна отговорност в да
ване на инициативи за по- 
голямо пестене и за разширя 
ване на стопанската дейност.

висококвалифици-
усилия за

по-ефикаснокъм
раз

ОСПОСОБЯВАНЕ НА ПЪРВИЧ 
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Занапред по-голямо внима

ние трябва да се отдели за 
успешното развите на сомоу 
правителните отношения 
всички области и оказване на 
непосредствена помощ на деле 
гациите и на самоуправителни 
те общности на интересите.

В многобройните разисква
ния, членовете на Конферен-А. Д. във

КОМЕНТАР

СТАРИТЕ СХВАЩАНИЯ СПЪВАТ ПРЕУСТРОЙСТВОТО Приемайки отчетите за до
сегашната работа, Конферен
цията заключи занапред най- 
големи грижи да се отделят 
за оспособяването на 
те организации, за окачествя 
ване на

НЕВЕДНЪЖ й не на едно място е изтъквано, че 
преустройството на оамоуправителните общности на 
интересите върху конституционни начала е твърде от
говорна задача. Защото се касае до съществено из
менение на отношенията в обществената надстройка 

образование, култура, здравеопазване, детска за
щита, социална защита, физкултура и др. — а не за 
просто заместване на една организационна форма с 
друга.

В Босилеградсна община програми за работа и 
проектопредложения за финансиране на отделните са
моуправителни общности на интересите се намират 
на обсъждане в местните общности и делегациите, 
по тях трябва да се изкажат и основните органи
зации на сдружения труд. н

Подобно е положението

първични

вътрешнопартийното 
осведомяване и за идейно-по
литическото издигане на кому 
нистите. За тази цел в Боси 
ле град наскоро ще ртпочне 
да работи политичесна школа. 
Също така Общинският поли 
тически актив занапред поне- 
посредствено ще съдействува 
активността на 
ганизации.

и в Димитровградска об-

”ЗНИКВа обаче„ въпроса: защо в приемането на 
решаващите по дейността антове се закъснява’ При-

Са МНОГОСТранни « от Различно естество. Тук ще посочим някои. у

щина.
Принципът за свободна размяна на труда между 

създателите на материални блага (производителите) и 
творците на духовни ценности е изведен на преден 
план и е същност, върху която ще се изграждат 
бъдещите им взаимоотношения. Така повелява консти
туцията. При това не трябва да се пренебрегнат и дру
гите принципи на самоуправителния социализъм — 
принципа на солидарност, взаимност и прочие.

Досегашният опит в устройството на самоупра- 
вителните общности на интересите показва, че без 
спазване на тази азбучна истина едва ли 
менят отношенията в желаната насока.

И в Босилеградсна, и в Димитровградска общини 
задачите, произтичащи от закона 
пешно

Преди всичко липсата на опит често отклонява 
дейността в погрешна насока. От друга страна в 
жегната логика на финансирано и днес спъва заинте 
ресованите да възстановят тесен нонщнт и пристъпят
и *ант°б0ДНа размяна на трУДа- Не без значение е 
и фактът, че нато изостанали общини, туй трудно може 
да се очакват развити облици на самоуправление чТ 
сто пъти отговорностите се прехвърлят от елин 
друг, а се присвояват компетенциите^ правата* Също 
стройна^.03 НадДеЛЯНИ СТарИТе «—'Дния нъм '0

първичните ор

На заседанието 
ан ти с а м оу п ра вител н и те 

к°ито се предприемат 
ни България срещу СФР Юго 
славил. Членовете на Конфе
ренцията оотро реагираха 
на отличаването на Венко Мар 
но век и в НР Г 

най-големите 
информбюровци.

се осъдиха
нападще се из- ки в

са изпълнени ус- 
— общностите са учредени, избрани са само- 

управителни органи и тела. С други думи, първата фаза 
по устройство на общностите на интересите е при
ключила резултатно.

Във втората фаза следва да 
равителните нормативни актове

над-

оъглаоИу3ГаЪТан°циаяЧенаМОвсивчнЙиа бЪДв “"•> България, единедин: чрез
щности на интересите. делегациитеТобществ^^поли'
тичесните организации и ръководства ок.?™ 
скупщина и пр. - окончателнодам «мп ата
щГт^^гг =вн^тойГиГ^З”,°™:
програма за тяхната дейност. Щ дългосрочна

Гг:'

от югославски
се приемат самоуп- 
статути, обществе- 

договори за финансиране, програми за работа... Е 
тази насона обаче се занъснява. Погрешно би било 
ако се счита, че нищо не се предприема. Дейност 
има, но не винаги в правилна насона и не с необходи
мия интензитет.

ни Следващото заседание на 
Общинската конференция на 
СИ да се проведе към среда
та на май.

Ст. Н.
В. в.СТРАНИЦА 4
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ОТ СЪБРАНИЕТО НА БОЙЦИТЕ В БАБУШНИЦА
НИШ

РЛДИЦиГм СН0БШ УСПЕШНО НАЧАЛО
Секретариатът на Междуобщин 

ската конференция на Съюза на 
комунистите в Ниш оцени, че ед
ногодишният опит в действуването 
на делегатската система е положи
телен, но има и слабости спъващи 
неговото развитие.

★ За председател на Съюза на бойците ппс- 
избран МИРКО ЗЛАТАНОВИЧ Р

С цел да се развива брат- 
една 

придобивки 
от Народоосвободителната бор 
ба, покрай другите 
ности Съюзът на бойците 
Бабушнишка община се е по
братимил с бойците от Пле- 
вля, а двете общини са ста
нали побратими.

ството и единството 
от най-гол е ми теНАСЕЛЕНИЕТО 

тачи и развива светлите 
доосвободителната борба 
се характеризира главната

Едногодишният опит показа, 
че първите крачки на делегат 
ските снупщини и делегации
те в Нишки регион са били 
успешни. Те са донесли още 
по-голяма изява на самоупра- 
вителните отношения. Това е 
главният извод, който се по
лучава като се сумират резул 
татите и оценките, дадени на 
заседанието на Секретариата 
на Междуобщинската конфе
ренция на Съюза на номуни- 
стите по провеждането на ко 
нституционните принципи и де 
легатската система.

— Делегациите обсъждат 
въпроси, свързани непосред
ствено с живота на дадена 
среда. Но не всички делегации 
са били еднакво дейни във 
всички общини в региона. Ма 
лко по-слаба е била дейност
та на делегациите в организа 
циите на сдружения труд — 
а по-силна 
щнооти — изтъкна в уводното 
изложение Божидар Тимотие- 
вич, член на Сенретариа-

Една от причините за това 
положение е претоварването 
на делегатите с множество ма 
териали, които често пъти са 
написани с неясен език, но 
има и субективни слабости. 
Също така, професионалните 
служби в някои организации

в Аужница ще на одружения труд не се от
насят с пълна отговорност към 
задачите, стоящи пред деле
гатите и делегаците и не гле
дат на тях като на свои само- 
управителни части. В някои ор 
ганизации на сдружения труд 
има явления на несъгласува
ност на статутите, правилници 
те и другите нормативни ак
тове с новото преустройство, 
което представлява спънка в 
работата на делегациите.

На заседанието на Секрета 
риата между другото бе изне
сено, че има и случаи да се 
подценява работата на деле
гациите и делегатите, като се 
разпространяват слухове, че 
„това е старо съдържание на 
работа, под ново име", че де
легатската система е твъ,^ 
сложна работа и тем подобни. 
Изтъкнато бе, че комунистите 
заедно с останалите общест
вено-политически сили трябва 
да бъдат в челните редици 
на борбата срещу такива яв
ления.

знае да 
традиции на Наро- 

— така може да 
нишка, прониз- 

ваща годишно-отчетното събрание на Съюза 
на ооиците в Бабушница състояло 
март тази година. В

активно-
в

се на 30 
присъствието на пред

седателя на Съюза на бойците в СР Сърби» 
ген-подполковник Момчнло Дугалич, първо- 
оорците от този край Живоин Николнч 

Бърка, Джуро Златкович, делегация на 
Съюза на бойците от Пирот, Раде Божко- 
вич, представител на Междуобщинската 
ганизация на бойците, представители 
ществено-политическия живот в Бабушниш
ка община 103 делегати и гости. Доклад за 
дейността през изтеклите две години и пред
стоящите задачи изнесе председателят 
Общинската организация на Съюза на бой
ците Мирко Златанович.

През изтеклата и настояща 
в чест на 30-го-та година 

дишнюнйта от освобождението 
от фашизма в цялата община 
е подета акция за издигане 
на възпоменателни плочи и 
други възапоменателни белези
на местата, нъдето са се 
водили жестоки и кървави бор 
би с окупатора.

ор
на оо

Съюзът на бойците в Бабу- 
шнишна община е развил бо
гата дейност и по време на

на претворяването на конститу
ционните принципи в живота. 
Той активно е включен в де
легациите от местните общ
ности до Общинската скуцщи 
на, а в ръководствата на ор
ганизациите на Социалистиче
ския съюз в общината има 
170 бойци. Бойците отговорно 
и последователно се борят за 
провеждане на задачите от 
Писмото на др. Тито, решени
ята на Десетия конгрес на 
СЮИ

в местните об-

Направени бяха и редица 
забележки по адрес на общин 

които
256 хиляди динара, от която 
сума вече са върнати 51 509 
динара. Но тези средства са 
недостатъчни, защото голям 
брой бойци търсят помощ, а 
годишният прилив на средст
ва във фонда за борческа за
щита е само 40 хиляди ди
нара. Затова в последно вре
ме се предприемат мерки за 
допълнителна защита на бой
ците, която да организират 
трудовите организации.

