
С указ на Президента на Социалисти- 
чеснв Федеративна рвпублин* Юго
славия от 14 февруари 197$ г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

ВССТник нд т » н»'роПМТГТ в с»> Югославия * .* ■
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АКЦЕНТИ
ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ 
НА 8-МИ МАРТ В ДИМИТРОВ 
ГРАДИНФОРМИ

РАНЕТО ДРУГАРСНИ СРЕЩИ 

И ПОСЕЩЕНИЯКакво е положението 
в организациите на сдру 
жения труд по отноше
ние на информираност
та, е въпрос, който из
никва сам от себе си. 
Нима заседанията на уп 
равителните тела, за ко 
Т1то, в най-голямз сте
пен, болшинството работ 
ници не с осведомено, 
са единствения начин 
на информиране. Или 
пък събрания на труде
щите се. Сигурно, че

Чествуването на 8-ми март 
— Международният ден на 
жената, започна в Димитров
град на 23 февруари в делова 
атмосфера. Този ден, по повод 
празника, гимназиалният учи
тел Васил Маринков изнесе 
сказка на тема „Парите и 
възпитанието на децата”.

Утре, 5 март, е предвиде
на другарска вечер в хотел 
„Балкан", а в неделя 
март, самодейният театър ще 
изпълни пиесата „Снаха",след 
което е предвидена лотария

В навечерието на празнина 
е насрочено тържествено съб 
рание в голямата зала на Ц$н 
търа за културата, на което за 
значението на 8-ми март, мяс 
тото и ролята на жената в на 
шето общество ще говори 
председателят на секцията за 
обществена дейност на же~Ка 
та Борка Величкова. След съб 
ранието ще бъде изпълнен*! 
подходяща програма в която 
ще вземе участие женският 
хор и ученици от гимназията 
с рецитал.

На 8-ми март е запланувано 
посещение на майките на за- 

Народоосвободителна 
та борба бойци от този край 
на ноито ще бъдат връчени и 
скромни подаръци. Ще бъдат 
посетени и майките в родил
ния Дом, канто и болните же 
ни. Също е предвидено и по 
сещение на граничарите.

По повод празника ще бъде 
организиран и прием от стра
на на председателя на Общин 
ския синдикален съвет Танко 
Ставров, за група жени от об 
щината. А. Д.

I
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не ...
Имаше ' някои прояви. 

Конфекция Свобода" и 
змеделската кооперация 
„Сточар” осведомяваха 

страниците начрез
„Братство” своите работ 
ници за най-важните съ
бития в предприятието. 
Но това спря. Забележи 
хме, преди няколко го
дини, и опитът на строи 

предприятие

МИНАЛИЯ ПЕТЪК ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ ТИТОГРАД

САМОУПРАВЛЕНИЕТО ПРЕДЛАГА 

НАЙ-ДОБРО ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА ТВОРЧЕСТВО

телното 
„Градня” да печата свой 
бюлетин. Но и той спря. 
„Тигър" има свой вест
ник, но работниците от 

промишле-
1

гинали в
каучуковата 
ност в Димитровград мо 
гат твърде малко да на
мерят в този вестник за 
своето ежедневие.

Естествено, че вестни 
ците, бюлетините, много
тиражките и 
единствения начин на ин 
формиране. Но и остана

„информационни” 
средства, в организаци
ите на сдружения труд 
в общината, са на също-

т.н. не са
на__ Заяви президентът Тито на тържественото заседание

Черногорската академия на науките и изкуството, на което му бе 
връчена Повеля като на първ почетен член. — Д-р Бранко Павичевич: 
Тито е един от най-големите визионери и стратези в историческите 
събития, които разтърсхва нашето столетие. — На президента Тито 
връчена и златна грамота на Титоград.

Югославия Защото работниче 
спата класа и всични трудови 

на нашата общност с

лите

1
1 БОСИЛЕГРАДто равнище.

Това е една 
констатация, едно отра
жение на действително- 

Вместо да помен- 
всичко това нека

1реална
в изграждането на страната и 
създаването на нови обществе 
ни отношения. В донументите 
на X конгрес, Конституцията 
и Закона за сдружения труд» 
са залегнали и нашите схваща 
ния за ролята на науката, до 
които дойдохме в досегашното 
развитие на нашето общество. 
Дадено е истинското значение 
на по-шататъшното развитие на 

(СТР. 3)

Оформен комитет 

по чествуване на 

Титовите юбилеи

ТитоВ речта си другарят
6лагодТчЗатП=нвто *

избирането му за поче 
на Черногорската г"4 

науките и изкуство- 
каза:

хора
право очакват много от воични 
наши научни културни и обра
зователни институции.

стта. високата 
дава с 
тен член 
демия на

Т°Вашата академия, основана 
неотдавна и още в началото
на своето организирано деи-
гтвуване, има голяма роля и 
задължения в социалистическа

тираме 
ни бъде позволено да 
цитирам едно изречение 

546 на Закона

ана

Съюзът на комунистите, ра
ботническата класа и нашето 
общество като цялост винаги 
придаваха изключително значе 
ние на науката и нейната роля

от член
за сдружения труд:

„Управителните 
организациите на 
жения труд са длъжни 
да осигурят редовно, на 
време, цялостно и по 

и начин до

Iтела в
Общинският комитет на Съю 

за на комунистите 
рад, на състоялото се през ми 

заседание из

сдру-
в Босилег

1 налата седмица 
бра комитет по чествуване на 
40-годишнината от идването на 
другаря Тито начело на 
и 85-ия му рожден ден.

съдържание 
стъпно осведомяване на 
работника, и то за съ
вкупната работа на орга 
низацията на СДРУЖ0Н 
труд и нейното матери- 
ално-финансово състоя 

създаване и раз 
на дохода и 
средствата, 

осъшес-

СЮК
За

председател на Комитета, на
брояващ 40 членове представи 

на обществено-политмче-тели
ските, трудови организации и 
Общинската скупщина, е из
бран ГОНЕ ГРИГОРОВ, секре- 

ОК на СНС.

ние, за 
пределение 
ползване на 
за резултатите 
гвени чрез сдружаване
то от предишния труд и 
то вьв всичии видове 
на сдружаване на труд 
и средставата, за подго 
товките за общонародна 
отбрана и за осъществя 
ване на обществената 

манто и за

тар на
по чествуванетоКомитетът 

на двата юбилеи наскоро ще 
.изготви прогма и ще се грижи 
за реализирането й. Тези про 

бъде изява на всдчграма ще 
ни трудещи се и граждани 
общината за достойно ознеме 

на славните юбилеи на

в
самозащита,

от инте-други въпроси
рее за управлението,
шаването и осътцвств
не на самоуправител ^
работнически контрол .

нуване
другаря

ро
Тито. в. В.

„Свобода” преоблавадащо мнозинство са жените
В конфекция



* Нонфере 

нцията 

в Загреб
г ЯбенмиШШ

• л\\

ЮГОСЛАВСНО-ЕТИОПСНИ ОТ НОШЕНИЯ

Атиафу Абате посети страната ни Конференцията на лар- 
тийната организация 
се в Загреб на 25 и 26 февру 
ари 1928 година со счита на- 
го момент иопато Иосип Броз 
започва да се проявява като 
значителна личност в югослав 
окото и международно работни 
и е око движение. Конференция 
та е проведена през нощта на 
25 и 26 февруари 1928 година и 

Йосип Броз бе избран 
за секретар на Местния коми 

ЮНП за Загреб. Това 
на антиф

ракционни сили. които по-късно 
уопя-вт да се изборят за един 
ство но югоолавоките комуни
сти. На конференцията присъ- 
сгвувал и делегат на Коминтер 
мата.

Двадесет 
спомняйки се за 
ренция в борбата против дес 
ната и лявата фракция, която 
по това време нарушавала е- 

динството в синдикалното дви 
жение, другар.*, Тито казал:

,,Денс отново си 
колко пъти по това време, с 
другарите с които заедно рабо 
техме, след партийните засе 
дания се разхождаме често пъ 
ти до сутринта говорейни за 
това как да спасим Партията 
от фракционното насилие 
как да спасим Партията от 
фракционното наоилие и как 
това състояние да се поправи 
и създаде единството в редове 
те на Партията, което би мог 

ло да има огромно значение 
и силно революционното дви
жение в нашата страна. Ние 
тогава винаги идвахме до за 
ключение, че това оздравява 
не на партийния организъм мо 
же единствено да дойде отдо 
лу, от партийното членство и 
ние в това направление работе 
хме с елан. Като най-важна 
наша задача беше да запазим 
партийната оргнизация в Заг 
реб от фракционните болести

НАЧЕЛО НА СЮКГОСТЪТ ОТ ЕТИОПИЯ БЕ ПРИЕТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

но за положението в Етиопия 
и областта, в която се намира

Представителите на Етиопия 
водиха разговори с подпредсе 
дателя на председателството 
на СФРЮ Видое Жарнович 
който предвождаше 
ската делегация, със секретар* 
на Изпълнителния комитет на 
Председателството на 
СЮК Стане Доланц и съюз 
ния секретар на народната от 
брана армейския генерал Нино 
ла Любичич.

В съвместното комюнике за 
разго-От 24 до 28 февруари на 

официално и приятелско посе 
щение в Югославия бе деле 
гация на Етиопия, възглавявана 
от подпредседателя на Време 
ншя военен съвет и правител 
ството на Етиопия подполнов 
ник"Атнафу Абате.

На 27 февруари в Херцег 
Нови етиопската делегация бе 
приета от президента на Репу 
бликате Йосип Броз Тито. Во 
дени са разговори за взаимоо 
тношенията, 
международни въпроси и отдел

югославско-етиопсните
пори между Другото се казва: 

„Изразена бе идентичността 
"становищата по отношение 

по-нататъшното укрепване 
необвързо

организираме и 
засилим и тогавапо-добре да # 

политически 
с такава партийна организация 
да поведем борба против дес 
ната и лявата фракция По 
време на районните нонферен 
ми и ,и всички пет райони на 
Местната партийна организа
ция на Загреб се показа пь- 
лен успех на нашата работа 
Опитът на ръководителите на 

които са при 
тези конферен 

да влияят на реше 
направят 

на Загреб като 
по-нататъшни

на
на
на единството

страни, при моего отдел 
подчертана историческата 

Петата конференци*

на
югослав иите 

но е тогава
роля на 
на ръководителите на държави 
те и правителствата на необ
вързаните страни в 
която още повече афирмира V 

необвързаните Р'Ф* 
Коломбо, която още по 

заздрави- 
като само 

фактор

тог на 
означава и ражданеЦК на

Коломбо

лявата франция, 
съствували на 
ции с цел 

нията,
организацията 
свой център за 
фракционни борби против дес 
ната фракция, не успяха, но 
претърпяха пълен провал. Мар 
тийната организация на Загреб 

своята 8

някои актуални
заздрави
ни в
вече афирмира и 
необвързаността 
стоятелен

относно да
I по-късно, 
тази конфе-

годиниВ СКУПЩИНАТА НА СФРЮ световен 
Двете страни подчертаха своя 
та решителност I. 
да допринесат за цялостно при 

всички съвместно
Ратифицирани Осимските 

споразумения
максимално

лагане на 
приети решения и заключения 
на конференцията, оценяван- 
ни, че тяхното прилагане пре 
ставлява главна задача в дей 
ността на необвързаните стра 
ни в предстоящия период, ко 
ето същевреъенно представл* 
ва и най-голям принос за ;чх 
ното единство. В това отноше 
ние те подчертават особеното 
значение на предстоящата ми 
нистерсна среща на Координс 
ционното бюро в Ню Делхи 
и се съгласиха, че в подготов 
ката й трябва да дадат 
подкрепа".

партийнапосрещна
конференция единствена и 
нолитна, Ораторските способно 

на някои вождове на Ля 
вата и десната фракция, които 
дойдоха да присъствуват 
тая конференция, не е могла 
да поколебае делегатите 
Конференцията 
на техните решения, които се 
състояха преди всичко в това, 
че е осъдена вредителската ра 
бота на дестната и лявата фра

моспомням
МИНАЛАТА СЕДМИЦА ИТАЛИАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОКОН
ЧАТЕЛНО ПОТВЪРДИ ТЕЗИ СПОРАЗУМЕНИЯ сти

С Осимските споразумения 
въпНа 1 март т.г. делегатите на 

Съюзния съвет на Скупщина 
СФРЮ на сесията си

насе регулират граничните 
роси между двете съседни 
страни. Миналата седмица то
зи документ бе ратифициран 
и в парламента на Република 
Италия, за който гласуваха 
представителите на всични про 
гресивни партии в страната.

та на
на която присъотвуваха и де 
легатите на Съвета на репуб 
ликите и областите извършиха 
ратификация на Осимските спо 
разумения между СФР Юго
славия и Република Италия.

на
за донасянеи

пълна нция...
Това бяха незабравими часе 

ве, другари и другарки, за нас 
които тогава победихме, побе
дихме за единството на Пар
тията в Загреб, която се счита 
ше като най-силна местна ор 
^анизация в стран-ата. Ние бя 
хме твърде щастливи, защото 
дълбоко вярвахме, че това бла 
гоприятно ще се отрази върху 
останалите партийни организа
ции в Югославия — и така на
вярно и беше”.