В организационно отноше
ние — има още някои пробле 
ми. Някои бойци на село не 
са се потрудили навреме да 
си установят борческия стаж, 
а тук-таме е имало опити 
чрез лъжесвидетелствуване да 
се издействува такъв, но те
зи опити са останали без 
успех.

Като изтъкна успехите, кои
то организацията на бойците 
вшубаБоакшин
в Бабушнишка община е пос
тигнала в този период Злата- 

осъж-

ските администрации, 
още не могат да се освобод
ят от стария начин на „чинов 
ническо” отношение към ра
ботата.Седмия кон- 

СКС. Те на
и

„Бойците най-остро 
диха и се бореха против опи
тите на либералите и техно- 
кратите да етикетират бойци
те като назадничава и отжи
вяла организация, с цел да ги 
изтласкат от обществено-поли 
тическата сцена, както и опи
та за създаване на изкус 
яз между поколенията, т. е., 

Във

М. А.нагрес
дело провеждат и концеп
циите по всенародната отбра
на, като в това отношение 
служат за пример на остана
лите обществено — политиче- ПОЧИНА ГЕОРГИ ШУКАРЕВ
ски организации.

На 27 март т.г. в Димитров
град, на 68-годишна възраст 
почина Георги Шукарев, пенси 
онаран преподавател по музи 
на и създател и дългогодишен 
ръководител на Димитровград 
ският ученически духов орне 
стър.

Другарят Шукарев е носител 
на най-висшето обществено 
признание, което се присъж
да в Димитровградска община 
— Септемврийската награда. 
Неговият жизнен път е изве
стен на всички любители на 
изкуството, а преди всичко 
на почитателите на музиката. 
Дълги години беше винаги на 
поста си. Винаги в центъра на 
всички културни прояви.

Над двадесет години той се 
занимаваше с музикална педа 
готическа работа, като препо
давател по музика, а в сво
бодните часове възпитаваше 
и оформяваше поколения и 
поколения любители на музи 
ката. В тези часове Шукарев 
раздаваше себе си. Почина са 
мо седем месеци след пен
сионирането.

Тези седем месеци беше 
единственият период без ду
хов оркестър в димитровград
ската гимназия. Единственото 
им „представяне за тези се
дем месеци беше на 28 март, 
когат-о музиканти от всички 
поколения с Лениновия посмър 
тен марш изпратиха своя лю
бим учител до вечния му дом.

Шукарев почина, но думите, 
които Гелев каза над зиналия 
гроб пред хиляди димитров- 
градчани за много хора, за не
говите ученици смъртта му не 
значи и вечна раздяла:

— Любими учителю, проща 
войни се за винаги с теб ис
кам да ти кажа, че винаги на 
своите концерти, от Белград 
до Милано, от Париж до Мек 
сико в себе си носех и част 
от тебе. А това, което ти 
вдъхна в мене и на поколе
ния твои ученици не умира...

В разисквания, ноито ста
наха бяха остро осъдени про
явените тук-таме слабости, не- 
бдителността и други отрица
телни прояви. От името на Ре 
публинансната организация на 
бойците говори Момчило Ду
галич, който похвали дейно
стта на бойците от Бабушниш 
ка община като подчерта, че 
те са между най-дейните в 
републиката.

и стари . 
това бойците търсе

на „млади
връзка с 
ха при избирането на хора на 

1 постове да се имат 
политическите и иде': 

не само в-

ръководни 
предвид 
ни критерии, аобразование".раст и

Говорейки за решаването 
на бойците. От април на 1973 година 

насам Общинският отбор на 
Съюза на бойците организира 
съвещания за тачене и раз
виване на традициите на На
родоосвободителната 
Трябва да се отбележи, че 
на това поле са 
забележителни резултати. Мла 
дежта в Лужница най-тясно 
сътрудничи със Съюза на бой
ците и в много населени мо
ста тя вече поема грижата за 
поддържане на възпоменател 
ните плочи, първоборци от 
този край посещава училища
та като разказват спомени от 

Народоосвободител-

на проблемите 
Златанович между другото и? 
тъкна, че над 2 050 бойци от 
общината са получили здравна 

аз подобрение на 
състояние на

Накрая бе избран общински 
отбор на бойците от 29 души, 

на Междуоб-

борба.защита, а 
материалното 
бойците Общинската скупщи
на е създала фонд за

от който през

трима членове 
щимснат-а организация на бой
ците в Ниш
отбор от потима членове.

постигнати

ческа защита,
197374 година за постоянна 

помощ са израз-
и надзиратолен

и временна
ходвани над 53 300 динап- 
отпускани ра известни сред
ства за набавка на ортопед- 
ски помагала, за стипендира-

За председател на Съюза 
на бойцито в Бабушнишка об 
щина бо преизбран Мирко 
Златанович.паднали бойцине на деца на 

и т.н., а давани са и кредити 
на бойците на стойност

славната 
на борба. М. А.от

ЛГ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ 
„Носии Броз Тиго” 

в Димитровград
СЪОБЩАВАТ, ЧЕ НА 27 МАРТ 1975 ГОДИНА ПОЧИНА

на гимназия

С БОЛНА

Другарят Георги Шукарев бе 
погребем на 28 март и дими
тровградските гробища, Преди 
това от него се опростиха Си 
пиша Нейков — от -името на 
културната общност, Методи 
Георгиев — от името па гим 
пазиалпита учители и Васил 
Голов — от името на всички 
поколения погоии -музиканти и 
ученици.

ГЕОРГИ ШУКАРЕВ
музикално образование и дългогодишенпреподавател по 

ръководител на ученическата музика и ученическия хор.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПЛМЕТ!

А. Д.
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ЯСНИ КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ДОХОДА

ДО НРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ СТРОЕЖ НА

1В-ПРЕЩШ1ЕА НА БАСАРА?
за възпроизводство в трудов 
то организации- Не всични 
имат еднакви условия за осъ
ществяване на доход, понеже 
действуват различните факто
ри. Това не означава,, че 
доход, създаден при най-бла
гоприятни условия и най-мно
го се отделя .за фондове. ОО- 

по-голямата му

Последователното прилагане на консти
туционния принцип: разпределение па дохо
да според труда и резултатите па груда с 
една от най-важните задачи на всички тру
дови организации. Също така и в конгрес
ните материали е записано, че е необходимо 
да се изнамерят пови критерии, които мате
риално ще стимулират труда и да се према
хват всички елементи, ограничаващи ирила- 
гането на тоя важен принцип.______________

— От Телевизия Белград по
лучихме отговор, че до края 
на годината ще започне стро 
еж на телевизионен препредава 
тел на връх Басара — ни уве 
доми Цветан Еленнов, пред
седател на Общинската кон
ференция на Социалистичес
кия съюз в Димитровград.

Това е засега отговорът на 
многото запитвания, които тв- 
абонатите от Димитровградска 
община отправят до управле 
нието на Телевизия Белград.

Тъй нато сегашният преда
вател на Козарица технически 
не може „да отговори" на изи 
скванията, а и не покрива ця
лата община, то се вършат из 
мервания нов телевизионен 
предавател да се построи на 
връх Басара. Напомняме, че 
връх Басара (1 027 м. надмор

ска височина) е най-високият 
връх в Бурела и се намира 
между селата Бански дол и 
Борйе. Разположен е почти в 
центъра на района заграден 
от Нишава и Гребен планина. 
При положение тв-предавателя 
да се построи на Басара — 
ще може да транслира тв-въл 
ни а следните села: Поганово, 
Бански дол, Барйе, Драговита, 
Снървент^з, Горна Невля, Враб 
ча, Планиница, Прача, Грапа, 
Верзар и Било.

Само по такъв начин тези 
села ще могат да следят те
левизионната програма. Преда 
вателят на Козарица не ги об
хваща, защото са в „сянка“.

Днес в Димитровградска об 
щина има 3 хиляди телевизо

от

частратно,
обииновано се разпределя зп 
лични доходи.

През миналата година най 
средства във фондове 

те о отделило търговскот 
предприятие „Слога (63%
: 37% в полза за личните до 
ходи). При земеделската но 

Босилеград това 
изнася 83% : 17%

многос най-гояям личен доход 
осъществил и най-голям до

ход за трудовата си органи
зация.

Засега единствено в строи
телния цех 
предприятие „Услуга 
лага принципът на възнаграж 
даване според резултатите на 
труда. Личните резултати при 
остаиилите трудови организа
ции в комуната, почти нямат 
значение при заплащането на 
личнито доходи.

В анализа на Комитета 
същ

Кан се осъществява този 
конституционен принцип в Бо- 
силеградсна община?

ОПЯ
0

Отговор на тоя въпрос е 
потърсил Общинския комитет 
на СК, който за. целта о изгот 
вил анализ. В тоя анализ со 
каззо, че много бавно се осъ
ществява общественото дого
варяне за анулирано на досе
гашните решения, които ие- 
стимулативно действуват вър
ху разределеиието на дохода 
според розултотито но труда.

В трудовите организации, об 
тестваните служби и органи
те на общинското управление, 
основният фактор в разпреде
лението на личните 
е квалификацията на работни
ците и трудовия им стаж. В 
случая не може да се говори 
за възнаграждаване опоред 
резултатите на труда, нито 
пък може да се твърди, че

операция в 
съотношение 
при занаятчийското предприя- 
в полза на личните дохол 
при занаятичйското предприя
тие „Услуга 95% : 5% в пол
за на личните доходи.

В извънстоланските органи- 
самостоятелно

на комуналното 
Г се при

ра.

М. А.

с-ьсзации
финансиране — най-много сре 
дства във фондовете (26%) от 
чистия доход е отделила ап
теката. Незначителни средст
ва са отделили службите и 
органите, финансиращи се от 
бюджета на общината.

Става ясно, че всички са от 
делили известни средства във 
фондовете си. Обаче 90 на 
сто от тях са внесени 
фонда на общо потребление 
и резервния фонд, а по-мално 
в деловия фонд и фонда за 
оборудване.

НАСКОРО В БОСИЛЕГРАД сс
Трудсочи, че един и 

дори в една и съща органи
зация има различна стойност, 
измазана чрез личния доход. 
Основният и най-важен проб
лем във всичко това е, че не 

работниците

ЩЕ СЕ СТРОИ ХОТЕЛ 

„Б‘‘—КАТЕГОРИЯ доходи
стимулират 

производители.
Разпределението на дохода 

е важно от една друга стра
на: колко се отделят средства

се
На мястото, където сега 

е панелната сградичка на об
щинското кадастрално управле 
-ние и читалището в Босилег
рад, наскоро ще отгючне по
строяване на хотел „Б” кате

ри^
Инвеститор на този важен 

обект е търговското предприя
тие „Слога", което се занима 
ва и с гостилничарство.

Според проекта, новият хо
тел ще има 43 легла, ресто
рант с две зали с и 80 ме 
ста, кухня и други необходими 
помещения с обща повърхчи 

^ от 800 квадратни метра. 
Стойяоста на хотела, според 

проекта възлиза на 3,5 милио 
на динара. Средствата са обез 
зечени чрез кредити от Кре 
дитна банка в Лесковац (за

десет години с минимална лих 
ва от 4%) и 1,75 -милиона дина 
ра в размер от 50 на сто или 
1,75% от Републиканския фонд 
за развитие на изостаналите 
краища 
4%).

във

(на 15 години и лих*^
.1 Ето защо се очаква повече 

ред в тази област да внесе 
новият Обществен договор за 
самоуправително възстановява 
не на отношенията при създа 
ване и разпределение на дохо 
да и разпределение на срр" 
ствата за лични доходи в 
СФРЮ. Очаква се, че тоя ва
жен документ, който наскоро 
ще бъде приет, ще създаде 
условия трудещият се цялост-

Започно изкупуването на агнетаВ момента се чака, позволи 
телно да даде Общинската ску 
пщина, както и разчистване на 
строителната площ, относно 
пренасяне 
се там сграда ма друго място- 
След това ще се обнародва 
лицитация за доверяването на 
строежа на някое строително 
предприятие.

До края на годината хотелът 
трябва да бъде напълно завър 
шен.

Изкупните цени, ноито се 
заплащат на животновъдите 
са сравнително високи. За 
килограм живо тегло им се 
заплаща до 25 динара.

намиращатана От преди няколко дни тър
говското предприятие „Слога" 
и земеделската «операция в 
Босилеград започнаха с изну- 
пуването на агнета в селата 
на комуната, 
кооперация досега е изнупила 
две хиляди, а т трговското 
предприятие три хиляди аг
нета.

Земеделската Разчита се, че до края на 
сезона в Босилеградска общи
на ще бъдат изкупени общо 
15 хиляди агнета.

но да решава върху създава
нето и разпределението на 
дохода.Ст. Ст. В. В.

В. Велинов ---- 45,

ВЕСТНИК „БРАТСТВО“- НИШ
1

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
ЗА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
ЛИЦА

СТОПАНСКИТЕ И ТЪРГОВСКИ 
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИ- 

И ВСИЧКИ ПРАВНИ И ЧАСТНИ Е Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в часа
Белград 
Ниш

10,00 и 14,15= 
6,30. 10,50, 13,00. 13,30,= 

14,00, 17,20, 18.20 и 21.00" 
14,10 
11,30

6,45 и 14,40 Белград 
5,00 6,00, 6,45. 10.30 Ниш 

14,40, 16.30 и 18,30ОБЯВЯВА
ЧЕСТИТКИ КОНКУРСИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 
ВАКАНТНИ МЕСТА 

ОБЯВИ ЗА ЗАГУБЕНИ ДОКУМЕНТИ 
ПОКУПКИ И ПРОДАЖБА 

НЕКРОЛОЗИ
БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА 

СЕМЕЙНИ ВЕСТИ И ПР. 
„Братство” предлага най-евтини услуги 

в сравнение с останалите вестници в ре
публиката.

Крагуевац
Скопие

5,00 Крагуевац
Скопие I7.00

Лесковац 6.45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
Зайчар 13.30 Зайчар
Княжевац 4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 
Звонска баня 4,30 и 15,30 Звон. баня

7Ипп ч 5'45 Велик° Бонинце7-00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00 13 00 15 30 и

=Дойкинци 15 00 Д- Криводол
^Вел°ДОРОлВЦИ 100'00 14,30 ^ Оа°Ровци
=Велина Лукання 5,00 15,15 В. Лунная

Нишор 5,00, 12,00, 15.15, 18,10 Нишор 
Б. паланка на всени час в паланка

от 5,00 до 22 00 паланка
Димитровград на «вки час Дими^рГра^ 22'0°

14.10^5М2йТв!Й‘ ^ 13,0°!
еЛ'ЗД0Л°11,00, 12ЛД 14 10 ^ ^/доТз 05'б^О21^.21;1о| 
15,00, 17,00, 19,00, 21,10 22 10 'тп\°,5^4'45, 16,00, 17.401

Държина 4,4о зов .роп л 10,40 21,00, 22,50
ЩЙеловица°' ^ “ ^ОО^.ЗЗ6'30' ^

Й“ЗЗГ,,„Г- “
13,10, 14,50 20,00

7,00, 14,30, 15,25
4,30 1

4,00, 5,40 и 12,00= 
4,30 и 10,45= 

7,30, 11,00,=1 11
ЦЕНОРАЗПИС:

1/1 страница (25 х 37 см) — 5 000 динара 
1/2 страница — 2 500 динара
1/4 страница _ 1 200 динара
1/8 страница _ 600 динара

I4,30
4,30 1

6.00 и 12,00=
6.00 и 16,302 

6,30, 12,45, 17,00 18,45“
на всени час

Конкурси и различни обяви — от 500 до 800 динара.
Лични вести, некролози и под. — 1 см височина на една нолона   20 линяп-'
ползвайте услугите, които ви ПРЕДЛАГА „БРАТСТВО” д р‘
Обадете се по телефона и лично дойдете

Iас
5

на всеки час а
=Темскав реднциита. =
а

НАШИЯТ АДРЕС Е: 
НОВИНСКА УСТАНОВА 

„БРАТСТВО"
18 000 НИШ 

Кей 29 децембар бр. 8 
Телефони (018) 46-845, 

46-343 и 46-454

I
I7,00, 16,00= 

5,10, 7,00, 13,15, 15,00§ 
5,15, 15,00 
5,10, 6,40,I1

6ЩШМ1»МИИШШ1Ш1пшщ.щ.,......-1Ш|МШ||
И11ШПШПШ11ШШ11111М11Ш11Ш1ШШМШ1ШШШШ
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55 ПРОИЗВОДИТЕЛИ от звонски кран_______ ПОДПИСАХА ДОГОВОРИ С КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА

В_СД Р У ж А В Д Н Е ТГОи Ш
'ние на гтородистия състав на 
А \итъна. Покрай породистите 
бикове, ще открием 
за осеменяване 
Звонци. Планираме

Селскостопанските
Дем села в Звонски производители ог
сдружаването е силата!^" първТнаТело в 
Горно Понишавие вече прилагат конспт“ 
ционния принцип за преустройство 
скостопанското производство 
ла: обединяват

се-
и пункт 

на нрави в 
и да откри 

ем пункт за преработка на 
мляко, защото в Звонци днев 
но могат да се съберат 1 000 
литра мляко.

На сдружените произво
дители даваме безплатно семе 
на на треви, а Институтът по 
овощарство в Чачак сме анга 
жирали да изучи терена и кли 
мата и да <ни предложи кои 
овошки да отглеждаме. Има из
гледи да създадем касисов!И 
плантации... Един от най-на
лежащите проблеми в момен 
та ни са кадрите. Кооперация 
та се нуждае от икономисти, 
юристи, ветеринари, селскосто 
лански техници, а 
трудно да доведем в Звонци. 
Но аз се надявам, че и тази 
трдност ще преодолеем — 
изтъкна Таков.

Възползвахме се

на сед
на нови нача-

вежлят „„„ сРеДСТва и труд, за да пропз 
веждат повече, по-качествено и по доходно, 

началото на май получават правото
производителн-самоуправители с
делят с кооперацията и добро

п на 
това ще

и зло.
И затова може би не е за отхвърляне 

предложението на един производител, който 
след като подписа договора, каза: Предла- 

занапред 29 март да провъзгласим 
ден на селскостопанските производители от 
Звонски район!”.

Ф. Костадинов, Б.

Таков и Т. Тасевгам за

Гтакива е

към производство на добитък, та! Аз 
Ще уговоям телци. В момента 
от Пресека петима сме под
писали договора, но очаквам 
наскоро да подпишат и остана 
лите 50 души. Ще предложа 
още на първото заседание на 
нашата скупщина — 29 март 

вземе за ден на кооперация

Петдесет и петима произво 
Ясенов,

ще угоявам едър до
битък. И досега с успех сътру 
дничех с кооперацията, така 
че подписването на договора 
беше само формалност. Угоил 
съм вече четири бика и очак 
вам да ми остане чиста печал 
ба от 600-700 хиляди динара. 
Възнамерявам да увелича пло 
щите с фураж, да направя по- 
хубави обори.

Станоя Петров 
— Подписах договора, защото 
имам вяра в нашата коопера
ция и защото виждам, че това 
е единственият начин да ста
нем стокови

директор, самоуправителни ор 
гани, изготвяне на нормативни 
те актове.

дители от Звонци, 
дел. Ракита, Берин извор, Ву 
чи дел, Пресека и Нашушно 
вица дойдоха в управлението 
на кооперацията и 
своя подпис на договора, сдру 
жиха се с кооперацията.