„Потвърждавайки голямото 
значение на решенията на 
конференцията за европейска 
та сигурност и сътрудничество 
в Хелзинки, двете страни и? 
разиха убеждение, че предете 
ящзт-а министерска среща в Бе

Произведенията на Тито 

в пет книги
— Любляна, „Просвета" — Бел 
град, „Младост” — Загреб, 
„Миела” — Скопие, „Матица 
сръбска" — Нови сад и ,,По 
бйеда” — Титоград.

Тави година ще излезнат от 
печат пет книги „Избор от про 
изведенията на Йосип Броз Ти 
то”. За реализацията на този 
проект в рамките на чествува 
нето на двойния юбилей — 40- 
годишнината от идването 
другаря Тито начело на Парти 
ята и 85-ия му рожден ден, в 
Сараево е подписано само^лра 
вително споразумение 
„Свйетлост" — Сараево, „Дър 

жавната заложба на Словения”

лград щз представлява значите 
лен принос към укрепване на 
сигурността не само в Европа 
но и по-широко в света."

Антон Колендич
на

СЪДБОВНИ ДНИ НА 

ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (8)
между Дипломатите бързали и на 

скоро постигнали съгласие, до 
като представителите на съ
юзническото англоамериканско 
Върховно командуване наето 
явали за отделна точка на 
примирието — таканаречената 
„точка 4", която на американ
ците и англичаните давали 
право:

„Свободно да преместват и 
разпореждат свои войски по- 
цяла България в случай, кога 
то и да било причини не е 
стоятелства или пък ако бъл 
пареното правителство по кои 
то това изискват военните об- 
в състояние да изпълни услс 
вията на примирието ...!"

Междувременно в Анкара 
Стойчо Мошанов уговаря др\- 
гите, полтичесни елементи за 
сключване на примирието.

„Когато се разделихме — 
пише Мошанов — посланикът 
ми повтори най-сериозната за 
бележка, която трябваше да 
пренеса на София, че „Бъл
гарското правителство от се 
га трябва особено да внима 
•ва и да прави каквото знае

ЕрятстВо
•ЕСТНИН НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Урежда редакционна 

педали

шифрованосланик — 
я изпрати.

Обаче шифрантът на посол
ството, някой си Петров още 
от преди бил съветски агент

да радио-станции прочел вее 
тта която предал лондонският 
БИ-БИ-СИ

и по военни причини, защо 
то — ако ние не разоръжим 
германците (войските, намира 
щм се в България) относно не 
изкараме ги от страната, тс 
Червената армия

за идването 
ския представител Мошанов в 
Анкара и неговите разговори 
— потъроил обяснение за то 
ва. Тогава му бил изпратен и 
целия текст на поверителната 
телеграма

на

и копии на всички телеграми 
доставил на своите съветски 
наредбодатели. Така съветска 
та разузнавателна служба — от 
първа ръка получила най-по
дробен преглед в хода и ра
звитието на българските пре 
говори

ще на влезне 
в България за да строи това 
Надеждата на 
телство, че с обявяването 
неутралност ще постигне неан 
гажиране н« русите е нереал 
но. Необходими са дела, а 
не приказни. Затова реших 
веднага да се върна в Со 
фия и действувам в тази на 
сока..."

В София Мошанов 
регентите, които запознава с 
цялата ситуация и със своето 
мнение. ^

За тази - 
проф. Филов

„Мошанов ни осведоми, че 
английският посланик ни съ
ветва да побързам със склю
чване на

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Главен и отговорен

редактор
СТОЯН СТАНКОВ 

Техиичеоии редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 

администрация 46-343 
Годишан абонамент 60, 

а полугодишен 30

нашето правина Мошанов... на
расте недоверието на

АНГЛИЧАНИТЕ
с англоамериканците 

Но, поради сложността на 
действувайето, 
ренцията и
на различните клонове 
съветската 
служба —
СМЕРС (лоеното 
и НКВН

Речта, която министър-пред 
седателят Бапрянов произне
съл на 17 август и която въз 
хитила съветския дипломат 
Кирсанов, който веднага под 
викал Мошанов и му съоб
щил своето незадоволство.

„Съгласих се, че е необхо 
димо да се прекъсне с досе 
гашния конспиративен 
тер на нашите преговори и че 
0 необходимо да се • 
официална и явна молба 
британското правителство до 
съюзниците за преговори за 
примирието. Откритото скъсва 
не с Германия е нецбходимо

нанто и нонну 
съперничеството

на
приематразузнавателна 

между 
разузнаване) 

— тази телеграма и 
изобщо вестта за съдържание 
то на разговорите на Моша 

нов нее веднага стигнала до 
Сталин.

Едвам когато Сталин,
21 август, в таканаречения 
„Червен бюлетин на ТАСС" — 
доверителен бюлетин на пре 
даванията на чуждестранните

отделно

Текуща сметка 
62600-803-9529 
СДК — Ниш 

Печатница „Вуи Наред- 
жкч", Ст. Пауноаич 

М 72 — Ниш 
Адрес не иадятедотното: 
1иш, 26

и умее, със своите постъпки 
да же изпровокира акцията от 
страна на Съветския съюз..."! 

Същия ден — на 16 август 
Мошанов от Анкара 

обширна телеграма

среща регенерът 
пише:харак-

изпрати1944 на наизпраща 
до регента принц Кирил. ТР 
леграмата съставил лично той 
и я предал на българския по

примирието, защото 
ще изпра 

войски да 
навлезнат в България. Затова 
Момашнов и дойде..

само по този начин 
варим съветскитем •
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Самоуправлението предлага най-добри 

възможности за творчество
ЕДНАКВА ОТГОВОРНОСТ та за социализъм. Независи

мостта и равноправието са 
днес в основата на стремети 
те за създаване навред из 
света на нови международни 
политически и икономически 
отношения. Всеки народ же
лае днес суверено да разпо
лага със сооствените си оогат 
ства и свооодно да ползва 
придобивките на цивилизация
та. )'ова е и пътят по-бързо 
да се превъзмогват различия 
та в степента на развитост и 
дълбока противоположност, ко 
ито от това произтичат.

Борбата на черногорския на
род, както впрочем и на всич 
ки наши народи, за национал 
на самобитност и самостоятел 
ност, получи пълният си сми
съл когато се овърза с класо 
вата борба, с борбата на рабо 
тническата класа за социално 
и икономическо освобождение 
Така националният въпрос ста 
на дело на работническата кла 
са и нейния авангард. Впрс 
чем, същностната харантери- 

на нашата Народоосво- 
бодителна война се състоеше 

обединяването на борбата за 
национално освобождение и ра 
вноправие с целите на социа 
листичесната революция. Това 

основната характери

ОТ 1 СТР.
страктни и безплодни диску
сии и критики, да се освободи 
от догматичната, както и апо- 
логетската ограниченост, коятс 
не позволява творческо и свс 
бодно развитие на 
мисъл.

ни потенции и подготвяне 
то на кадри, необходими за ди 
намичното обществено-икономи 
ческо развитие.

Разбира се, това бе възмож 
но благодарение на оботоятел 
ството, че Черна гора през 
Народоосвободителната борба 
и в нова Югославия доживя 
дълбоко обществено и иконо 
мичеоко възраждане, осъще
стви национално равноправие 
и завоюва условия за всестра 
нна научна и културна дейност 
Черногорския народ осъществи 
своитв вековни свободолюби
ви тежнения и правото в рам 
ките на самоуправителната 
югопославска фередация чер
ногорският народ (в общността 
на братските народи и народ 
ности на нашата страна, сво 
бодно и всестранно развива 
своя национална култура и ин 
ституции. Бъдещето на черно 
горския народ е дълбоко свър 
зано със социализма в Юго 
славия и неговото по-натътш 
но развитие.

Днешната позиция на Черна 
гора е резултат на велините 
революционни промени в наше 
то общество и развитието на 
самоуправителните отношения 
за което черногороният народ 
равноправно с останалите на
роди и народности в нашата 
страна даде значителен при
нос.

обществените и политическите 
прониква- 

прантиката 
за по-плодотворно и свободно 
развитие на творчеството 
уката и изкуството.

условия за взаимно 
не на науната и

стиканаучнатав на
в НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 

СУВЕРЕНИТЕТА
■ (

Аз трябва да кажа, че дей 
отви1тели ата позиция и обще 
ственото битие на науката и 
творчеството изобощо многс 
бавно и с трудности се про
менят. В обществено-инономи 
ческите отношения в тази об 
ласт има доста старо, защотс 
не доминира самоуправление
то. Още има мнения, че одс’ 
жаването на материалното прс 
изводство и интелектуалната 
работа изтласква науката нг 
прагматични позиции и спъва 
свободното творчество. Време 
е да ое покаже колко такива 
охващания са последица на ма 
совата некадърност на техни 
те носители и израз на страу 
пред сложността и величието 
на задачите, които се откри 
ват пред науката и творчество 
то в нашето социалистическо 
самоуправително общество и 
в съвременния свят изобщо.

.Самоу п равител ното органи
зиране на научние дейности 
преди воичко чрез общностите 
на интересите, представлява 
такова демократично обществе 
но поле, косато може да обез 
печава ангажирано отношение 
и равноправно участие на твор 
ците и на всички трудови хора 
в интеграцията на науката и об 
ществената практика. С това 
науката ще Се включи в цело 
купната проблематика 
нататъшното развитие на наша 
та социалистическа самоупра- 
вителна система и ще допри 
нася за преодоляване на, пре 
пятствията и противоречията в 
това развитие.

Като израз на на-дълбоки 
стремежи на народите към не 
зависимост и равноправие, без 
което няма траен мир и про
грес, настана и Движението 
на необвързаните като сила, 
която въстава срещу политика 
та на сила, против различни 
облици на доминация и подял 
ба на света. Понеже блокова 
та поляризация и концентра- 

на сила деформира и де- 
хуманизира отношенията меж
ду хората и народите, забавя 
тяхната еманципация и моби
лизация на всички вътрешни 
сили, необходими за развитие 
то на човешкото общество.

С това се спъват и интегра 
ционните процеси в света, ко 
ито естествено произтичат от 
растящата икономическа и тех 
ническа междузависимост и 
свързване. А носителите на те 
зи процеси могат да бъдат са 
мо свободните и независими 
страни и народи. Затуй ние 
толкоз се застъпваме за зачи 
тане на суверенитета на всич 
ки държави и народи и не- 
приемаме никакви ограничения 
под наквито и да било пре- 
текси.

Ние като социалистическа и 
необвързана страна последова 
телно ще се придържаме към 
тези принципи. Понеже социа 
лизмът не е само борба за 
обществен и инономически 
напредък, но и синоним на 
равноправни отношения и вза
имно уважаване.

Споменах тук само няколко 
въпроса, които днес имат зна 
чение за нашата страна, а съ 
щевремено са и предмет на 
научни изследвания.

също е 
стика и на целокупното оледо 

развитие на нашата стравоено
на.

Социалистическото- самоупра 
обогати 
мед

вление съдържателно 
междунационалните и 
републиканските отношения. I о 
създава най-добри условия за 
национално равноправие,

нашата многонационал
безна ло-

което в
на общност нито самоуправле 

би могло да се развива 
система на отноше 

нашите народи и народно 
свободно решават за услс 

средствата и резултати 
Те пря- 

за собст- 
канто и за
икономическо 

по-ускорено 
на по-малко развити- 

автономна об- 
носят еднаква

ция
нието 
в такава
ния
сти

] вият а. 
те на своя труд.

ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРЕ 
НОСТТА

За осъществяването на тези 
цели нашето общество разпс 
лага с научни потенциали, спо 
собни да пронамират собстве 
ни научни и технологически ре 
шения, които най-добре отго
варят на нашите условия и по 
треби. Откритостта към светг 
ни даде възможност да опог 

наваме и ползуваме чуждестра
нните постижения, макар , че 
понякога няиои от тях възприе 
махме некритически. Затова е 
необходимо да направим 
големи усилия опита на други 
те постоянно да се 
със собствената ни научна V 
изследователна работа.

отговаиятко
вено развитие, 
политиката на 
равноправие и 
развитие 
те републики и 
ласт Косово и 
отговорност за напредъка и 

на социалистическа 
Югославия.

Днес вече не е необходимо 
да се доказва, че самоуправле 
нието предлага най-добри въ? 
можности за творчество в най 
шиоок смисъл.

Но, конкретните пътиша на 
самоуправителната трансфоом? 
ция в тази област очевидно 
са твърде сложни. Затова г 
необходима постоянна идейчг 
борба, в която много повече 
отколното досега, трябва дг 
участвуват самите научни р- 
ботници и творци.___________

бъдещето 
и самоуправителна

: възход на об 
инте-

За постоянния 
ществото и всестранна

Своето национално битие и грация на нашата социалисти- 
овоята държавност Черногор- ческа общност, голяма е отго 

ският народ изграждаше във ве ворността на Съюза на кому- 
ковната борба против чуждее- нистите. Понеже и целите и 
тракни завоеватели, в сложни пътищата на нашето развитие 
и специфични исторически-об- са ясно определени.. Сега е 

. стоятелства, създаде и значи- най-важно всичко това да се 
телно културно и етично на- претворява в живота, 
оледство. Защото процесът на
формиране и създаване на мо БДИТЕЛНИ И НЕПРИМИРИМИ 
дерните нации У нас, макар 
от същите закономерности — 
както е известно — носеше в 
себе ои и доста специфични

ЗНАЧИТЕЛНО НАСЛЕДСТВО

ло-

свързва

ОСЪЩЕСТВЕНИ ТЕЖНЕНИЯ
За да стане по-влиятелен 

фактор в развитието на про 
изводителните сили и социали 
етическите самоуправителни 
отношения, науката трябва да 
излезе от академичната си за 
твореност, която ражда

Със създаването на Анале- 
до«та на науките и изкуството 
м ма '/ммяеооитета ..Велно Впр 
уогмч”. Черна гора направи зна 
ии-гелня коачка в ооганизиоа- 
нето на свои културни и науч

Доколкото се касае за меж 
дунационалните отношения и 
съгласуване на въпроси от ин 
терес за федерацията, между 
републиканското договаряне 
стана общоприет и в практи 
ката проверен метод на раса
та и решаване на проблемите, 
па и на онези — най-сложни
те. Разоира се, за да оъде 
ефикасността в решаването 
по-голяма, а особено в реали 
зацията на договореното, необ 
ходима е още по-голяма отго 
ворност на всични политичес
ки и самоуправителни субекти 
както в републиките, така и 
във Федерацията.