— В момента усилено рабо 
тиим върху подготовките за 
Скупщината на селскостопан-

от случая 
да попитаме и някои от сдру 
жените производители какво 
мислят да произвеждат. 

Джордже Йованов (Ракита):
— Ще угоявам добитък. Още 
през тази пролет ще засея с 
треви повечето от нивите, за 
да имам храна за добитъка. 
Кооперацията се грижи за нас 
и ние имаме доверие в нея. 
Та иначе нямаше да подпиша 
договора!

Никола Николов (Пресека):
— Аз съм чист земеделец. 
След подписването на дого-

— През изтеклата година 
постигнахме забележителни ре 
зултати. Осъществихме общ 
доход от 9 682 161 динара, до
ход от 1 166 159 динара, а във 
фондовете внесохме 309 010 
динара. Средните лични дохо 
ди при нас възлизат на 1 800 
динара.

— Нашето бъдеще — продъл 
е в развитието на 

животновъдството и овощар
ството. Вече предприемаме 
обемни мерки за разширяване 
на фуражната база и подобре

сложиха

да
та!

Хубаво е, че така добре се 
организираме, само да имаше 
и малко повече млада работ 
на ръка на село...

Йордан Лепоев (Нашушкови 
ца): — Аз съм 73 годишен и 
съм най-старият член на коо 
перацията. В нея 
още от 1934 година. Сдружава 
нето ще е от голяма ползва 
и за нас и за кооперацията. 
Ще се създаде сигурност в 
пазара. Аз понастоящем от
глеждам 3 телци, но ще взе
ма още.

Сдружаването е най-правил 
ният път да стигнем до пове 
че производство. В нашия край 
има условия за животновъд
ство и трябва да ги използва 

(у.е докрай.
Добривой Игов (Ракита): — 

.Доволен към от подписването 
договорите. Сега трябва да 

запретнем ръкави и на рабо-

(Пресека):ските производители - 
Божко Таков, директор на коо 
перация „Ерма”. — Няколко 
производители и работници в 
кооперацията 
пщината, 
нов

каза

жи той
подготвят ску- 

избиране 
кооперативен съвет,

производители, 
както и моите другари — и аз 
ще се занимавам с животновъд 
ство. Вече засях с разни тре 
ви 2 хектара, а в план имам 
още толкова за тази година. 
Ние от Пресека засега сме 
петима — но аз вярвам, че в 
скоро време ще се приключат 
и останалите...

Стоян С. Милошев: (Берин 
извор) — Сега сме в начало 
то. Макар че съм инвалид от 
войната готов съм за сдружа 
ване с кооперацията. Именно

на членувам
ще се ориентирам

сега кооперацията наистина 
става наша, коперация на про 
иззодителите. Обезпечава ни 
пазар, обезпечава ни участие
в самоуправлението, ще има

!11П1111111111М111!111111111И1И111ННни111И1П1111111111111111и«111Н1111111111П1|111111111111111И11111111111111111111Н1И1И111111111111111111111111111111Г1!1ишп111Ш11т1111111ит^1П1ШШ1Н11шп111111111Ш11ЦК1111и111иш1ИПШ1и11им» ме свои делегати в скупщина
“ та. С развитието на животно

въдството в нашия край — пол 
зата е двойна: и хубави доби
ви, а спиране на ерозията. 

Филип Костадинов (Пресе- 
Четиридесет години 

съм кожур, земеделец и пче 
лар. В момента най-доходно
ще ми бъде животновъдство 
и затова подписах договора за 

__ сдружаване. Инак 40-те коше '
= ра са ми „допълнителна” дей

' ност... Досега
2-3 крави, а сега ще отглеж 
дам десетина. По мое мнение

И. Лепоев Н. НиноловС. Петров

1 се загребват с пръст, която достига 10-15 см над коренова
та шийка. Пръстта се уплътнява добре чрез притъпкване, 
след което се полива изобилно. Вземат се мерки за предпа- ц 
звано на съхранените издънки от мишки. е

Избор и подготовка на мястото. — Поради това, че 
малината се отглежда на едно място 10-12 години и коре
новата й сиотема се разполага сравнително плитко в почва 
та, на избора и подготовката на мястото за засаждане е з 
необходимо да со отдели голямо внимание. Понеже мали- е 
ната е растение но по-прохлоден и влажен климат, най-под- Е 
ходящи за отглеждането й са припланинските и полупланин- = 
ските райони и по-високите полето. Най-добре е площите 
да имат северно, североизточно или северозападно изложе
ние, но не и южно. Малината е доста чувствителна 
въздушно и почвено засушаване, особено през време на 
найчинтезивния растеж на издънките, при наедряването на 
завърза и зреенето на плодовете. Затова площите трябва 
да бъдат защитени от ветровете, но и да со достатъчно про- — 
вотриви. Почвата трябва да бъде глинесто-песъчлива и про- е 
ницаема, да има неутрална или слабо до средно кисела реак- Ц 
ция. При добра предпосадъчна подготовка обаче малината = 
усп-ява както на по-тежки, така и на по-леки почви.

Подходящи предшественици за малината са растенията, 
които обогатяват почвата и я оставят чиста от многогодиш
ни плевели. При разораване на люцернища и естествени 
ливади тя трябва да се засажда на другата година. Дълбо- _ 
ните почви се риголват на 60-70 см. , Обратно, местата с 1
глинясъл подорен хоризонт, накъвто е случаят с повечето 1 преди подписването на дого- 
светлосиви горски почви, се риголват по-плитко 45-50 см. == порите аз сътрудничех с коо 
Преди това почвата се наторява с 3 до 5 тона оборски тор 1 перация „Ерма”. Тази пролет
и 80-100 кг 18-процентов суперфосфат но декор. В светлоси- 3 предадох на кооперацията 40
вите горски почви за намалявано на повишената ниселенност е угоени телци. Остана ми чи
се внася и 300 — 400 нг/дка сатурачно вар или смлян варо- 1 ста печалба 15 хиляди дина-
вик. Около месец преди засажданото мястото се преорава § Считам, че трябва сега
на 20-25, см, а при нужда се извършват и подравнителни I Ап се обсъди въпроса за обез 
работи. Ано не са внесени по-рамо посочените торово, те 1 почаванв на здравна защита 
се дават непосредствено преди оранта. ’ § на селското население. Тога

В следващия брой: Засаждане на малино- I оа броят на производителите
В ще се умножи...

1 СЪВЕТИ ЗА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

РАЗМНОЖАВАНЕ ЧРЕЗ 

КОРЕНОВИ РЕЗНИЦИ
ка):

когато се цели бързо раз-Този начин се използва, 
множаване на някой нов и ценен малинов сорт или пън до

•на разстояние 60 см между редовете, като се нареждат един 
до друг в браздички, дълбоки 8 — 10 см. Тези внореиилища 
са отдалечени поне 2-3 км од производствени малинови на
саждения. През втората и третата година от засаждането 
може да се получа! 10 000 - 12 000 издънки, след което 

обикновено се ликвидира.

отглеждах по
към

— само чрез организирани 
_ мерки може да се засили жи
1 вотновъдството в нашия кран,

Рангел Стоянов (Ракита): — 
Ще бъде доходно и затова 
подписа договора. По 
сметка

моя
годишно ще тряб 

вп да ми остават по 8 — до 
_ 10 хиляди динара чиста пе-
I чалба. Сега имам 3 нрави и 13 

овце, по ще ги удвоя.

маточникът
Наесен при изваждането на издънките со остранлват 

неонапалите листа, за да се предпази посадъчния материал 
от засъхвзне. Нападнатите от ран растения се бракуват. Не 
се допускат издънки със стари коренища. Към посадъчен 
материал I качество се отнасят издънки, които имат повече от 
три добре обрасли основни норена с дължина над 1,5 см, 
- към II качество — издънките, чиито корени имат дъл
жина 10-15 см. Дебелината на издънките фактически няма 
значение при определяне на качеството им, тъй като изра
слите от придатъчни норени, макар и да са по-тънки, твърде 
често имат по-добре развита коренова система от добелите, 
които обикновено израстват от подземното стъбло (корени
щето).

Таса Тасев (Звонци): — И

а

Когато се съхранява посадъчният материал за засаж
дане през пролетта, издънките се нареждат в канавки или 
бразди но но на връзки, а поединично едно до друга, и те растения).

... .................................................... 11111111..... МШ111Ш11111111111Ш11Ш11Ш1111Ш11111Ш|1ШШШП|1||1МШ||1Ши111111ШШШШ|||1Ш1|11Ш1Ш1Ш11Ш111Ш1ШШШШШШШШШ1ШШШШШ’ М. Андонов
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НА 30 МАРТ

КАКВО ЩАСТИЕ!ОТ ЛАБИН ТРЪГНА 

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА
бяло.Какво щастие! Нощ в

лицето нежна.
очите искриУсмивка па 

В зеленината па
шсвежест...

Песен тиха от 
Пламък от пролетния 
жар в две сърца, души. . . 
Какво щастие! . .. 
Цъфтящо утро в моя ден. 
Миговете чакани лехяг, 

слели оставят пак.

съседния бряг. 
огън.

но гоДАРИНКА ЕВТИМОВА

Отчетио-изборно събрание 

на баскетболния 

отбор »Свобода«

Ученичката 
Ингрид Зулияни 
понесе първа 
щафетната пална

избрано и ново ръковод, 
ство на отбора от 13 чле 
нове.

На събранието бе при
ето, веднага да се запо
чне с подготовки за пре- 

състезания.

На 30 март в Димит- 
рогврад се проведе ре
довно отчетно годишно 
събрание на баскетбол
ния отбор „Свобода". В 
доклада за миналогодиш 
пата дейност на отбора 
бяха посочени 
слабости и набелязани 
предстоящи задачи. Бе

ци». То има широко поле да 
покаже своите революционни 
способности. Трудът, учение
то, спортът, самоуправителни 
и обществени отношения меж 
ду хората, изграждането на 
хуманно общество, общата, 
— народна самозащита — са 
някои от съществените дей 
ности, права и задължения на 
нашето
спорно е, че нашето 
поколение, водено от Съюза 
на комунистите, последовател 
но ще изпълнява своите задъл 
жения. То трябва да бъде съз 
нателно, че бъдещето принад 
лежи на социализма 
чи д-р Драгосавац.

По-нататък другарят Драго
савац подчерта, че 
становище за националното ра 
вноправие е залегнало и в 
нашата външна политика.

— За нашите отношения със 
съседите ни, включително и 
с Италия, от съществено зна
чение е и тяхното отношение 
към хърватите и словенците 
в Италия, както и зачитането 
на суверенитета и териториал 
ния им интегритет — каза той.

ЮБИЛЕЙНАТА 30 ЩАФЕТА 
ПОНЕСЕ ДЕВОЙКАТА ИНГРИД 
ЗУЛИЯНИ. НА МИТИНГА ПРО 
ИЗНЕСОХА РЕЧИ АЗЕМ ВЛА
СИ И Д-Р ДУШАН ДРАГОСА- 
ВАЦ.

нашето

дстоящите 
които започват през втоНа 30 март революционният 

Лабин тържествено изпрати 
тридесетата юбилейна Щафе
та на младостта с приветите 
на младите на народите и на- 

от Югославия до 
Тито по случай 83-ия

всички
рата половина на април.

младо поколение. Без 
младо А. д.

футбол Ш!111111111111!!1!1111111111ИНП1!И1Продностите 
другаря 
му рожден ден. За младото поколение д-р 

Драгосавац в речта си каза:
— Нашето подрастващо поко 

ление беше и си остава ели НЕДОПУСТИМО СШ ИГРАПред многохиляден народен 
митинг произнесоха речи пред 
седателят 
славската социалистическа мла 
деж Азем Власи и секретарят 
на Изпълнителния комитет на 
Председателството на ЦК на 
СК на Хърватско д-р Душан 
Драгосавац.

посо-
на Съюза на юго- -Vтен отряд на нашата револю-

ДИМИТРОВГРАД, 30 март. Игрище на „Асен 
Балкански". Зрители около 200. Време ху
баво за игра. Терен — добър. Съдия Б. Кет- 
рович (Пирот). Голмайстори: С. Манов в 44 
и А. Костич в 65 минута. „Асен Балкански”: 
Г. Ставров 8, Д. Велков 5, Г. Манич 6, А. 
Пейчев 5, А. Петров 5 (П. Аеков — ), Н. Ла
заров 5, С. Миркович 5, Б. Гигов 5, С. Манов 
5 (Г. Сотиров 5), Д. Каменов 5, М. Петров 5.

БАРЙЕ (

Младежта — инициатор 

за строеж ма път
СИЛАТА НА МЛАДОСТТА НИ

за значениетоВ речта си 
на тазгодишната юбилейна Ща 
фета, като традиционна мани 
фестация на всеотдайност и 
любов на югославската мла
деж към другаря Тито и револ 

Азем

стите и Председателството на 
Общинската конференция на 
Съюза па младежта, 
възлагат на младите дейно да 
подпомагат комунално-битови
те акции.

Първичната организация на 
Съюза на младежта от село 
Барйе е дала инициатива за 
строеж на пътя от Бански дол 
до Барйе в дължина от око 
ло шест километра. Окончател 
но решение трябва да прие
мат изпълнителните органи на 
обществено-политическите ор 
ганизации и местната общност 
в селото.

коитоюционното му дело, 
Власи между другото каза:

В недопустимо слаба 
„Асен Балкански" не успя да 
победи също тана слабия от

бор на „Борац”. Онова, 
показаха футболистите 
та отбора сигурно беше 
слабият мач в Димитровград 
във футболният сезон 1974 75 
година.

Тревожи обаче не толкова 
слабата игра, но раздоръ* 
отбора на „Асен Балкански”. 
На днешната 

някои 
чи, които
отказали да играят. Сигурно 
че това ще има отражение и 
в по-нататъшните срещи и на
малява шансовете 
тровградските футболисти 
класиране във висш ранг на 
състезания.

игра което 
на два 

най-

— Тито винаги беше и оста 
на силата на нашата младост, 
вдъхновител на 
ди и неуморим борец на 
шата Народоосвободителна бор 
ба, първият и най-решителен 
борец на революцията, която 
е в ход в която под неговото 
водачество ще вградим 
пот и знания.

А. Д.нашите побе
на-

Зо учениците топли зонусни
Желението на четиридесет

те младежи в първичната ор
ганизация, между които има 
и членове на Съюза на кому 
нистите, е пътят да се оспо 
соби за съобщения. Те считат 
всеки от тях да участвува в 
изграждането на пътя с 
десет трудодни. Очакват по- 

съселяни, 
живеят

още общ-Самоуправителната 
ност за детска защита в Бо
силеград готви доста амбици
озна програма за работа, коя 
то трябва да реализира през

интернат при основното учили 
ще в Горна Любата.

Според уточнената финансо 
ва програма, собствените при 
ходи на тази общност, които 
ще се обезпечат от данъчните 
облаги през настоящата 
на ще -възлизат на около 500 
хиляди динара. Благодарение 
на тях ще се организират без 
платни топли закуски за всич 
ки бедни ученици от основни
те училища 1в комуната. Също 
така известни средства ще се 
отделят и за финаноиране на 
прехраната на учениците в ин 
тернатите в Долна Любата и 
Бистър.

среща те играха 
стандартни игра- 

неоснователно са
без— Поколенията на младите, 

дълбоко вдъхновени от идеи 
те и делата на другаря Тито 
дадоха огромен принос за възо 
бновяването на опустошената 
от войната страна и в изграж 
дането на социалистическото 
самоуправление.

I
тази година.
По решение на снупщината на 
Републиканската самоуправи- 
телна общност за детска за
щита, за тази година тя ще 
получи допълнителни средства 
от 700 хиляди динара, предна 
значени за изграждане на дет 
оки обекти.

по годи
на дими-

мощ и от своите 
които в момента не 
в Барйе.

за

ВСИЧКИ СМЕ РАВНОПРАВНИ
В момента най-важното 

тази инициатива да бъде под 
крепена и да се проведе в де 
ло. Обаче нужна им е и по
мощ. Преди 1ВСичко от специа 
листи, които биха определили 
•трасето на пътя. Също е нуж 
на и механизация.

е За срещата може да се ка
че „Асен

— Днес в социалистическа 
самоуправителна 
всички граждани са равноправ 
ни, без оглед към коя нация 
принадлежат 
голяма. За нас повече отколко 
то конституционно и програм 
но задължение е италианският 
народ в тази земя национално 
свободно да се развива, така 
като се развива и хърватският 
— изтъкна в речта си между 
другото д-р Душан Драгоса
вац.

же само толкова, 
Балкански"

Югославия
С тези оредства Общността 

за детска защита в Босиле
град планира построяване на 
ученически стол, с необходимо 
оборудване при едно от осно® 
ните селски училища. Изграж 
дането на такъв стол вече се 
привежда «ъм «рая -при основ 
ното училище в Босилеград. 
Предлага се с една част от 
тези оредства да се финан 
сира откриване на ученически

случайно 
гол и освен вратарят (Г. Став 
ров), нито един от футболисти
те не

вкара

малка или

заслужава положителнаС реализирането 
грама, се дава възможност зе 
пълно 'преустройство на само 
управителната общност за дет 
ска защита, която най-непо- 
средствено да подпомага на 
бедните деца в комуната.

на тази пп'' оценка.У
Тази акция за тях значи не 

само изграждане на път, но 
и провеждане в дело на за
ключенията на 
комитет на Съюза на комуни

Съдията Б. Петрович беше 
на равнището на иг.рата — 
слаб, макар че не оказа влия
ние върху резултата.

Общинският

В. В. А. Д.
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ато по някакво неписано правило в началото на всяка 
година пощенският работник Давид ТОШЕВ посещава 

редакцията на в. „Братство”. Идва да възобнови абонамента 
„Братство”, „Другарче“, „Мост”, да си поръча нови

ТТЛитературната вечер по слу
чай патронния празник на бо- 
силеградската гимназия „Иван 
Караиванов“ стана 
на културна манифестация и 
проява на

ван Караиванов говори дирек
торът ,на гимназията Захари 
Стоянов. След това свои про
изведения четоха Милка Хри
стова, студентка в Ниш, глав-

К
традицион ен за

книги.сътрудничеството 
между гимназистите и издател 
ство „Братство“, по-специално 
списание „Мост“. Тазгодишна
та литературна среща състоя
ла се на 28 март бе твърде ма 
сова и богата с участници и 
прочетени произведия, както и 
по посещението 
основното училище беше пъл-

Така прави вече 15 години.
— А какво е това дето го кара да ни посещава всяка гоният и отговорен редактор на

„Мост“ Миле Николов — При- 
сойски, афирмираните 
Стойне Янков, Александър Дъ- 
нков

дина?
— Аз съм редовен читател на вашите издания още от 

първия им брой. Събирам ги. Имам комплекти на всички ва
ши издания.

В Димитровград, където Давид Тошев е роден, той пази 
и комплекти на всички броеве на вестник „Глас на българите".

— Понастоящем работя в поща Белград в отдела, кой
то препраща международната поща. Почти всеки ден съм в 
командировка. Димитровград — Сежана, Йесенице, Суботица, 
Скопие, Ниш, Геогелия... Вестник „Братство” чета с удовол
ствие. По време на дългите пътувания той е най-хубавото пи
смо от родния ми край, каза Тошев.