Осъществявайки само после 
дователно договорената поли
тика, ние ще стесняване и 
пространството за действие на 
различни врагове, отделно 
всични видове на национализ
ма, нойто в нашите условия 
има реакционна и нонтрарево- 
люционна същност. Не е слу
чайно, че на национална плат 
форма се събираха остатъци
те на свалените нласи и сра
зени идеологии, носителите на 
буржоазния централизъм, дог- 
матизъм и технократизъм, ли
берализма и еснафската сти
хия. В осуетяването на всички 
тези явления трябва и зана
пред да бъдем бдителни и не 
примирими.

Осъществяването на нацио
нална независимост на нашата 
страна и равноправието на на
шите народи и народности е 
съставна част на широката и 
упорита борба на прогресивни 
те сили в света за демократи 
чни отношения между народи
те и страните. Това е всъщ
ност и съставна част на борба

аб- ОТЛ1ИКИ.

НАУКАТА — ДЛЪЖНИК

нанто и България да не бъде 
повикана на отговорност, а съ 
що така й гарантира: озако- 
нение за получаване на Маке 
домия и част от Добруджа”.

ьъз основа на този договор 
делегацията на опозиционната 
коалиция 
фронт на 24 август приел ьаг 
рянов. ь ооширния „отчет" на 
делегатите на Националния но 
митет на Отечествения фрон- 
те е предаден целия ход на 
разговора за цюрмиране на но 
во правителство на Отечество 
ния фронт, под ръководството 
на дотогавашния министър- 
председател Багрянов. Делега 
тите настояват:

„ ... поради тежкото положе 
ние на страната и постоянно
то изостряно на обстановната, 
веднага да се започне с фор 
миране на танова правител
ство. Министър-председателят 
(Багрянов) потвърждава, че и 
той смята че положението е 
извънредно трудно и затова 
настоява делегацията веднага 
да се яви в аудиенция при 
регентите и с тяхното съгла
сие — предвидените и догово 
рени решения веднага да се 
изпълнят без отлаганеГ

ва, спешните телеграми от Лон 
дон, Кайро и Анкара принуж
дават правителството в София, 

да потърои стария „джент

Министър Драганов, който 
изнася

отнесе до 
принца регент Кирил, помоли 
го да бъде съвеем отнровен

Съществуват голям брой 
крупни въпроси, на които нау 
ката трябва да даде свои от
говори. Считам, че пред наша
та богата прантина — нашата 
наука е все още длъжник. Но 
и обществото не е съумяло 
достатъчно да организира и 
използва нейните огромни по
тенциали. От това обстоятел
ство произтичат задачи за вси 
чки ни.

В тази светлина аз виждам 
и вашата роля. Очаквам от 
вас, както и от всички наши 
научни институти, ръководейки 
се от принципите на научния 
социализъм, да допринасяте 
за осветлението на ключовите

също присъствувал, 
следния детайл:

,,М ошанов се пак
лъмен .

и заяви:
„Защо не тръпнете по стъл 

румънския крал Миха 
сключи

ОтечественияСЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ ПОСТАВЯ 
НОВИ УСЛОВИЯ

на
ките на
ил (който тези дни 
споразумение със Съветите за 
прекъсване и' обявяване на 
война на дотогавашни* си съ 

— Германия. Вашата

Следвайки предишните гене
рални напътствия, съветсният 
представител Кирсанов има но 
ва среща с премиер Багрянов 
на 19 август вечерта. На сре
щата биват прецизирани ета- 

действуването на бъл-

гозник 
лична съдба и бъдещето на 

са въвВи сегадинастията (
Ваши ръце”.

Княз Кирил размисляше и 
тогава решително заяви:

мога да бъда тоя

пите в 
гарското правителство:

„България незабавно ще енъ 
са дипломатическите си и всич 
ни връзни с Германия; ще

всични нейни войски

„Не, аз не 
нойто ще даде почин за снъс 

отношенията с Герма 
Не мога да ги изменя..

изявление

въпроси на нашето развитие. 
Вие, между другото, можете 
значително да допринесете по 
ложителните придобивки и кул 
турни традиции на черногор
ския народ възможно по-пъл
но да се включат в теченията 
на югославсната социалистиче 
ска самоуправителна мисъл и 
практика. Отделно ви завеща
вам във възпитанието на мла 
дите поколения да тачите брат 
ството и единството като га
ранция на нашето общо бъде

ин-
ване на тернира

и им забрани всяко по-нататъ- 
преминаване през Бълга 

рия; открито ще оповести пре 
мратяване на военното състоя 
ние с Британия и Америка и 

повтори прецизното съоб- 
обявяване на абсо-

ния. наПатетичното
Кирил Драганов проко- шно

принц
ментира с думите:

„ще намерим 
изход да спасим „ 
обединена България -

Мошанов в заключение иаз-

ние някакъв 
наша велина

ще
щение за 
лютна неутралност.

Като доказателство за 
следователност ще се образу 
ва правителство с представите 

Отечествения фронт, а

ва: по-ноето бе-„Направих всично. 
ше в силите ми. Исках да ло- 

Но изглеждаше че съм ще.могна.
без късмет. Затова позволете 

отида и живея в спо
ли на
предварително ще се прогла
си амнистия и анулират всич 
ки фашистки закони.

От своя страна Съветският 
съюз гарантира, че що се за 
стъпи пред западните съюзни 
ци за сключване на примирие,

Нека тази академия, като 
най-млада в страната, внесе 
във всички наши активности 
по-свежи идеи и насърчения. 
Още веднаж ви благодаря и 
пожелавам много успехи в 
творческата работа”.

Обаче, въпреки че регенти
те веднага дали пълно съгла
сие, и този договор не бил 
ооъществен ...

ми да си 
нойствието на моя дом .. *

И действително, Мошанов от 
пътувал от София в близкото 

имал вилалетовище, където 
за „заслужена почивна .

Обаче, нянолно дни след то-
(СЛЕДВА)
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НАШАТА НАМЕРА ЗАБЕЛЕЖИ
ССРН ЕДИНОДУШНО ПРЕДЛАГА

НА ДРУГАРЯ ТИТО ТРЕТИ ОРДЕН НА НАРОДЕН ГЕРОЙ
текущия средносрочен

СЪБИТИЯТА
ПРЕЗ

СЕДМИЦАТА 

В КАРТИНИ

'

кран на
период. Съревнованието ще се 
провежда във всични села 
областта на комуналното из
граждане, културата, просвета 
та, самоуправлението, всена
родната отбрана и обществе
ната самозащита, опазването 
на човешката среда и пр.

Председателството 
отчета за работата на Изда
телство „Братство" в Ниш през 
1976 година.

на мест-Раздвижена анцията за съревнование
Положителна оценна за работата на

п
ните общности. 
„Братство" през 1976 г.

Iто на другаря Тито да се при
съди по трети път Орден на 
народен герой.

В чест на юбилейните годи 
в дейността и живота на 

дргаря Тито, Председателство 
то раздвижи акцията за сърев 
нование на местните общно
сти през тази година и

Изхождайки от масовото на 
строение на трудещите се и 
гражданите и на всички орга
низирани социалистически си- 

в общината Председател
ството на 
силеград на заседанието си 
проведено на 28 февруари т.г. 
се приобщи нъм предложение

обсъди и

нили
ОК на ССРН в Бо-

Ст. Ст. гДО

ИЗ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ

Програма за марксистко образование
Изнасянето на темите в 

първични те партийни организа
ции ще започне към края на 
март. Половината от тях ще 
бъдат обработени през тази 
пролет, а половината през 
есента.

Целта на този вид марксист 
но образование е членовете 
на Съюза на комунистите да 
задълбочат овоите теоретичес 
ки познания, анализирайки при 
това и собствената си дей
ност. Изучаването на маркси
стката литература и анализи 
рането на самоуправителната 
практина в собствените среди 
ще бъде от пряна полза за 
всички, а най-много за по-мла

обществ ено-л ол итичесОбщинският комитет на шения,
СКС и Комиоията за идеологи ката система на социалистиче 
чесно образование на членове ското самоуправително обще- 
те на Съюза на комунистите ство и работническата класа 

Босилеградсна община щб Съюза на комунистите и др. 
имат твърде важна задача във Изхождайки от общообразо- 
връзка с марксисткото образо вателното равнище на партии 
вани© на .комунистите в пред- ните членове за реализиране- 
стоящия период. До провежда то на темите от Програмата, 
не на новия Републикански Общинският комитет 
партиен конгрес ще реализи- създаде Актив на лектори от 
рат Програма за марксистко 50 челнове. 
образование, изготвена от По предложение на Комиси 
Марксистки^ център при Цен ята за идеологическо образо- 
тралния комитет на СКС. вание, в началото на март за

Според тази програма във тях ще се проведе еднодне 
всички партийни организации вен семида, на който пред- 
в общината трябва да се ор ставители от 
ганизира разговор върху 23 те марксистко образование при 
ми от областта на марксизма, ЦК на СКС ще говорят върху 

самоупра- най-антуалните теми от пред
виденият цикъл в Програмата

в

на СКС

Центъра за

дите и новоприети членове в 
СКС.социалистическите 

вителни рпоизводствени отно- В. В.

РАЗГОВОР С БОРКА ВЕЛИЧКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙ
НОСТ НА ЖЕНАТА В ДИМИТРОВГРАД

ОСНОВНА НАСОКА НА ЦЕННОСТТА 

- ГРИЖА ЗА НЕЗАЕТАТА ЖЕНА
— Кажете ни нещо за 

ангажирането и ролята на же 
ната в работата на обществе 
но-политическите 
и делегациите?

Наш събеседник пред пред ан-
— Миналат седмица в Димитровград бе чествувана

една значителна дата — 27 години от преименуването на8 март,стоящия празник 
Деня на жената, беше БОРКА 
ВЕЛИЧКОВА председател 
секцията за обществена дей 
ност на жената при Общинска 
та конференция на Социали 
етическия съюз в Димитров

града.организациина По този повод се състоя тържествена сесия на ОС, 
на ноято за значението на тази дата, жизнения и револю
ционен път на Георги Димитров говори председателят на 
Общинската скупщина в Димитровград инж. Борис Борисов.

— Почти 200 жени от общи 
ната са членове ма Съюза на 
комунистите. От тях 51 
ботнички в непосредственото 
производство, 15 са от село 
около сто работят в различни 
предприятия, а останалите сг 
домакини, пансионерки и т. н 
Тези бройки ни 
през настоящия период да от 
делим внимание на 
за по-голямо включване на 
ните в СК.

На снимката: делегатите на Скупщината и Председа-са раград.
телството.

— В кое направление ще бъ 
де насочена дейността на ва
шата организация през тази го 
дина?

задължават
— Нашата програма за 1977 

година ни ангажира да отде
лим специално внимание вър 
ху увеличение на ролята на 
жената на обществено-полити 
ческия план. В тази насока 
особено е значителен въпроса 
за обществена грижа за се
мейството, а съгласно предвиде 
ния средносрочен план по рг 
з-витие на Димитровградска об 
щина. Нашата организация ще 
вложи воични усилия за разви 
тие на „малкото стопанство" 
(ръкоделието), като източник 
за ооезпечаване на парични 
оредства за по-добър стандарт 
на жената, а по този начин и 
ма цялото семейство.

на го казвам това имам пред 
вид, че голям брой на жен 
оката раоотна ръ.на, регистри 
рана в отдела по настаняване, 
не може да намери място в 
индустрията, която търси пре 
димно мъжка работна ръка 
а ороят на оезработните жени 
се увеличава. Естествено изход 
тряова да се търси в друго 
направление. Мисля, че домаш 
ното ръкоделие в момента е

въпроса
же

В нашата община 
сто другарни делегати в деле 
гациите на организациите на 
сдружения труд и местните 
общности. Също и в скупщим 
ските тела и скупщините 
сам оуправител ните 
на интересите са избран^ към 
70 жени, а почти същил брой 
и в изпълнителните тела 
обществено-политическите

има над

Б. Величкова
) щяг.
един от тези изходи. В това на
отношение очакваме помощ и 
от Общинската скупщина, об 
ществено-политичеоните органи 

зации и някоя стопански орга
низация, ноято да поеме тази 
работа.

общности

на
ор

ганиазции.
В настоящия период нашата 

организация работи и вър
ху формирането на Общинска 
конференция за обществено 
положение и дейност на жена 
та. Също така е в план и фор 
миране на местни организации 
в ло-големите села на общи 
ната
Гоим дол, Смиловци и т. н. По 
този начин дейността на наша 
та организация значително ще 
се засили.

Тези цифри 
една положителна 
ция. че ангажирането на жени 
те в обществено-политическия
живот на общината е добро.