Давид Тошев е примерен работник. По случай 30-годиш 
нината от освобождението на страната от фашизма получил 
диплом със златна значка. Член е на Съюза на комунистите 
от 1957 година, а в своето предприятие е бил председател на 
младежната организация. Получава на месеца по 2 хиляди ди
нара, без командировъчните, но още квартирува в бекярски 
хотел, при все че неотдавна стана семеен.

— Вестника прочитам от първа до последна страница. 
Най-много ми харесват „Бай Онзи" и „Манчин рабуш” ... Но 
има и още много други хубави материали, които чета с ин- 
терес-завърши Тошев.

поети

и Стефан Николов 
и начинающите поети и писа
тели, членове на литературна
та секция в гимназията,
Арсо Тодоров, Милена Симе- 
нова, Боян Пенев, Новица Ива
нов, Венна Илиева.

залата на

на с ученици и граждани. На
края на литературното четене 
в програмата взеха участие и 
войниците от местните гранич 
ни части на ЮНА, които с му

зикалните си изпълнения дадо 
ха хубав принос в разнообраз
ното чествуване.

За живота и дейността на И- Ст.

! Фошохроника Работниците М. Андонов

на
»Вук
Караджич«7
които

Ногато и тази работапечатат
»Братство«

бъде завършена страниците 
за печатане одобрява езико
вият редактор. След това те 
отиват в машинното отделение 

на печатницата.

знаят за хората, иоито пишат вън 
„Братство” и кан той се подготвя, но много малко 

не знаят за работниците от печатницата 
Ниш, където се печата вестникът.

Миша Петнович, Радомир

Нашите читатели
вестник 
или почти нищо
„Вук Караджич” в

Набора на материалите правят 
Стефанович и Душко Стайков. На снимката: Милан Илич

преглежда първите контролни 
страници, след ноето вестни 
нът се печата.

Последната операция в печа 
тницата и сгъваното и опакова 
пето му. Ученичките на печатни 
цата винаги бързат, за да мо 
жо вестника да „хване" - 
бусите и да 
време до вас. Това е също 
част от производствения про
цес на вестника.

авто-
дойде на-

По маиета готови страници прави вече опитният еиип: Слободан Рашич, Драгослав Тасич, 
Драгослав Стойнович, Драги Йоваиович, Йован Миленнович и Славолюб Трайнович. Б. Н.
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..... члГЕЛЛПИРТО НА САМОУПРАВИГЕЛ 
ЙаТЛАОГЦШ«>СТ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБ 
ЩИОСТТА ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ I 
ПИРОТИНФОРМАТОР В Димитровград 

Дом за стари лица
на самоуправнтелната общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот

ДИМИТРОВГРАД на та-Постигнат договор за изграждане 
къв обект, тъй като от Димитровградска, 
Пипотска и Бабушнишка общини в по-?;ГГ»РГ
за издръжка на сгари п

публиианония център за трап 
сфузии на пръв.

В акцията ще со включи и 
Здравния дом, чиито лекари 
трябва да изнесат сказки за 
значонитео й.

АКЦИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА 

КРЪВ ОТ 18 ДО 23 АПРИЛ А. Д.
лица.

★ Велин Николов
вителния контрол на 
щност но здравно 

в Белград-

__ делегат в Самоупра-
Ренубликаиската оо 

осигуряване и реоси-
Тазгодишната акция по съби 

ране на кръв в Димитровград 
ска община ще се 
от 18 до 23 април, 
програмата на Републиканския 
център за транефузия на кръв, 
Димитровградска община тряб 

да има най-малко 180 кръ 
водарители.

За успешно провеждане и 
популяризиране на 
манна акция. Изпълнителният 
отбор на ОК на ССРН избра 
координационно тяло. То ^тряб 
ва да организира кръводарите 
лите в първичните организа
ции на Съюза на синдикатите 
и местните общности, с цел 
да обезпечи масовост и над
хвърли

проведе
Според гурянане

хора на преклонна възраст, за 
щото в него има голям брои 
за които на разни домове в стра 

общините Пирот, Дими- 
и Бабушница пла- 

материални 
тази

най-важните точки 
заседание ма де

на всичките

Една от 
на второто 
легатите 
в Скупщината на самоуправи- 

общност по здравно 
осигурявано в Пирот бе 
приемането на споразумение 
за изграждане на дом за ста
ри и изнемощели лица в Дч 
митровград. Обосновавайки 
предложението, Никола Пет- 
рович и Димитър Славов, чле 
нове на Изпълнителния съвет 
на Скупщината изтъкнаха, че 
такъв обект е крайно необхо
дим в Горно Понишавие. за-

съветива ната
тровград 
щаттелната значителни
средства. Гледането в

един обект в 
край ще бъде значител- 

Както вече е 
постигнато е спора 

общините Пи

тази ху
на-насока — 

шия
но по-евтин, 
известно,
зумение между

Димитровград и Бабуш- 
и техните самоуправи- 
общности за социална 

лен-

рот,
ница
тел ни
защита, здравеопазване, 
сионна защита, съвместно да 
участвуват в изграждането на 
дома.

плана, определен от Ре

Повишение на детски 

добавъчни
Домът за стари и изнемо- 

който вече е
ПИРОТ

щели лица, за 
изготвен проект, ще може да 
побере 400 — 500 лица и ще 
бъде обзаведен най-модерно 
Сдружението на пенсионерите 
в Димитровград от свои фон 
дове вече е отделило за цел 
та сума от 400 хиляди динара 
Очаква се и Пирот и Бабуш 
ница да внесат своя дял.

Делегатите обсъдиха и при 
еха ново решение за коман
дировъчните и др. 
на членовете на Скупщината, 
Самоуправителния контрол, ко 
мисиите и съветите в Скуп
щината на общността на ин-

ПОЛЕЗНА АКЦИЯ за едно детединара
детските добавъчни се 
шават от 140 — на 181 динара, 
за две деца — от 335 — на 
433 динара, за три деца — от 
502 — на 649 динара, за че- 

от 669

пови-кръв за нуждите на болницата 
и за подсигуряване на резер 
вите.

Напълно да успее 
ще е необходимо да се извър 

щателни подготовки. Под 
крепа на същата трябва да 
окажат самоуправителните ор 
гани и обществено-политически 
те организации, като създадат. 
координационни тела, 
да поемат грижата за пропа- 
гиндирането й.

Доброволното кръводаряване 
е граждански дълг на 
член на нашето социалистичес
ко общество.

Общинският отбор на Чер- 
кръст в Пирот съвмесвения

тно с Общинския синдикален 
Общинската конферен 
ССРН, Общинския ко- 

СКС, Общинската

Скупщината на Републикан
ската общност по детска защи 

та на 
тази

акциятасъвет, 
ция на 
митет на 
конференция на Социалистиче 
ската младеж и Общинската 
конференция на Съюза на бо 
йците ще организира от април 
до септември настояща годи
на акция за събиране на кърв 
Първата акция ще 
22 до 26 април. Екипът на Чер 
вения кръст ще посети трудо

сесията си от 25 
година взе решение за 

повишение на детските доба
въчни. Същото е валидно за 
СР Сърбия без областите. 

Съответно повишението на 
в 1974

март
тири деца 
864 динара и за всяко дете 
от четири нагоре — от 99 — 
на 128 динара.

Ано доходът по член 
семейството възлиза на сума

шат

разноски

ноито
средните лични доходи 
година — увеличават се и лич 
ните доходи с 29,2 на сто, по

от 982,01 — до 1 229 динара 
— дохотът ще бъде повишенстане от

тересите по здравно осигуря
ване в Пирот. Занапред 
членовете на лекарски коми
сии. вещи лица. зъболекари, 
Скупщината на общността по 
здравно осигуряване ще пла
ща по 42, вместо по 32 ди
нара, както беше досега. На 
членове на комисии, употре
бяващи свои превозни сред
ства. ще се признават по 0.60 
динара за изминат километър 
път.

отза едно дете 
90 — на 116 динара, за две 
деца от 195 — на 252 динара, 
за три деца — от 292 — 377 
динара, за четири деца — от 
504 динара и за всяко дете 
от четири нагоре — от 64 — 
на 83 динара.

Повишението е валидно от 
1 януари настоящата година.

На сесията е обсъден и про 
екта за развитие на най-важни 
те форми на -детска защита 
в изостаналите общини в 
1975 година. Този проект ще 
бъде на публично обсъждане 
до 20 април настоящата годи-

така:всеки следния начин:
Ако доходът по член на се

мейството не надминава

на
вите организации, училищата 
и учрежденията и ще вземе 982

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

ПОВЕЧЕ В ДВИЖЕНИЕ
система въздействува бла-вно-мускулната 

гоприятно върху целия организъм върху 
всички негови системи, органи и тъйани, 
до последната клетка, като с това поставя 

ход процеса самообновяване на енерге
тичния заряд.

Пълното възстановяване след мускул
ната работа се осъществява чрез пасивна- 
та почивка и съня. Но почивката или по- 

без предшествуващо функционално 
натоварване и без умора водят до упадък 
и атрофия и са в ущърб на организма. Град 
ските жители се старайт да решат въпро
са за борба с хипокинезията чрез строеж 

Но успехът им е съмнителен, тъй

ПРОМИШЕНОТО и научно-техническото 
развитие наред със значителните положи
телни страни вечр носи някои отрицателни 
социални последици, една от които е хипоки 
незията, или понижената подвижност на чо
века. В настояще време човек се движи 
и работи физически по-малко, отколкото 

миналото. С асансьор се качва до входа 
на жилището, колата, автобусите, тролей
бусите или трамваите го возят до место
работата и обратно. Дори тогава, когато 
трябва да смени всекидневния ритъм на 
живот, по време на седмичен отдих или 
отпуск, в планината и на море, на дълъг 
или на къс път — човек много често из
ползва някакво превозно средство. От това 
следват ненормално затлъстяване, преж
девременна атеросклероза, сърдечни 
фаркти, неврози и лекаротвомания.