Според силите, в това отно 
шение може да бъде още по- 
добро.

Последните стари, паянтовипотвърждават 
кон спата-

къщички в главната ули
ца на Димитровград изчезват под удара на времето и бул
дозерите ...

п ^ тяхното изчезван© се „раждат" нови, модерни сгра
ди. Преди няколко дни в главната улица на града в ново- 
построенната жилищна сграда се настаниха 21 семейства. 
Оградата има една гарсониера, 11 едностайни, 8 двустайни 
и един тристаен апартамент.

Сградата е построило 
„Градня".

Желюша, Лукавица

строителното предприятие

А. Д.
А. Д.

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО 4 МАРТ 1977



РАЗГОВОР Със СЕКРЕТАРЯ 
НА СКС В бабушница миодраг°п^чичИИЯ К0МИТЕТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СНС В БОСИЛЕГРАД

Кадрите-предусловие за 

пв-ускорено развитие
ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАЩИТА 

ТРАЙНА ГРИЖА
От известно В организациите на сдружения труд самоуправителниятработничесни нонтрол нато но

ва институция още не е постигнал по-значителни резултати в своята дейност

КАК СЕ осъществяват зада
чите на Съюза на комунисти- 
те в областта на обществена
та самозащита и сигурността 
— бе главна тема на проведе 
ното през миналата седмица 
заседание на Общинския коми 
тет на СКС в Босилеград. С 
оглед на значението на въпро
са, този партиен форум през 
последните шест месеци два 
пъти го обсъжда и взима оп
ределени решения.

В изготвения от съответната 
комисия на Общинската кон
ференция на СКС анализ се 
констатира, че въпреки постиг
натите забележителни резулта
ти в областта на обществена 
та самозащита и сигурността 
трябва да се осъществят още 
редица задачи.

Някои партийни организации 
доста неорганизирано разгръ
щат дейността си в тази об
ласт — бе изтъкнато на про
веденото заседание.

Присвояването на общество 
ното имущество не е изцяло 
премахнато като вредно явле 
ние. Такива случаи все още 
има в Автотранспортното пред 
приятие, в ООСТ за търговия 
и гостилничарство „Слога” и

време в Бабу- 
Съюзът на 

води сериозни 
разговори за кадровата поли
тика, като на дело претворя
ва задачите от интервюто на 
другаря Тито във „Вйесник” 
по този въпрос. В организаци 
ите на сдружения труд, в ме 
стните общности, изобщо във

шнишка община 
комунистите

др. Например 189 работника 
от АТП, при изграждане на 
собствени жилищни сгради са 
превезли целия строителен ма 
териал с камиони от предприя 
тието, без да заплатят. В ана 
лиза се казва, че д „Слога” 
някои от магазинерите имат 
дефицити и по 30 хиляди ди
нара, а срещу тях не се пред 
приемат енергични мерки.

В предприятието за произ
водство, оборот и битови ус
луги „Босилеград” не е създа 
ден самоуправителен работни
чески контрол. В другите ор
ганизации в тази насока се по 
стигат начални резултати. С 
една дума, още не се е афир 
мирал не е намерил правото 
си място. Ето защо чрез ан
гажиране на Съюза на синди
катите трябва спешно да се 
оспособява за изпълняване на 
сложната си и отговорна за 
дача — бе изтъкнато на засе
данието на Комитета.

Въпреки, че са по-добре ор
ганизирани отпреди, инспекци 
онните служби, които 
твърде важна задача в про
веждането на законите, прояв 
яват известни слабости. Пре
ди всичко, става дума за не

достатъчното им взаимно съ
трудничество.

Службата по обществено 
счетоводство все още не се 
ангажира достатъчно за да си 
гнализира навреме слабостите 
във финансово-материалната 
дейност на трудовите и стопан 
ските организации.

На заседанието бе казано, 
че недостатъчната съгласува
ност на дейността на компе
тентните органи и служби за 
провеждане в дело на занони 
те, отрицателно действува вър 
ху нивото на обществената са 
мозащита.

Изхождайки от този факт 
Общинският комитет на СКС 
констатира, че обществената 
самозащита е ежедневна гри
жа на всички обществено-поли 
тически организации. Бе пред 
ложено всички инспекционни, 
съдебни и други органи пряно 
задължени за провеждане на 
законите, месечно по един 
път да организират съвместни 
събрания, на които да обсъж 
дат конкретните си проблеми. 
Това нещо дава възможност 
да се съгласува взаимната им 
дейност и да се постигне пъл 
на ефикасност по редица 
роси.

всички среди, този въпрос бе 
основно обсъден. Оценката за 
кадровото състояние обсъди 
и Общинската конференция на 
Съюза на комунистите. ПЬпи- 
тахме секретаря на Общин
ския комитет на Съюза на ко 
мунистите р Бабушнишка об
щина др. Миодраг ПАНЧИЧ 
какво ще ре предприеме за 
обезпечаването на кадри в об 
щината?

— Съюзът на комунистите 
в общината правилно е схва
нал значението на кадрите за 
развитието и на производство 
то и на извънстопанските дей 
ности. Без кадри не могат да 

прилагат нововъведенията 
в науката и техниката, не мо 
гат изцяло да се използват и

МИОДРАГ ПАНЧИЧ
се възнаграждаваме, тогава се 

случва дори и членове на Съ 
юза на комунистите да не ди 
гат глас против такова отно
шение.

Като неотложна задача зана 
пред се налага из основи да 
меним отношението си към

съществуващите 
ствени

производ- 
мощности. За кадри, 

аз не взимам само най-висо-
имат

ките специалисти, но и висо
коквалифицираните и квалифи 
цирани работници. Именно за 
това, когато започнахме да 
говорим за кадрите, ние запо
чнахме от организациите на 
сдружения труд. Искахме да 
чуем мнението на трудещите 
се, защото те са и най-приз 
вани да кажат и какви кадри 
им трябват.

— В оценката, която обсъ
ди Общинсната конференция 
на СК се казва, че все още 
има известни недоразумения 
когато се насае за кадрите. 
Някои хора не гледат на тях 
нато на носители на производ 
ството?

— Има такива явления. Има

въп
В. В.кадрите.

В една организация на сдру 
жения труд например, не се 
съгласили да се 
средства за 
жилища за специалисти, а ре 
шили да ги разделят за част 
но строителство.

- Като една от главните 
причини за недоимъка на над

РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
обединяват

ПРОХОДИМИ САМО ПРЕЗ ЛЯТОТОизграждане на

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ * СЪВЕТ 
на Общинсната скупщина в 
Бооилеград твърде обстойно 
разгледа състоянието на реги 
оналните пътища в общината 
и 'Предложи решения във 
връзка с продцържанието и 
поправките им. В обсъждане 
то на този въпрос взе учас
тие и инспекторът по съобще 
нията а СР Сърбия другаря 
САВИЧ.

Обаче, своите длъжности то не 
изпълнява или само частично 
изпълнява бе назано на сеси 
ята на Изпълнителния съвет 
В своя клон в Босилеград, кой 
то работи с 13 души, няма 
достатъчна механизация, 
поддържането на пътищата са 
ангажирани само 6 кантонера 
За тази цел са недостатъчни 
и финансовите средства. През 
миналата година за финанси
ране на този клон, който тряб 
ва да се грижи за пътищата в 
общината са отделени само 
2 милиона динара.

Общинската скупщина в Бо 
силеград повече пъти е интер 
векирала. Напоследък общин
ският инспектор по съобщени 
ята е поискал от прокурора да 
повдигне углавно дело срещу 
Пътното предприятие. . Въпреки 
всичко това състоянието • на 
пътищата не е подобрено.

ри се посочва и уравниловна- Една от причините за 
търговскота? нередовното 

обслужване и за мате
риалните щети на Авто 
транспортното предприя
тие са лошите 
Пътното

— Да. Уравниловката често 
е причина специалистите 
напуснат Бабушница и да оти 
ват другаде, къ^ето могат да 
заработят много повече, къде 
то имат по-изгодни 
И тук не трябва да се допу
сна да се стига до „надгласу 
ване”.
малцинство, и сигурно е, че 
те няма да полуЧрт мнозин-

да

Запътища.
предприятие 

само частично изпълня
ва своите длъжности

условия.
среди, в които е лошо отно
шението към надрите. Това 
предимно се отнася до по- 
младите кадри, ноито често 
пъти не намират добър прием 

включват в рабо-

Специалистите са в На сесията се изтъкна, че 
на територия на Босилеград- 
сна община съществуват чети
ри регионални пътя в дължи
на от 122 километра. От тях 
са асфалтирани само пътища 
та: Босилеград — Божица (20 
километра) и Босилеград — 
Радичевци (5 километра). Оста 
налито са предимно със зем
на настилка и без минимални 

елементи. Пътят

по-често застрашават сигурнос 
тта в тътно-транспортната дей 
мост.и трудно се 

тата.
Неприлагането на обществе 

ния договор за кадрите в СР 
Сърбия от 1975 година също 
голяма пречка.

Малко

ство.
Съюзът на комунистите е 

фактор, който трябва да под- 
сича корените на разни при
казки
да се бори за възнаграждава 
не според труда и резултати
те от труда.

Въпреки, че пътяат Босилег 
рад — Божица е асфалтиран 
само предни три години, сега 
вече на много места е уми 
щожен. В особено лошо съ
стояние е онази част от пътя 
който минава край бъдещото 
езеро в Лисина.

С една дума състоянието на 
пътищата е много лошо, пове 
чето от тях са почти непрохо 
дими през зимата и пролетта 
— констатира Изпълнителният 
съвет на - ОС.- - -

е „за еднакви кореми ,

наорганизации 
сдружения труд зачитат този 
договор. Със

запазва

технически 
Босилеград — Бесна кобила,,е 
построен преди 50 години ,с 
чакъл на настилка. В най-лошо 
състояние е пътят между Бо 
силеград и Горна Любата. По.; 
добен е и пътя .Радичевци — 
—■ .|Рибарци, в. дължина от 7 
километра, където се .намира 
международен - гранично^прол.ус 
иватолен пункт.' Също са до- 
траяли и мостовете, които вср

систематизаци- организациите 
Съюза на комунистите във 

връзка с кадровата политика 
предстоят 
От тяхното 
тяхното
зависи създаването на кадри, 
необходими за по-ускореното 
развитие на ' общината — йз 
тъкна др. Миодраг Панчич.

. М. Андонов

Значи предпредишното 
могат

ите се
състояние. На пръсти 
да се изброят ония организа
ции, които са създали органи 
и комисии,, които да се зани- 

иадрови проблеми и 
А без системно планиране 

на кадрите, без едно ,по-друго 
успех

на

сериозни задачи, 
ангажиране, от 

поведение,' много ще1
Изпълнителният съвет на ОС е 
заключил от Самоуправителна 
та1 общност в Южноморавски 
регион да се поиска да изгот 
ви програма за поправка на 
пътищата, като за целта се 
използва част од средствата 
предназначени от Републикан
ската скупщина за развитие на 
пътното стопанство в неразви 
тите нраища. С това ще се 
повишат и задачите на Пътнс 
предприятие от Враняа.

За сегашното състояние на 
пътищата ще бъде писмено 
осведомен' и съответният Ре- 
публйнайскй ийспенторат, кой 

грижи за безопасността 
на пътйо-транспортните връзки .

мават с

отношение към тях Поради тези причини Авто 
транспортното предприятие в 
Бооилеград има големи матери 
ални щети. То .не е в състо
яние нормално да организи 
ра превозване на. пътниците. 
Това създава недоволстзие 
всред гражданите за което 
говорят ежедневните им оплан 
запия на различни събрания 

стига

не може да има.
— Случ.ва се от йяиои органи- 

сдружения труд да ДИМИТРОВГРАДСКАТА МЛАДЕЖ

Трудова акция на районния 
водопровод

ИНИЦИАТИВИ НАзации на 
избягват много търсени и не
обходими специалисти. Ном са 

за това?причините
— Причини, и Ма првеуе.
Оигурнр една рт главните е

отношението-иъм тях. На 26 февруари^група от^О 6^А™ашеак4^га"аиз"^я..:.;и
Този въпрос наи-щателно девой,ни ,и младежи,. оладйащиД ден, ма 27февруа По същата ,причина се

трябва да обсъждат основни- на градонаТа Г|1'РВИ^' °^®ти ри^В акцията взеха-' учаОтие ■ до нбредовно' снабдяване на
те организации ' на С-ьаоза на зация на Съюза около- 40 младежи,-ученици «• голям брей Рффни търговоми
комунистите. Помощ оГстра месната млад _ трудова .аи-. гимназията Т'ИтоЧ-' Пора' ,магааини.‘
е нужна, но те трябйй да град. проведоха трудова^ ^неблагоприятни' нЛиматчв-' , ̂ - л
водят наДройаТа' пОЛитКнй циД 'на районния ' сни, условил тази акция не' се зв прддъртрна «поправка,
своята Организация. Имаме1, зй в СмиЛоаско поЯе. Анцията ор 1Про,оаде.., .успешно. • на регионалните пътна' в Бр.

съжаление довФн ганцзйра. ОК на ,9С.. '• рвда11цИорната група при оилетрадока община се ' грижи
дано НЯ кадри. А на деЯо, нв..' бяха изразходвани 0 Р ОК на ССМ . Пътното.предприятие от Враня,
гато и, трябва съответно да ги часа.

то сеI

в. в.

СТРАНИЦА *
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ПРЕУСТРОЙСТВО НА СИНДИКАТИТЕИЗБОРНО
6АБУШНИШНА ОБЩИНА В НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ЧРЕЗ СЪРЕВНОВАНИЕ—ДО 

ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИ РЕЗУЛТАТИ
В

ОЩЕ ХИЛЯДА НОВИ 

РАБОТНИ МЕСТА НА ТИТОВИЯ ЮБИЛЕЙДЕЛОВО ОЗНАМЕНУВАНЕ 
ИЗБОРИТЕ

точни /де се дадат
Понастоящем в Съюза на ^^“опоиети работници, под- 

синдикатите в Оурдулишка ГОГОвпатаР на всенародната от
■дина о в ход изборната деи готовиата на омоза,ди
ност. Обсъжда се двугодишна «рана и оо ■ а и
та дейност, нато п* ^ Р=^ срада

Особено внимание щ® с®
на съгласуването

актове

Нато главни отрасли се
животновъд-

Стой-
1000 нови работни- ства.бота ощеДЕЛЕГАТИТЕ на трите съве

та на Общинската скупщина 
в Бабушница но сесията от 25 
февруари приеха развойния 
план за настоящата година. 
През втората година от сред- 
носрочното развитие на общи 
ната се предвижда динамичен 
растеж на стопанството, с но 
ето тази изостанала община 
да догони по-напредналите 
региона и републиката общини.

Чрез самоуправително обе
диняване на труд и средства 

сшействува и за

предвиждат
ството и земеделието.селскостопанското

■ на частния сен- 
1977 година трябва

ци.
ма новиЗа изграждането 

мощности, реконструкцията 
съществуващите производ- 

мощности ще бъдат 
116 милиона динара.

ността нана
производство 
тор през ' 
да възлезе на 215 милиона ди 
нара. Общият доход от сел
скостопанско производство

сектор ще се 
плана, с 89.1

правят равносметки
чрез ” и збиранет о° на ^новщ ^ее ^и

тГЛ;ГИе;ииРЪвиГ^Ре ГГсдТужения тРУд.

Устройство''. Тази необходи- в НЕСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНО- 
мост е възложена от огромни сти 

ноито занапред ще

наствени
със Заковложени

И в настоящата година 
промишлеността ще бъде ос
новен носител на стопансното 

в общината. Раз-

в
обществения 
увеличи, според 
■процента.

Предвижда се в Бабушница 
15 нови

развитие 
мерът на развитие на същата 

възлезе на 26,89 процен- 
темп ще

в
Състезанието тук ще обхва

не осъществяването на трудо 
своевременното

те задачи,
Синдикатът.решава

— Въпреки че 
първични синдикални

главно се справяха ус 
не бива

ще мнозинствотода бъдат пострVеии 
жилища, десетина

пътища, нова училищна 
. Звомци, хотел- ресто 
Звонска баня и други

със същия вите задачи, 
им и качествено изпълняване, 

общеотвените до

та, а
трябва да расте и обществе- 

продунт. Личните доходи 
ще бъдат повишени с 20 про 
цента.

За капиталовложения ще бъ 
дат вложени 81 милиона дина
ра. От тях — 40 милиона за 
реконструкция на химическата 
промишленост „Лужница в Ба 
бушница, 35 милиона за ренон 
струкция и разширение на про 
изводствените мощности в ме 
талообработващото предприя
тие ,,Балкан” във Велико Бе
нинци и т.н.

органикилометра
ще се
по-висока степен на икономи
ческа стабилизация.

зации 
пешно със задачите,

нови спазване наният
сграда в 
рант в : 
обекти.

Делегатите гласуваха и дого 
пор за. размера на сродства- 

общи потреби, които ще 
14,8 на сто. ре-

Както се предвижда с плана 
година 

ще расте с 
18,8 процента, общественият 
продукт с 24.5 
най-голямо повишение се пред 
вижда при увеличението на 
фондовете — 78,8 на сто. Про 
изводителността на труда ще 
трябва да нарасне с 16.7 про
цента.

на общината за 1977 
общият доход та за

достигнат от 
шение за данъчните облагания 

обществен
процента, а

на населението и 
договор за 
средства за 
всенародната отбрана.

Създадена бе и комисия, ко 
ято да следи прилагането на 
Занона за сдружения труд.

сдружаване на 
финансиран^ на

Основа на селскостопанско
то развитие ще представлява 
обединяването на труд и сред

През настоящата година се 
предвижда в Бабушнишка об
щина да бъдат приети на ра- М. А.

ПОРТРЕТИ

Активна и трудолюбива работничка Титовите юбилеиСървнование в чест на
говори и самоуправителни спо 

Ще се отчита дей
да се отмине, че немалък брой 
в изминалия период са се зани 

със странични въпро
разумения. 
ността в обществено-политиче
ските организации, в‘ обществе 
ната самозащита и всенародна 
та отбрана, разпространяване 
на културните стойности и раз 
витие на жизнената среда на 
човека, спортната дейност и 
почивно-възстановителното де

плаща. Но ние „отваряме че- 
очи”, както се казва. Не

мавали
си. Всъщност, давали са пре 
димство на социалната 
манитарната функция на

каза МИРОСЛАВ 
Об-

А тири
бива да излагаме и страната, 
а и нас работничките.

На въпроса: за кое с охота 
би разговаряла, Кръстина се 
усмихва отново с широката си 
усмивка и каза:

— За другарството. Щом

и ху 
синНО ТЪРСИШ „необик

новеното в ооикновени работ 
ници съвсем е неолагодарна 
раеота. донато се ровиш из 
житейския им път и трудов жи 
вот и търсиш необичайното и 
изключителното, което да те 
заведе при обаятелен образ — 
изведнъж откриваш: та тъкмо 
тази обинновеност е онова 
„необикновено

Кръстина Кирова е работнич 
ка в конфекция „Свобода” от 
1964 година. Едва осемнадесе 
тгодишна тя поема по работ
ническия път... В тези годи
ни по на цена са „школувани 
те" девойки. Ала тя не се сму 
щава, прегръща работата все 
отдайно, изкарва тримесечен 
курс в Ниш, и засяда зад ше 
вната машина.

— Тук, в „Свобода" получих 
всични знания. Сега могат да 
ми дадат каквото и да било 
да ушия — не се страхувам!
— заявява тя и това нейно 
заявление е лишено от нанва 
то да било самонадеяност. Тя 
го изговаря просто, по работ
нически откровено.

Народът е казал, че апе
титът расте с яденето. При 
Кръстина с трупането на опит 
расте желанието за теоретиче 
ски знания, за спечелване на 
квалификации:

— Ние сме приучени работ
нички и никак не ще бъде 
лошо да понаучим повечко и 
получим по-висока квалифика
ция. Преди нещо подобно бе 
организирано, ала зарад сла
бия отзвук сред работничките
— тази школа не се проведе. 
Може би в бъдеще ще се 
организира 
на вътрешно огорчение и не
доволство, потулено от една 
широка усмивка, която никак 
не слиза от лицето й .

С усмивка посреща и след
ващия ни въпрос нак се спра
вя с обществено-политическата 
дейност:

дикатите
САВИЧ, председател на 
щинския синдикален съвет.

Изборната дейност потвърж 
дава готовността синдикатите 
да се счепкат с животрептящи 
те проблеми, произтичащи от 
претворяването на Закона за 
сдружения труд в живота, 
тази насока се набелязват кон 
нретни задачи и планове. С 
една дума, в синдинатите на 
общината се раздвижва широ 
ка обществена акция за висо 
ко производство, всестранно 
разклонени и задълбочени са 
моуправителни отношения, кон 
кретизира се задачата на все 
ни поотделно. 
СЪРЕВНОВАНИЕТО

Тази широка акция ще се 
материализира във всеобщо 
съревнование в производстве
ните и трудовите организации, 
местните общности, обществе 
но-политическите организации 
и частите на ЮНА. Този почин 
е раздвижен съвместно от вси 

обществено-политически 
сили, а основната му цел е 
гражданинът-производител 
гражданиът-самоуправител да 
стане движещия фактор на 
прогреса.
В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОРГА 
НИЗАЦИИ

ло.
В нестопанските дейности в 

съревнованието също са обхва 
нати претворяването на Закона 
за сдружения труд в живота 
неговото пълно провеждане и 
спазване.
В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Състезанието в местните об 
щности е най-комплексно. 
него участвуват организации^ 
на ССРН и ССМ, органите на 
местните общности и остана 
лите структури, самоуправител 
ните общности на интересите. 
Тук също ще се преценяват 
степента на развитост на са
моуправител ните 
икономически отношения, кон
кретните резултати в номунал 
но-битовото строителство, дей 
ността в съгласуването на инте 

ресите на поребителите, разви 
тивто на социалистическите об 
ществени отношения на село 
грижата за стари и изнемоще 
ли хора и пр.

другите сенякъде засече 
притичват. Тогава човек и в 
себе си някак е по-самоуве- Врен ...

Проличава едно съзнание на 
промишлен работник. „Необин 
новен” тъкмо в своята обинно 
веност. Ст. Н.

В
БОСИЛЕГРАД

УСЛОВИЯ ЗА 
ДОМАШНО 

РЪКОДЕЛИЕ обществено-
В рамките на Основната ор 

ганизация за търговия и гос- 
,,Слога” съще-тилничарство 

ствуват условия за организира 
не на домашно ръкоделие 

може да обезпечи ра
бота за голям брой жени. Мо 
же да се организира производ 
ство

К. Кирова

— Бях делегат в работничес 
ния съвет, няколно пъти 
щината ме избираха също за 
делегат... Е, не че всичко ми 
беше ясно и че бях .много по- 
добра от другите жени. Пък 
тогава трябваше да отгледам 
и деца, да робтя в нъщи. Се
га също съм дейна, делегат 
съм по стопанство и инфра
структура ...

Прехвърляме разговора към 
къщните работи. Изведнъж тя 
се преобразява: виж, в дом
съвета са само мъже. А ние 
жените често си говорим как 
може хигиената да се подоб-

коетооб
чки

на различни битови 
предмети, накто и на някои 
предмети за широко потребле 
ние, които да намерат добър 
плаомент на пазаря.

Именно такива констатации 
бяха изказани на 
заседание на 
съвет на Общиноната скупщи 

ръководството на ООСТ 
„Слога”, на ноето се обсъди 
въпросът за развитието на до 
машиото ръкоделие.

Заключено е до 5 
зи година

и

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Да изтъкнем, че предвиде- 
се отното съревнование ще 

чита, както от координационни 
тела при всяка местна органи 
зация, производствена и несто 
панска организация, така и от 
Общинското координационно тя 
ло. Счита се, че <по тоя начин 
с общественополезна дейност 
ще бъдат обхванати 
клетки на комуналния живот 
общината, че това

съвместното
Изпълнителния В предотоящите състезания 

особено място се отделя на 
производствените организации. 
Редовно ще се следят и отчи 
тат деловите резултати, нато 
съвкупност на различни пона 
затели: физическия обем на 
производството, - използуване 
на оборудването и живия труд 
икономичноотта и рентабилно
стта на стопаниоване, повиша 
ване
тРУда. общия доход и дохода 
на работник, опазване на об
ществените договори при при 
емането на

на и

март та 
ООСТ „Слога” да 

предложе
ния за начина, на който да се 
организира развитието на този 
отрасъл. Това

всичнири.казва с нотки вКогато стана дума и за про 
изводството, за процентите, 
заговори по-конкретно:

— Преизпълнявам нормата 
със 70—80 на сто. Но то не 
зависи само от нас. Средната 
ми работна заплата достига и 
до 2800 динара ... Ако рабо
тим за износ, по-добре се за

изготви конкретни ще допри 
несе за пълноценен живот на 
гражданите.

Накрая да 
ва съревнование се разгръща 
в чест на 40-годишн ината от 
идването на другаря Тито на
чело на Партията 
85^и рожден

производителността нанещо изисква 
по-широко изучаване и на въз 
можностите, и
за развитието на домашното 
ръкоделие в Босилеградсна об 
щина.

напомним, че то

на уоловията
работници, 

и обществе
нови

разпредел ени ето 
ния стандарт. От друга страна

и неговия
В. В. ден.

Ст Н.
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сесия на ос в ДИМИТРОВГРАД
СИГНАЛ ОТ БОЛЕВДОЛ

Прието решение 

за тазгодишните 

данъци

НЕПОЗНАТА БОЛЕСТ УНИЩОЖАВА ПЧЕЛИТЕ
В Болевдол от някаква непоз

ната болест пострадаха всички пче 
ли. Молим редакцията на вестник 
„Братство" да намери някой специ
алист, който ще ни осведоми за ка 
ква болест се касае и как да пред
пазим пчелите от нея.

Понастоящем храна в кошери
те има, но живи пчели няма. Пче

ларите в Болевдол претърпяха го
леми щети. На Герго Басов постра
даха пчелите в 15 кошера, на Ва
сил Георгиев — 20, Сотир Цеков 
— 13, Васил Ташков — 18 и т. н.

Да добавим и това, че споме
натите болевдолчани са стари и 
опитни пчелари.

В. ПЕТРОВ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

в Димитровград, на сесията 
си от 28 февруари, избра ко
ординационно тяло, което ще 
следи прилагането на Закона 
за сдружения труд. За пред
седател на координационното 
тяло бе избран председателят 
на ОС инж. Борис Борисов. 
Непосредствена задача на ко 
ординационното тяло е да ока 
зва помощ на организациите 
на сдружения труд и остана
лите трудови общности в раз 
решаването на проблемите и 
въпроси във връзка с прила
гането на Закона.