Орган, който не се натоварва функцио
нално или се натоварва слабо и несисте- 
мно, подлежи постепенно на атрофия. Про-. 
цесите на атрофия от бездействие са до
бре известни и засягат еднакво и млади 
и стари хора. Мускулната работа е онзи 
жизнен фактор, който зарежда организма 
с енергия и осъществява процесите на об
новяване в него. Редица изследвания са 
показали, че обездвижването води до съ
щите промени, до които водят и явленията 
на старостта, когато не им се противодей- 
ствува с двигателна активност. И обратно 
функционалното натоварване на стареещия 
организъм с физически упражнения води 
до същите изменения, които се наблюда
ват при спортна тренировка на млади хора.

Функционалното натоварване на нер-

На това заседание делега
тите обсъдиха и въпроса за 
избирането на делегат в С?- 

къмв моуправителния контрол 
Републиканската общност 
здравно осигуряване и реоси- 
гуряване в Белград. За деле
гат бе избран Велин Николов, 
от Димитровград.

по

в

коят на.

Въпроси и отговорина вили.
като на вилите се отива с коли, от града 
се докарват всички удобства и лоши при
вички.ин-

Важен момент в борбата с хипокине
зията е системността в извършването на 
движението. Създаването на разумен на
чин на живот също може да противодей- 
ствува на хипокинезията. Нищо не пречи 
всеки човек да добие навик всекидневно 
да ходи пеш и да се въздържа от возе
не, когато това е възможно, да прави, най- 
добре привечер, разходки в озеленените зо 
ни на града, да извършва физически упра
жнения, най-добре сутрин след сън, да 
прекарва седмичния си отдих в активна 
почивка, включваща физически натовар
вания оред природата.

Трябва всеки от нас да знае, че нол- 
кото повече се движи, разбира се без 
претоварване, толкова повече отдалечава 
стареенето и болестите от себе си.

Организацията на сдружения труд е задължена 
да запознае своите работници за утвърдените лични 
доходи и стажа по осигуряването. Дали е предписан 
или печатен формулар за танива справки?

Отговор: — Такъв формуляр нито е предвиден, 
нито пък е печатан. Следователно, всяка организация 
ще състави формуляр за своите работници и в него 
ще внесе оведения за личния доход и осигурителния 
стаж. Съществено е от този формуляр да се вижда 
дължината на утвърдения стаж на ооигурения, броят 
на часовете, проведени в отпуск по болест до 30 
дни.

Във формуляра могат да се внасят й данни за 
дължината работното време, а задължително 
нето на данни за работното място, за

е внася- 
което осигури

телният стаж се повишава.
Д-Р Г. П.
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в „ОХИС“

ОЩЕ 45 СТИПЕНДИИ ПО НАШАТА СТРАНА ХУБАВА

Една от най-големите 
он организации 
„ОХИС“ провежда

трудо- 
в Снопие

акция за 
школуване на своите кадри. 
През тази година ще се дадат 
още 45 стипендии. Всички 
пендии ще се увеличат 
50 динара. По този 
малка стипендия в това пред
приятие ще бъде 380 динара.

сти- 
с по 

начин най-

В „ХЕМЕТЕНС“ 500 НОВИ 
РАБОТНИ МЕСТА

Строежът на новата фабри
ка за полиестерска тъкан „Хе- 
мтенс“ В Скопие се 
ва според плана. Всички обен- 
ти ще бъдат завършени през 
ноември тази година.

Мощностите на новата фаб
рика ще бъдат 14 000 тона по- 
лиестерсни тъкани годишно. В 
тази фабрика ще бъдат прие
ти нови 500 работници, от кои
то 100 инженери и 150 техни
ци и висококвалифицирани ра
ботници.

изпълня-
НОВИНИ ОТ СКОПИЕ

„ИГзГ
Юбилейното 

30-годишнината от
чествуване на 

победата
та на общонародната отбрана“ 
ще се проведат срещи на о- 
фициери и бойци от НОБ и 

старейшини 
от ЮНА на тема: „Етическите 
белези на нашата Революция“.

Много млади от Скопие ще 
участвуват в специалната про
грама „30 години свободна 
Югославия“.

над фашизма ще бъде 
ствено ознаменувано в Скопие 
и цялата република в течение 
на цялата година.

В Дома на ЮНА в Скопие 
ще бъде организиран цикъл от 
сказки на тема ..Опитите 
НОБ и развитие

търже
сказки за млади

„ПРАЛИНА“ГОСТУВА В 
НАНСИ

Самодейният театър на ро- 
мите в Скопие ще участвува 
на световния фестивал на са
модейните театри с представ
лението „Божество на цигулки 
те", написана според стари ро
мски текстове и песни.

от
на концепция

Фестивалът ще се състои
във френския град Нанси от 7 
до 19 май т.г.

„Пралина“ ще участвува и 
на фестивала в Загреб от 20— 
25 май — „Дни на младия теа
тър“. Това ще бъде голяма а- 
фирмация на този 
театър от Скопие.

НОВА ТВ КУЛА НА СЛЕМЕсамодеен

На връх Слеме, любимото място на загребчани, расте 
ноза телевизионна и ПТТ кула висока 169 метра, чрез която 
що се подобри телевизионното предаване на територията нз 
Хърватско.

МАК ДА СЕ СПРЕ ЗАМЪРСЯ
ВАНЕ НА ВЪЗДУХА

На 75 метра височина на кулата ще бъде построен 
ресторант за 100 посетители. Оттук посетителите на ресто
ранта ще се любуват на хубавия изглед на Загреб.

Изпълнителният съвет на ску 
пщината в Скопие разисква ми 
налата седмица за 
на човешката среда. Констати
ра се, чо през последните го
дини замърсяването на възду
ха е голямо и затова се пред-

опазване

ране, а улиците в центъра на 
града ще бъдат затворени за 
движение на моторни коли.

приемат мерни за 
не на фабриките от 
на града, на уреди за филтри-

премества-
центъра

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА мите концентрационни лагери 
(Аушвиц, днес полският Осви 
енцим, Дахау, Маутхаузен, 
Бухенвалд, Майданек, Берген- 
Белзен, Фирстенберг, а в Юго 
славия Ясеновац, Ядово, Ста 
ра Градишна, Керестинац, Срем 
ска Митровица, Баньица и Сай 
мището край Белград, Шабац, 
Цървени кръст в Ниш и т.н. 
германците и техните сателити 
и слуги зверски измъчват и 
убиват затворниците, принуж
дават ги към най-тежки рабо
ти, уморяват с глад, разстрел 
ват, бесят, пребиват изгарят, 
убиват в газови намари, дока 
то в затворените амбулатории 
и болници джелати-лекари вър 
шат опасни по живота експе-

„Синя дивизия" против СССР, 
а Швейцария и Швеция одо
бряват на германците транзит 
на частите и военните матери 

през техните територии,

За разлика от останалите 
войни, във Втората световна 
война загиват повече граждан 
ски лица (около 31 милион), 
отиолкото войници (20 милио
на). Толкова огромно число 
убити гражаднеки лица е резул 
тат предимно на фашистките 
зверство в концентрационните 
лагери и масови убийства при 
провеждаме но наназателни 
експедиции, а по-малко но 
въздушни бомбардировки. На 
своите територии, както и в 
окупираните области Германия, 
Италия, Япония и техните сото

лити (НД Хърватско, 
ния, Унгария, Финландия, Румъ 
ния, България, Манджуко, ки
тайското марионетно правител 
ство на Ван Чинг Вей, Сиам 
и т.н.) Създават огромна мре
жа от концетрационни лагери, 
в които били затворени 
милиона хора, от които 20 ми 
лиона са убити. Най-големите 
злодеи в човешката история 
са германските фашисти, ко
ито организират 25 главни кон 
центрационни лагери и около 
500 спомагателни лагери и ге- 
стаповски затвори. В най-голе

Слова-2)
Във втората световна война 

са ангажирани всички човеш 
ки и материални сили и сред 
ства на воюващите страни, а 

обхващат

али
което е в разрез на оповесте 
пата неутралност и разпоред
бите на международното вое
нно право. От един милиард 
и 767 милиона население от 61 
воюващи страни, във въоръ
жените сили участвуват 110 ми 

войници. Воонните дои 
се развиват върху тори 

I на 40 държави 
20 милиона кв. киломо 

1/5 на земната

военните действия 
три континента, всички океани 
и морета, канто и огромни въз 
душни пространства. Новото 
въоръжение (самолети, летящи 
бомби, атомни бомби, танкове, 
моторни возила, военни кора
би и т. н.) увеличиха димензии 
ге на полесраженията и 
стокостте на унищожаване и 
в най-дълбок тил 
брой държави, а фашистките 
злодеи безмилостно избиват 
невоюващото население, дори 
и децата и безпомощните стар

26

лиона 
ствия 
торията 
върху : 
тра т.е. върху 
повърхност.

же- или
рименти, които завършват със 
омърт, стерилност, лудост или 
доживотна инвалидност...

на голям

(Следва)
Полша процеитуалмо има най 

голям брой загинали (17,1/о). 
след това СССР (И,6 Юго 
славия (11,3”/»), Гърция (7%), 
Германия (5,7%), Р)Г"™и«
(4“/«), Чеслования 13,37»), ял 
бания (3%), Холандия 2,8/„), 
Италия (2,5%), Финдландия 
(2,5%), Питай (2,3»/о) и 

На всички полесражения са 
35 милиона войници, 

и по няколко

ци.
самостоятели 

във войната участву 
които Гер

От общо 67 
държави
ват 61 държави, от 
мания Италия. Япония, Унга
рия, Румъния, България и Сиам 

фашисткия Троен 
пакт, докато останалите 54, 
като членки на Обединените 
народи, обявяват война на фа 
шистките държави, но много

т.н.в състав на
ранени 
от които някои
пъти.