Скупщината прие и решение 
за данъците през тази година. 
Характерно за тазгодишната 
данъчна политика е, че е во
дена грижа да се стимулира 
развитието на определени дей 
ности и обезпечат средства за 
удовлетворение на общите и 
съвместни разходи. В това от 
ношение е намален размерът 
на данъчните облагания при 
занаятчиите с около 35 на сто.

Изхождайки от утвърдената 
данъчна политика, с цел стиму

лиране на занаятчийската дей 
ност, предвидени са и редица 
облекчения за онези лица, ко 
ито октриват нова занаятчий
ска работилница. Те се осво
бождават от плащане на да
нък през първата година. Съ
що са предвидени и обленче- 
ния за занаятчиите, ноито при 
емат на работа други лица, 
изграждат нови или моденизи 
рат съществуващите помеще
ния, внасят машини за обо
рудване на работилницата си 
и прочие.

Слескостопанските произво 
дители ще плащат данъка на 
равнището на миналата годи 
на. На равнището на миналата 
година остава и размерът на 
днъчните облагания при оста
налите данъкоплатци.

Скупщината разгледа и Об
ществения договор за утвър 
ждаване на политика на данъ 
ците и приносите в СР Сърбия 
през тази година и прие Общ 
ествения договор за политика 
та на данъците и приносите 
в общините на територията 
на Междуобщинсната регионал 
на общност в Ниш за тази го 
дина.

За появата на вароатозата в 

Димитровградска община
вал на три вечери. Пуснане 
на дим в кошера става от 40 
до 80 пъти. Значи различна е 
борбата против вароатозата, 
но опита показва, че продъл
жително трябва да се прилага 
феноатиазина до пълно унищо 
жение на заразата.

Вароатозата е твърде опас
на боласт на пчелите. Бързо 
се разпространява, затова ано 
не се предприемат мерни на 
време обхваща големи райо
ни, накъвто е случая и в на
шата община. За една година 
са ликвидирани пчелите в ня
колко села.

В заразения район веднага 
е разделено лекарство феноти 
язин с обяснение за прилага
нето му. Забранено е преме 
стване и транспорт на кошери 
на територията на Димитров
градска община. А в момента 
се контролират ношерите в об
щината с цел да се утвърдят 
действителните загуби от варо 
атозата.

Тези мерни ще допринесат 
болестта да се спре, но не сме 
сигурни, че напълно ще бъде 
премахнена.

Очанваме помощ, и ангажи
ране на репобликанските орга
ни и институции, а отделно на 
Съюза на пчеларите в СР Сър 
бия.

ВЕСТТА ЗА ПОЯВАТА на 
вароатозата в Димитровград
ска община разтревожи всич 
ни пчелари. Според направе
ния анализ през ноември 1976 
година съществуват причини 
за това.

В пчелина на Сотир Антов 
от село Горни Криводол от 24 
ношера са унищожени 16, а 
сигурно са заразени и остана 
лите ношери. На неговия съ
сед от 20 ношери само един 
е останал. В селото при нянои 
пчелари всички кошери са за
гинали. В Горни Криводол от 
стотина кошера са останали 
само оноло двадесет. Значи 
заразата на вароатозата е сил 
на и застрашава пчеларството 
в това село. Танова е положе
нието и в съседните села, но 
ито се намират край югослав 
сно-българсната граница. Дол
ни Криводол, Вълновия, Болев 
дол и други.

Тези села се намират в по 
лите на Стара планина и имат 
дълга традиция при отглежда
не на пчелите. Разполагат с 
много кошери даданблатеви, 
обаче с появата на този пара 
зит пчеларството в този нрай 
е пред унищожение.

Потеклото на тази зараза е 
несъмнено от съседна Бълга
рия, защото присъствието на 
този паразит в България бе 
нонстатирано още преди десе 
тина години. След 1970 година 
обхващала големи райони в 
близостта на нашата страна.

Всичко това говори, че поя
вата на вароатозата е сериоз
но явление не само за Дими
тровградска община, но и за 
вътрешността на страната.

Предприети са мерни за спи 
ране на разпространяването на 
заразата, 
всички пчелари в общината да 
контролират своите ношери, а 
ано забележат нянои съмнител 

белези да съобщават на ве 
теринарната служба в Димит
ровград. Също така е дадено 
напътствие кан пчеларите сами 
да установяват появата на то
зи опасен паразит.

ЙОРДАН МАРИНКОВ

Този паразит се явява за 
път и затова 

за борба против него, 
ветиринарната служба, ни

ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДИМИ 
ТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ТА 
ЗИ ГОДИНА

нямамепръв
опит
нито
то пчеларите.

На един пчелар 
Криводол чиито ношери са ди
агностицирани и е установено 
присъствието на вароатозата по 

напътствия от Ветери-

Ще бъдат 

изкупени около 

12000 агнета

от Горни
ПО НАШИТЕ СЕЛА

СТОЛЕТНИЦИ ОТ ГОРНИ висок лучил е
нарнния факултет кан да упо
требява фенотиазина.

Според едно напътствие се 
препоръчва употребата на фе
нотиазина през пролетта, дори 
и през февруари, ано времето 
позволява. През ранната пролет 
употребата при заразените но
шери се прилага чрез пушене 
на три вечери последователно, 
и след 3—4 дни употребата се 
повтаря по същия начин. След 
прекъсване от 3—4 дни пуше
нето со повтаря. Дозирането 
на фенотиазина при всяно пу
шене е половин таблетна за 
един ношер или един и поло-

— Завърших в миналия век 
четвърто отделение и бях от
личен ученин — разказва бод

ДЯДО ЗАРКО ГЪРГОВ от 
Долни Криводол е един от 
най-старите жители в Горни Ви

Тази година земеделсната но 
"я „Сточар” ще изкупи 
12 хиляди агнета. Досе

операци 
оноло
га са изкупени нъм хиляда аг 
нета за домашния пазар. Оста 
налите агнета ще се пласи
рат, нанто на домашния, тана 

чуждестранния 
главно в Италия. Досегашната 
цена на един килограм живо 
тегло е 40 динара, а в бъде
ще изкупната цена ще бъде 
по-мплна за оноло 4 динара.

пазар,и на

А.
вин грам на ношер.

Добра ефикасност 
против вароатозата е ногато се 
употребяват през зимата и 
есента, ноето не значи, че са 
мо тогава трябва да се про
вежда пушенето. Тъкмо обрат 
но, пушенето трябва да се 
провежда веднага щом се ус
танови вароатозата. Веднага 
трябва да се интервенира 
4—5 пъти за 20 дни в интер-

борба
БОСИЛЕГРАДПредупредени са

Ще се открие 

селскостопанска 

аптека
ни

Т. Тошева
ООСТ „Напредък" за 

скостопансна дейност и изку- 
наскоро в Босилеград 

аптека за снабдя 
на селскостопанските про 

химиналии за

сел-3. Гъргов
— В първо и вто 

ро отделение ме учеше дас 
кал Иван Димитров от Д. При

Ь-иГГиза=рт°
Иза?оаВДГ*а Т94ШгадиниОТР0Дв

ството на баба Тица. Днес тя 
16 внуци и внуна 

мнозина от

рият старик.1879 годи 
,и нещаст 
дядо Зар 

живот. Над 
тояиова

сок. Роден е през 
на. Много радостни 
ни години прекарал 
ио през дългия си 
10 години воювал ни
време бил грънчар, 18 години 
магазииер в Д- Криводол.

Когато бил малък живял 
задруга от 25 членове 
деца и 9 души възрастни. Спа 
ли на рогозки от слама.

Дядо Зарно 0 крепък 
рец. Ходи без бастун, 
без очила, опи в стая 
огън. Половин столетие е 
зт^и. При ленар «ииогаив 
отивал, освен нато

пуване 
ще открие
ване
изводители с 
опазване на житните и други 
растения, за продажба на 
перални торове и Други сто
ки, 'необходими за селсмо-сто 
ланското производство.

Посредством тази аптека ще 
се организира продажба на 
химикалки и на минерални то 

селските търговски

ми

«Г?
в

16 *) м.
се гордее с 
и 13 правнучета,ста- Гкчете рове и в 

магазини.
възрастни хора.ноито сабез

В.без 1
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V-;.жчпчюа
НОВИ КНИГИ

»0Т АЛАЧЕВ ЧИФЛИК ДО 

ВЕЛИКИ Й0ВАН0ВАЦ«
ПО ПОВОД ЮОчГОДИШНИ- автори от Пирот и Понишавие 

НАТА от освобождението на то. Като най-ценни трябва да 
Пирот и Горно Понишавие от се посочат „Историята на Пи 
турците музеят на Понишавие рот" от Моста Костич, „Стари 
то в Пирот издаде книгата ят Пирот" от Владимир Нино 
„ОТ АМачЬВ ЧИФЛИК ДО ВЕ лич”, „Основното училище 
.МУШИ ИОВАНОВАЦ" о.т Божи „Вун Караджйч", „Синдикално 
дар Здравкович. Това е първа то движение в Пирот", „Тефте 
та книга от поредицата, която , рът на Нишавска Митрополия 
ще се издаде през тази годи 1834—1872" и др. 
на по случай ккжлея — 100- Воич*и тези издания са п© 
годишнината от оовооождение чатани в тираж от по 2000 ек 
то на нашитв краища от тур земпляра и имат над 100 пе- 
ците. В книгата, освен истори чатни коли. 
ята на селото, се дават много Музеят на Понишааието в 
интересни проучвания за наро Пирот със своята издателска 
дното творчество, обичаи и дейност показа как със скро 
бита, характерци за цялото мни средства може да с© под 
Горно Понишавие. Същевре- държа издателсна дейност. С 
мекно това © голям принос това Музеят, освен съхранява 
към .проучването на Пирот и не на предмети от историчес- 
близната му околност. ко значение, дава принос и

Музеят на Понишавието в към проучване на миналото на 
Пирот през последните годи- своя край. 
ни издаде десетина книги на

От няколко ученика в Средно
школският образователен център 
„Иван Караиванов” в Босилеград 
потърсихме отговор на въпроса: с УСЛОВИЯТА 

ЗА РАБОТА 

СА ЛОШИ

какви трудности се сращат в учи
лището и извън него. Повод за то
зи разговор бе констатацията на 
учителския съвет, че повечето уче
ници имат оскъдни условия за ра
бота, че успехът не задоволява и 
че дисциплината при голям брой 
ученици не е на необходимото ра- . 
виище.

Б. н.

БОЖИ Ц А

»Срещи на селата«
Към края на миналия месец 

в с. оожица се състоя поред 
ната манифестация „ореши 
на селата , която тази годи
на се проведе в чест на чо- 
годишннната от идването на 
другаря 1ито начело на парти 
ята и 85-Ия му рожден ден. 
Представители на селата масу 
рица и ьожица се състезаваха 
1Ю следните ооласти: четири 
десет години начело с другаря 
1ито, народни песни и народ
ни хора, творчество на млади 
поети, изпълнение на монолог, 
рецитации. Също така състе
заващите премериха знания 
по здравеопазване, народна 
отбрана, животновъдство.

1 фепълнената зала топло 
лриветствуваше всяка успешно 
изпълнена точка. Накрая Ояха 
съобщени резултатите от сле 
циално жури, определено да 
оценява всяко изпълнение. В 
тази среща победиха гостите: 
като спечелиха 2У0 срещу 246 
точки.

За ло-нататъшно състезава
ме в местните общности са 
предложени: Оливера Величко 
ва (.млади поетщ, Ранно май

ЗОРА ГЕОРГИЕВА от с. Дол 
на Любата учи в първи клас 

Нужни са

ва да се засили извънучилищ 
ната дейност, както и долъл 
нително обучение за слабите 
ученици.

СЛАВЧО ПЕНЕВ от с. Милев 
ци ученик от втори курс на 
Отделението за квалифицира
ни работници: — Нашето пран 
тическо обучение е организи 
рано в ООСТ „Морава" в Ли 
сина и в няколко стопански 
организации в града. За съжа 
ление, тук има редица проб 
леми. Би било добре ако 
нашето училище имаше възмо 
жности технически да оборуди 
една работилница, в която да 
проверяваме 
си знания.

Причините за слабият успех 
на учениците са в недостатъч 
ната им работа, лошите усло 
вия при които учат и живеят 
пък и незавидната дисципли
на. Нашата младежка органи
зация трябва енергично да осъ 
ди всички свои членове — 
ученици, които по неоправда 
телни причини отсъствуват от 
часове.

инструментална на-денов
родна музика, Милица Михай 
лова — рецитация и фолклор

също и други неизползвани 
възможности да се по-добри 
обучените резултати. Младеж 
ната организация в нашето учи 
лище недостатъчно се ангаж^ 
ра за подобряване на трудова 
та дисциплина и за разгръща
не на по-съдържателна идейно- 
политическа дейност.

,3а всички ученищ от селата 
сериозен проблем, а че Обра 
зователният център няма ин
тернат. При такова положение 
много трудно е ученик сам 
да се грижи за всичко, а пре 
ди всичко за прехраната си 
Често пъти Не успявам дори 
хляб да ои купя.

ЛОЗА ЯНКОВА от с. Ради 
чевци.учи във втори клас на 
гимназията:

— Ние от първи и втори 
клас в гимназията учим във 
втора смяна. Това създава 
трудности особено на онези 
които ежедневно пътуват. На
пример аз всяка вечер след 
часовете пътувам по пет кило 
метра до селото си.