фашистките държави не при 
знават статут на редовни бор 
ци на партизанските части и 
съпротивителните движения. 
Те избиват всички лица, кои 

принадлежат към родов 
мито въоръжени сили, дори и 
деца, жени и старци, ако со 
усъмнят, чо симпатизират или 
подпомагат 
движения.

от тях (почти всички държави 
от Централна и Южна Амери 

освен Бразилия, както и 
на Близкия и Средния изток) не
ка,

са из общо ангажирали своите 
бойните действия. Са 
държави (Швейцария, 

Испания,

то не
сили в 
мо шест
Швеция, Ирландия,

Афганистан) неПортугалия и 
обявяват война, макар че „не 

изпраща

съпротивителните

Испанияутрадиа"
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В часове на отдих и почивка
Започнаха тържествата 

години от рождението на Микеланджело
П Г Тя представяна грандиозен епн

лог ■'на Възраждането.
13 |Б,рчесната личност на 

Минеладжоло "0Разява ка"™ 
духовната му мощ, тана раз 
нострания му таланъ И скул
птурата, и живописта и архи 
тевтурата, и поезията са за 
™средотва за изява и» 
вътрешния му заряд. И затова 
В тях се проявява една обща

__ мъжественият почерк
ангажи

по случай 500

когато се явява 
на Възраж 

е „съве

В годините 
криза в културата 
двнето Ми=желуОбоден ре

той безстрашно от
ца демократичните си 
През 1553 година ху- 

напусиа

Черковните камбани в град- 
Капрезе, родното място 

хуждожиик на Въз- 
Микеладжело Буо-

чето 
на великия стта на 

пуликанец 
отоява 
идеали.
дожнинът завинаги 
Флоренция И се установява в 
Рим, нъдето създава планове- 
то на Капиторийския площад 

Порта Пиа и на катедрала
та Свети Петър в Рим. В исто 

1 европейското строи 
няма архитектура, рав 

Микеланджоловата по сво 
омоционалиост и красота.

раждането 
нароти, възвестиха началото на 
тържествата по случай 500 го
дишнина от рождението на ху 
дож-кина. Във Фиренца, къде- 
ТО художникът прокара наи-пло 

Сап ЛоАйде деца на оран>е довитите си години и 
рондо 1ЦО се състои тържество 
посветено на Микеланджело, „а 
Във Ватикана, където се нами
ра неговото най-известно ху* 
дожествено дело „Пиете 
състоя вече тържествена

папа Павле Шести 
с меиз

черта 
на една 
рана личност, 
клани пред 
кия дух И пред красотата на

обществено
която се лре-

иай- со рията на 
толство 
па ма

на човешло нема ковач, у 
близкото село също пс- 

ковач, бре кво ла 
прайим? Порапо ка дой
де делегат, па га питамо 

да работимо и кудс

силатаБре колко се времето 
промени чак са видим.
Порано ка наближи про 
лет изока бпровннаг на
сред село: „Сбирайте се 
стари и млади у каве- 
нуту, дошъл йе делегат 
от Цариброд, че ни 
вори за орагье”. И нпйе. 
стари и млади накаеси- 
мо се у кавенуту, дойде щом не може да пшамо

преко телевпзорат кудс 
да поправямо плуговете, 
да питамо преко вестни 
кат. И нека ни некой о х, 
говори. У наше село

нема. Колко села я

ми-
тяло.ма са ка която 

го нароча „художник 
меримп величина." 

Микеланджело

човешкото
ята

о живоял но 
Угнетявала го е не- Следи от изчезнала културакво

да поправлямо плуговете, 
а са до дека да га питам 
оно излезе друга слика 
на телевпзорат. Па реко

самотно, 
справедливата оценка на твор 
чеството му, измъчвала го бед 
,костта, но е доживял и време 

Изпитвал
го-

годинипоследнитеЕдва в
работите започнали да се раз- 
ясняват: под доста дебел пясъ
чен пласт в центъра на града 
била открита сграда, която се 
различавала рязко от елински
те и римски здания. На учени
те станало ясно, че са откри- 
ли най-после това, 
търсели — сградата нямала ар 
ковидни сводове и колони, ха- 

за гръцко-римската 
а по стените ли- 

преплиташи

на повече от 
правят

то на признанието, 
о и жестокостта на тираните, 
за да ги намрази завинаги и 

своето изнус-

В продължение
25 години в Ирак се

на мястото, нъдето еИЗКОПНИ
бил разрушеният в края на 
първото хилядолетие на наша
та ера град Ел Хадър. Устано
вено е че, градът е бил цен
тър на предислямска цивили
зация и столица на държавата 
Арабия („Арабия" — страна 
на арабите).

Ел Хадър и до днес е загад
ка за археолози и 
тъй като по време на разкоп
ките първоначално били откри 
ти жилищни постройки, обще 
ствени сгради и храмове, в ко 
ито се смесвали

да осъди чрезнекой чиновник или аг
роном и ни говори —у 
нащу опщину йе предви- 
едно да се сейе еди 
йе си семе, на толкова 
и толкова декара. После 
нийе на ютре дън упре- 
дзамо кравете и

да браздимо. Сваку 
вечер дооде десетар 
питуйе колко декара 
смо поорали и од койе 
семе. Записую на 
ме ретийе и испрачаю у 
Цариброд. Сакаю деца
та да знаю колко йе по-

тво.
Детските и юношески години 

на хуждожнина преминават в 
Флоренция — люлка на изку 
ството по време на Възражда 
нето. Тук младия художник 
създава и първите творби, на
ситени с гражданени патос

Давид, на Мадона 
„Битка при

чо- което сако
вач
познавам у нашу околи- 
ну също ковач нема — 
куде да влачимо плугове 

и те да Ъи опраямо. А по 
телевизиюту кажу: айде 
на орагье... Ама с кик- 

голе- во?

рантерни 
архитектура, 
чели надписи от 
се букви. Освен това били от- 

много ценни книги и зла

поче- историци.статуя на 
Дони, картината 
Кашино" и АР-

В Рим той създава прочутата 
„Пиета . 
майната

мо
крити 
тни
ните араби унрасявали дрехите

си скулптурна група 
която скръбта на

невиждана сила
пластинки, с които древ-еленски и 

стилове, но не и пре-
в надостига 
емоционалния си израз.

римени 
дислямсни. си.МАНЧА

__ Добре, че казахте. Тога
ва днес няма да му давам ве
черя.

ЗАСНЕТО ТЕЗИ ДНИ
орано.

Са никой не обикаля 
селата. Тува първен бе- 
омо наседали у кавену- 
ту и гледамо телевнзпю. 
По йедно време излезе 
нашият председател 
ССРН от Цариброд Цве
тан БайКа и каже, че у 
нашуту общину требе да 
почне оран,е. и колко де
кара че се заоре.

Бре, докуде стиже те
хниката. Порано 
руководители се 
търчу по опщинуту, а са 
само стану пред телевн- 
зорат и ни съобще, че йе 
почело оратье.

Е, н>им йе полъсно, ама 
кикво йе на нас. На 
ютре дън я си реко: „Ай 
де щом кажу по телевп
зорат, че йе почело ора- 
гье да излазим и я. По- 
тражи плугат под стре- 
юту. Кво да видим — 
разклимал се и требе да 
та попрайим. У наше се-

ш ■' Ш
: . '' ”

*
— Отговорете ми — обръща 

се съдията към крадеца, — 
не помислихте ли, че парите, 
към които посегнахте, са чуж 
ди?

на кораби 
пристанищната

Двама капитани 
разговарят 
кръчма.

__ Чу ли, че са увлонили ка
питан Михаилсън.

— Защо?
— Открили, че е далтонист.
— И затова го уволнили?
— Да. Вместо в Черно море 

влязъл в Червено...

■д:В

551-1на * г 'ч'''' - ,
*
' N Л-,

— Не съм помислил нищо, 
господин съдия. Парите ми се 
сториха страшно познцти...

— Днес видях мъжа ти на 
— Днес видях мъжа ти на 

плажа. Държеше в ръна дла 
ната на една хубава блондин

‘

& и
V

★нащп
муче ка. — Най-после попаднах на 

хубав млад мъж, с кола, апар
тамент, и вил ана морето, с 
висона заплата...

— Е, сега доволна ли си?
— Още не. Сега търся точ

но танъв мъж, но да не е же
нен.

— А ти какво искаш, да дър 
жи кофа с пясън и лопатка 
ли?

г;!
! * ПО ПОСОКА. ПА МАРС

Само преди векове човек мо 
жеше да възкръсне. Сега ме
дицината е отишла толнова на
пред, че такова нещо е невъз
можно.

В базата Кейп Канаверал се правят последните под
готовки за изпращане на робот, който подготвиха американ
ските специалисти с цел да го изпратят на Марс за събира
не на данни от повърхнината на тази планета. Тъй като за
сега е невъзможно да участвуват и космонавти погледите са 
отправени нъм този робот „Вининг”, нойто трябва да открие 
нянои загадки във връзна с Марс. Очанва се полета да за
почне към нрая на лятото и да пристигне на Марс за 11 
месеци. Там ще остане няколко седмици, а след 335 дена 
отново ще се завърне ка Земята.___________________________

★
— Не мога да те разбера. 

Ти постоянно говориш против 
жена си, а хвалиш тъщата.

— Как да не яхваля? Та тя 
винаги е била против нашия 
бран...

*
— Господине, стана нещо 

възмутително. Вашето нуче ми 
изяде пилето.

Страшеи сън

%
цеп петров

ВяО_он-^и