Считам, че за осъществява 
не на подобри образователно 
възпитателни резултати тряб

на гимназията: 
мероприятия, с които да се 
подобрат условията за работа 
на нас учениците. Ето, напри
мер, аз губя много време, по
неже съм принудена сама да 
си готвя. Също така всяна 
седмица отивам у дома по 
храна. Всичко това ми отнема 
ценно време.

Това говори, че нямаме доб 
ри и еднакви условия, напри 
мер в сравнение с учениците 
които са от града или от най- 
близките на Босилеград села 
Без съмнение, тези обстоятел 
ства отрицателно въздейству- 
ват върху нашите резултати в 
обучението.

ЗАНКО СПАСОВ от с. Лю
бата учи в четвърти клас в 
гимназията: — В нашия обра 
зователен център има редица 
въпроси, които по една 
или друга причина не са успе 
шно разрешени. Така например 
ученическите секции повечето 
работят добре. А именно те 
могат успешно да помогнат на 
слабите, да разширят знания 
та на добрите ученици. Има

ната група в с. Божица.

Състезанието се организира 
и с цел да допринесе за сбли 
жаването и сътрудничеството 
между селата 
община.

в Сурдулишка

М. Михайлова

Четете, 
пишете и 

разпространява
йте „Братство“

теоретическите

I

Разговора води: В. В

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС СРЕД„СНАХА” НА ДИМИТРОВГРАД 
опмаА ОцЕНА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ТЕАТЪРА

Самодейният театър „Хрис- пал живеца на действието,
то ьогев при Културния цен- усетил е атмосферата и духа,
тър в Димитровград откри таз описани от автора. Актъор-
годишния театрален сезон с ският състав на самодейците
драмата „Снаха" от българ- със силна житейска правди-
сния съвременен писател I е- вост са успели да пресъзда-
орги караславов. След премие- дат и режисьорския, и зами- ров (Казълбаша), (Веселна Хри
рното изпълнение — на 18 фе о^ла на писателя. стрич (Добра), Здравка Давит-
вруари — драмата бе репризи Предвождани от по-старите нова (Станка), Невена Петро- 
рана още два пъти — на 22 самодейци Ангел Георгиев вич (Кична), Вукица Гигова 
и 25 фивруари. В чест на Ме- (Юрталана), Деса Гигова (I и- (Петричка), Александър Марин 
ждународния ден на жената на), Лйляна Каменова (Казъл- нов (лекарят,), Стана Тодорова
на 6 март ще бъде изпълне- башната), Петър Митов (Аста- (Баба Петра' брачната), Борис 
на за четвърти път. ра), Новица Нанич 1Тоню),Цве Ранчев (Стшр) Г Тихомир Цен.

Трябва веднага да отбеле- танна Воинович (Мината), Ни- нов (Сланчд)!— самодейци
жим, че всички представления кола Андонов (Димо), Живни- които имат една или две роли 
бяха изпълнени пред пълни за ца Спасова (Астарката) и Ан- зад сеф? си и дебютиращи — 
ли. Този голям интерес за дра сенти Димитров (ЦърдеЦака) .АапъадЛШприй&ййРа успе-
мата се дължи на качестве- целият колектив талантливо и. Ос’а нд драмата \
Гдо^иГов4=Г по-
пресъздаване на образите.' ’ справедливо ако не посочим; •■иреКраенртоО^енично

Постановчикът на пиесата — че и Ннолина Ранчева- (Севда),' офррмление на СреГен^ Игов, 
гимназиаленият учител Слобо-. Аца Васов (Стойно), Никола чиито декори са изработени 
дан Николов — умело е напи- Алексов (Алекси), Еленко Тодо пестеливо, но изцяло пресъз

даващи обстановната от 30-те 
години, през които става -дей
ствието. За номплентуване на 
образите (по външни белези)кгадягййъ?-•
грим).

Естествено, най-вече- I 
виха носещите главните роли: 
Анг.ел Георгиев многопластово 
и р. -подчертана, емоционалност 
пресъздаде образа на чорба
джията! ‘ПЬлучрЕЩЕШз "ре впеЧат 
л^ни.е; че'.'от''неговия' ритъм 
ПР.^ изпълнението,; се^ задвищ

Може би отделно внимание 
трябва^да се обърце на: Нино 
лина Ранчева (Снахата), чийто 
дебют _ е повече от успе!___»зшай«г
тя се движеше на сцената 
властно, въпреки ограничения
та от страна на Юрталана.

Накрая' трябва да кажем и 
това, че пиесата' „Снаха” пори 
цава всички твърдения, че-към 
самодейния театър интересът 
е спаднал. Напротив, ако се 
изяви пълноценно, ако само
дейците Вникнат в ролите и

ва,, ритъмът .на,Дейстеието. . «Ж й!; 
Струва, ни-се,- че-и Деса Ги-- се каже,• че йа’ тайъв Интерес 
това (Гина—•••негова жена-) ни- могат да' им Тюзавйдят и Ня- 
позволи* ‘да • запознаем* ющв ед1 к°и, .професионални театри. Ето 
на страна’на нейния театрален- д^ците^еЙа л!®

................. .......... Ст. н.

ЗА ДВАДЕСЕТИНА ДНИ 
ПРЬД ПьЛНА ЗАЛА 
ТРИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ шен.

се изя

да"

талан^:,. проуувствено и с ши- 
РЧта изпълни своята задача.

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО * 4 МАРТ 1977 ,
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РЕФОРМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО

Приети програми по български и 

сърбохърватски език

ПОДГОТОВКИ ЗА „МАЙСНИГЕ СРЕЩИ"

Тазгодишното чествуване 

в знак на юбилеяучениците от българската на
родност освен читанки по бъл 
гарски език ще имат и отде
лен учебник по граматика.

Що се касае за сърбохър
ватски като немайчин език, 
досега в училищата на бъл
гарската народност такъв учеб 
ник не съществува. Комисия
та прие заключение те да се 
печатат
то при това От V клас освен 
читанна да имат и граматика 
за изучаване на сърбохърват 
ски език. По същия начин 
ще се решава и за българ
ски като немайчин език.

— Кои работи стоят пред 
Комисията в момента?

— Приемане на напътствия 
за оценяване на учениците по 
роден и немайчин езин, прие
мане концепции на учебниците 
по български език като роден, 
българсни като немайчин и 
сърбохърватски като немайчин 
езин, канто и напътствия за 
реализация на тези задачи.

Разговора води: Ст. Н.

ни точки от бита на своя край. 
В рамките на районните срещи 
ще се проведат и спортни 
състезания. Най-добрйте изпъл 
кители и състезатели в райо 
ните състезания ще вземат у- 
стие на централните тържест
ва в Димитровград.

Централната 
и’ тази година ще бъде увели 
чена с участието на самодей 
ните групи от оръбсната, ал 
банската, турската, 
та, словашката, румънската и 
унгарската народности. В план 
е тази година като гост, 
първи път, да участвува и ита 
лианската нродност от Копър 
(СР Словеня). Всички тези гру 
пи, заедно с самодейното дру 
жество в Димитровград, тряб 
ва чрез песен и игра да мани 
фестират братството и един
ството на нашите народи и 
народности.

Освен тях, в прославата ще 
вземат участие и нултурно-ху 
дожествени дружества от оста 
налите общини, в които живее 
бт^гарската народност — Боси 
леград, Бабушница и Сурдули-

Двадесет и седмия традици 
онен фестивал на българската 
народност в Югославия по по
вод Деня на младостта, ще 
се организира през тази годи 
на в знак на юбилея — 40 го 
дини от идването на другаря 
Тито начело на ЮКП и 85-ия 
му рожден ден. Това бе при 

ето на заседанието на комите 
та по чествуване на таз годиш 
нит-е „Майски срещи” на на
родите и народностите в СР 
Сърбия, които ще се състоят 
на 21 и 22 май в Димитров-

Републиканската комисия за училищата на на
родностите под председателството на Кирил Трайков 

председател на комисията, прие поектопрограмата 
от областта на езиците за училищата на народно
стите, живущи в СР Сърбия. По тоя повод бесед- 
вахме с другаря Трайков. от трети клас, ка-

манифестация— Кои дейности предшеству 
ваха на тази твърде важна за 
дача в по-нататъшната работа 
и афирмация на училищата на 
народностите, а с това и на 
българската народност?

— Реформата на ооновното 
образование, което е свеобраз 
на обществено-политическа за 
дача, произтича от основните 
становища за реформата на 
образованието, утвърдени с 
Резолюцията за развитието 
на образованието на X кон
грес на СЮК и VII конгрес 
на СКС. Паралелно с провеж 
дане на дискусия върху об
щия план и общите основи на 
реформата на образователно- 
възпитателния процес в основ 
ното училище, се провеждаше 
и професионална дискусия в 
училищата на народностите 
със специален обзор и ударе 
ние върху онези специфичнос 
ти в образователната система, 
които не се явяват в училища 
та с обучение на сърбохърват 
ски език.

За тези училища трябва да 
се направи учебник, от авто
ри-практици от редовете на на 
родността. русинока-

— Какъв да бъде фондът 
на часовете по роден език?

— От идущата учебна годи 
на, по-точно от 1 септември 
1977 година, във всички учи
лища на „територията на СР 
Сърбия ще се прилага поете 
пенно преминаване към прие
тия общ план на възпитател
но-образователната работа в 
основното училище в I, II и 
V класове. Фондът на часове 
по роден език е 4 часа сед
мично', докато сърбохърватски 
като немайчйн рГ български 
като немайчиТГ~5зирг~бт~~чбТири 
часа^Тц^се^намали на два ча- 
саг: В~ училищата ~нз—бълг арена 
та народност, с оглед на тра
дицията, .сърбохърватски ще 
се изучава от III клас. Също 
то се отнася и за български 
като немайчин език, нойто 
вместо от V, както бе досе
га, ще се изучава от III с по 
два часа седмично.

— Кои нови учебници могат 
да се очанват за учениците от 
българсната народност?

__ Комисията прие заключе
ние да предложи на Просвет- За председател 
ния съвет на СРС да приеме та за ИЗГ0Твя1не и реализира- 
пешение за учебници по ези- Н€ на програмата по чествува 
ците и то: Буквар за I нлас Не 5е избран СТАВРЕ СПАС- 
и Читанна като отделен учеб КОВ, председател на Общин-
ник Също така Читанна за II оката младежна конференция,
и III класове в които ще се На проведеното събрание бе
поместят материали по езико- изтъкнато, че главен носител 
ви поуки. От IV до VIII клас на чествуването на Деня на

заград.
Според програмата във воич 

чки местни общности ще се 
организират подходящи култур 
■но-забаени програми, на които 
ще се изнесат доклади за жи- 

Титознания път на другаря 
Предвидени са и районни сре
щи, на които местните общно 
сти ще се представят с подоб

БОСИЛЕГРАД

Подготовки за Деня на младостта ца.
В рамките на чествуването 

са предвидени и наградни те 
мй за младежта и пионерите 
а във връзка с жизнения и 
революционен път на другарл 
Тито. Предвидена е и излож 
бе на фолклорното богатство 
на този край; концерт, посве 
три на „Деня на младостта , 
спортни срещи на най-добрите 
отбори от районните състеза
ния и работническо-спортните 

упражне

младостта и рождения ден на 
другаря Тито ще бъде учаща 
та се младеж от

Във връзка с подготовката 
за чествуването на Деня на 
младостта и 85-ия рожден ден 

Босиле-
се състоя събрание, на

основните
от Средношкол-на другарл Тито, в училища и 

ския училищен център. Честву 
ването ще има масов и състе 
зателен характер с редица 

културни мавифес-

град
което участвуваха директорите 
на петте основни училища, ръ 

на обществено-
специфичности— За иои 

става дума?
__ Преди всичко специфич-

във възпитателно-

спортни иководителите 
политическите организаци, ди
ректорът на Средношколския 
образователен център и др.

на Комите-

тации.
На събранието бе договоре 

но в чест на двойнния праз
ник в районните центрове 
общината да 
нултурно-художествени и спорт 
ни манифестации, а централ
ното общинско тържество да 

Босилеград на 25

ности има 
образователната програма по 
роден език — при учениците 
от българската народност, 
при учениците на албанската 
народност — на албански 
език. Друга особеност е изу
чаването на сърбохърватски 

немайчин език и трета

игра, гимнастически 
вйя на учениците, срещи 
граничарите и т. н.

По този начк$« Димитров 
градска община започва със 
серионзна подготовка за своя 
фестивал и юбилейната година.

в с
се организирата

се състои в 
май. А. Д.като

особеност е изучаването на 
като немаичин език.

В. В.

български

НА ШАМАЦ-САРАЕВО СИ СПОМНЯТ...СТРОИТЕЛИТЕ

Военните 

инвалиди 

бяха първи

ДЕВОЙКИТЕ 

РАБОТЕХА 

РАВНОПРАВНО С 

МЛАДЕЖИТЕАНГЕЛ АНГЕЛОВ:

бях в— През 1947 година
Дома на „„сновеш
ник. Тогава с Първа ; „„
на бригада съставена 
инвалиди заминах на
Шамац-Сараево.

в оиолноогга на
Там близо до кае I

цирибродсиа бригада.
Н(аа иато инвалиди в 

бригада ■имахме ®АнаР°та- *°я 
то постигаше най-добри Резул
тати. Спомням си, че един бр 
гадир беше получил три УДаР 
нишки значки. Ние действител 

най-трудни о- 
мостове и пропу- 

през нощта 
село бяхме на

като У46 Олга Петрова
Спомняхм си, че на линията 

желаниеОЛГА АНТИЧ-ПЕТРОВА:
60 на конференция. Една така 

нощна работа няма да за
бравим до края на живота ои. 
Докто ние работехме с песен, 
д-^жда не спираше. Бяхме и 
напълно мокри, но ние победи 
хме времето, не спирахме, до 
нагго не завършихме

търгнахме с голямо 
да строим нашата разрушена 
страна. След работата имахме 

часове за забава и

ва
линията 

Бяхме настане 
} Ханпиесън
беше и Пър

__ Моя баща беше железни
и затова

ва
чар в Димитровград

бяхме наотанюни през 1947 
СНОЮ

ни и рзлични 
културно издигане.

Това бяха незабравими часо 
за нас девойките, нойто до

не бяхме пътували по- задължения.
Рабо при тези трудни

йните-бригадирки
теха с младежите.

тук
Като член на

младежите за уча 
Шамац-Сарае

година.
ва тази организирах

стие на линията 
во. Но най-добра агитация 

самото участие «а линията.
секретар на

поетите 
А беше нощ. И 

моменти дево 
заедно рабо

ве
бе тогава

далеч от Димитровград, 
техме с ръца , защото 

ва н© разполагахме 
мшини. Дори и когато имаше 
проливни дъждове ние не опи 
рахмо , трябваше да се изпъл 

плановете взети преди то

ше тога 
с никаквиИ когато станах 

СНОЮ аз и самата ое вписах 
тогава тръгнаха 
от Димитров- 

това се но

;
В следващия брои: Слобо 
дан Петров, Нинола Геор- 

Еленнов-Аца
но работехме на 
бекти — на

Работехме и

защото с мен 
много девойки 
град, нойто преди 
лебаеха.

гиеви Александар
нятсти.

и като деца от 
то пример за другите. СТРАНИЦА 9
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НОВИ ЗАДАЧИ
ГОРАНСНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕД

БОСИЛЕГРАДНА СОЦИАЛНИ ТЕМИ

ВРешаващ фактор 

опазването на жизнената 

и трудова среда на човека

ДОГОВОР ЗА 

СПОКОЙНА СТАРОСТ Нов ТВ 

рвтранслач

По-рано, в стари времена, ногато по селата 
в Босилеградсна община съществували големи се
мейства с над 20 членове и ногато думата на ста- 
реята е оила занон — не е имало проблеми с из
дръжката на старите хора. Било е ясно: всени стар 
член на това многолюдно семейство ще изтлее на 
домашното огнище. На всекиго оила ооезпечена спо
койна старост.

Днес не е така.

Общинската органи- 
избран Ранно* За нов председател на 

на гораните Димитровградвзация
Ставровтор

тази година е лро 
Iодина за олаз 

жизнената и трудова 
на човека пред I оран

Тъй като 
възгласена за 
нане на

ТЕЗИ ДНИ в Димитровград 
отчетно-изборна конНАСКОРО НА тю-голяма част

няма големите многолюдни 
семейства. Младите щом изкарат ооразованието си, 
се настаняват на работа по големите градове и в 

на село остават стари хора без да

На село вече ги се състоя
феремция на Движението 
гораните в общината. Досегаш 
ният председател на гораните 

телевизионна програма на Ра- 0 Димитровградска община
Белград. Това Милорад Златанов изтъкна

сравнително I
които са постигнали гораните 
през отчетния период от 1973 
— 1976 година.

от Босилеградсна община ще 
качествено

на

скок? движение възникват твър 
до отговорни задачи.

тряова да ин‘
залесяването, с

на кислород

бъде достъпно
и втораприемане на първамного случаи

кои дооре да се грижи за тях, нямат с кого даима 
си поговорят.

А от децата им — които са си завъртели свои 
домове — или нямат условия, или пък не искат да 
приоерат при сеое си своите стари родители, често 

старите планинци трудно понасят градената 
врява и живота в апартаментите и по-често се ре* 

да се мъчат на село, отколкото да останат в

— I ораните 
тензивират 
сте го изворите 
значително
ооогагят, да

дио-телевизия 
ще се осъществи с

високите успехи,новият 
село Млеко- ще се умножат и 

раоотяг 
на града и проми 

със засаждане-

ретранслатор в върхумястото „Кръстатопъти и минци, на 
дърво", чието изграждано о в 
ход. Този обект, който ще 
струва 1,5 милиона динара, 
строят съвместно Общинската 
скупщина в Бооилеград и Ра
дио-телевизия Белград. Досега 
е построена сградата, в която 
ще се монтират съоръжения
та, а за

уреждането 
шлеми селища—■ В общината действуват 

гораисни бригади при основни^
шават
града. „зелени оели дро-то на т.н. 

ооие на градедете, урежда- 
дворове и

Един опит за разрешаване на този въпрос се 
степен практичен. Съставя се До не на сраорични 

дворовете на
дови организации, устройство
то на трудово-възс1ановителни 
центрове, уреждане на учили
щни дворове и вътрешния ам 

Ш Оиент в училищата, ооогатява- 
™ не на ооразователната и оо- 
И1 ществено-възлитателна работа 

в самите горански бригади — 
потвърди М. Златанов.

оказа до голяма 
говор с хора, живеещи на село, близки на остаре
лите, които да ги дочуват. Затова пък те им пред- 

по този начин се лишават от на-

останалите тру-

писват имота като 
следство синовете и дъщерите им. В суучай, когато 
тези договори се правят при взаимно съгласие на 
лицето, което ще издържа старите родители и деца
та — е добре. Но има и лоши примери. Нарядно, 
стари хора на село, оставени и забравени от де
цата си, се принуждават да сключат договори за 
издръжка без съгласието на своите деца. И когато 
те умрат, тогава настъпват ред неприятности, стига 

■ се и до. съд и подобни. Нарушават се отношенията 
между хората.

няколко дни ще бъде 
и електрическата 

напоява с
прокарана 
мрежа, която ще 
ток ретранслатора. 

Очаква се, че

. -\г тя .обект
значе

този
който ще има голямо 
ние за по-нататъшното разпро 
страняване на телевизионната 
програма, а с това и гдрдобря 
ване на информирането, ще 
бъде готов до първи май та
зи година.

Г-Ащ
ГоранснотоДелегатите на 

движение се запознаха и прие 
ха проектоплан по тазгодишно 

I залесяване и защита на гор- 
| ските култури. Димитровград- 

Щ ските горани общо ще залес
ят към 100 декара голини и

■ ще развият богата дейност.
■ Също така обсъдиха и проек-
■ топредложението за присъжда

Може би това е и главната причина, поради 
която мнозина стари хора на село, не искат да ги 
издържа никой, за да не отчуждават имота, да не 
ги „пронлинят децата им", както казват.

[ •’т
в. в.

Иван АНДОНОВ я
ИЗ СЛАВНИТЕ ДНИ НА БОРБАТА

Пеша. от 
Бабушница 

до Белград

не на заслужени признания 
на горански бригади и отделни 
лица. По решение на репуб
ликанското Движение на гора
ните на горански бригади и 
отделни лица в общината ще 
бъдат раздадени 6 златни и 
15 сребърни горански значки; 
както и 20 похвални грамоти.

М. Златанов

те училища и гимназията. Чи 
слящите се към Югославска
та народна армия селска и 
градска младеж, местните и 
трудови организации, също 
имат свои бригади. Основните 
училища обхващат 1111 учени 
иц, в гимназията 323, при ра
ботническо-градската младеж 
към 100 души, а при местните 
общности около 3000 членове. 
При трудовите организации 
също действуват горански бри 
гади и се счита, че всички 
трудещи са едновременно и 
членове на бригадите, заяви 
М. Златанов.

★ 17-годйпшата Савета Здравкович, деле-
1944гат на Първия младежки конгрес през

пеша, боса пътувала от Бабушни-година — 
ца до Белград

На отчетно-изборната конфе 
ренция бе избран нов Изпъл
нителен съвет, а за председа 
тел на Общинската горанска 
организация бе избран Ранно 

. Ставров, председател на Об
щинския синдикален съвет.

С. Здравкович
— През една януарска нощ на 1943 

година у нас дойде Аца Шипа, извест
ният партизанин от този край заедно с 
Раде Анджелкович от Дървена ябука. 
Баща ми им беше поръчал, защото 
каше и ние, нашето семейство да се 
включим активно в Народоосвободител- 
ната борба ...

Смомням си — разказва Савета как
во направиха след свалянето на един 
техен самолет от страна на партизаните. 
Започнаха най-жестоко да избиват не
винни хора, а къщите им да опожаря
ват. Това стана през май на 1944 годи
на. Мисля, че беше на 17 и 18 май- 
Опожириха половината къщи в Дървена 
ябука и избиха над 60 души. Всред тези 
невинни хора имаше и малки деца, же
ни и старци... — със сълзи на очи раз
казва Савета Здравкович.

— По това време — продължава тя 
— загина и прославената партизанка от 
Дървена ябука Добринка Богданович, 
която беше и секретар на СКОЮ. Нея 
я изгориха накрая... След нея — 33 
станах секретар на СКО-евската органи
зация в селото...

След изгонването на българските фа
шистки войски ние младите в Дървена 
ябука веднага се заловихме с работа. По 
точно, ония, които бяхме останали в 
село, защото младежите предимно за
минаха на фронта, да се борят за окон
чателно освобождение на страната ...
Край Шйд загина и брат ми.

— Страшно зрелище представлява
ше опустошеното ни село казва Савета. 
Ние веднага организирахме младежи 
трудови акции, поправяхме и строехме 
къщи на. хората, строехме пътища...

— По това време научих и да чета и 
пиша — казва Савета Завърих курс по 
ограмотяване и това е цялото ми обра
зование ...

— Незабравими са тези дни — 
опомня си днес Савета Здравкович, сел
скостопанска производителка и член на 
Общинския отбор на Сьюза на бойци
те в Бабушница. — А тогава 
беше много тежко. С радост приех но
вината, че аз съм предложена за деле
гат на младежкия конгрес. Беше края 
на новември, 1944 година и Лужница бе

снях. До Бабушница 
Но скъсаха се

тогава
ис-

Делегатите на Конференция 
приветствувахагорещо

предложението на президента 
Тито да се присъди по трети 
път Орден на народен герой.

та

ше покрита със 
пристигнах някак си. 
цървулите и чорапите и нямаше как — 
с нескрита гордост разказва Савета — 
през Власина и Лесковац до Белград 
пътувах пеша боса... Това не беше лес
но, но не съжалявам!

'— В Белград ни приеха много доб
ре. На конгреса говори другаря Тито, 
като между другото изтъкна, че въоръ
жената борба е вече към края си, но 
ще трябва да запретнем ръкави и да 
строим. Да обновим страната!

Тези негови думи ме развълнуваха...
И на връщане за родната Дървена 

ябука Савета здравкович имала доста 
труности.

— до Пирот пътувахме къде с влак, 
къде пеша. А от Пирот до Дървена ябу- 

пак пеша. Гоша Андже- 
линович беше намерил едни конски ко
жи за цървули и ми ги даде. Нямах вре
ме да ги направя, а Д° Дървена ябука 
пак пътувах боса... — спомня си Са
вета Ьях настинала и затова отлежах 
един месец, а после се залових с работа 
в младежката организация ... През това 
преме — казва Савета — в мое отстъст 
вие бях приета за член на Партията.

А с каква дейност се е занимавала 
Савета в Дървена ябука преди и там да 
изгрее свободата?

През отчетния период гора 
ните в общината са 
ли завидни резултати. Ежегод 
но са засаждани по 
стотици декара с борови 
циеви фиданки. С 
телно е подобрена растителна

Отчетно-изборната конфе
ренция приключи с прожекти
ране на документален филм 
за живота и дейността на го
раните и разглеждане на гор
ския разсадник на димитров
градските горани, в който се

постигна

няколко 
ака-

това значи-

ка

Тя била тилов работник.
Снабдявала партизаните с облеклек- 

ло и храна. Прала драхите им.
Ето какво си спомня за това време. Матея АНДОНОВ От заседанието на гораните
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ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА Ш; Необикновеният 

живот на великия 

учен Тесла (4)

„АСЕН БАЛКАНСКИ“ р 15
сс СПирот)и У

«у

3:а (2:0)
Б. РЖОНСНИЦКИ:

гл Скоро у тринадесетгодишния Никола се появи
ха някои собствени мисли за атмосферното електри
чество и в училище той изказа пред учителя си иде
ята за управляване на дъждовете с помощта на мъл
ния, създадена по изкуствен начин.

По време на учението у Тесла още повече се 
разви способността за бързо смятане. Той правеше 
всички математически изчисления на мислено пред
ставяна черна дъска, моментално казвайки крайния 
резултат. Тази способност се запази у Тесла през 
целия му живот. Станал знаменит учен, той пак пра
веше изчисленията си и конструираше наум, като си 
преставяше във въображението взимодействието ме
жду частите на изобретавания от не1Ю апарат. Тесла 
завинаги запазваше в паметта си конструнциите на 
създадените от него машини и даже след десетки 
години можеше да каже размерите на всяка част.

Веднъж Никола тежко заболя. Животът му се 
намираше в опасност. Според собствените думи на 
Тесла оздравяването настъпи съвсем неочаквано — 
по време на болестта той започна да чете „Приклю
ченията на Том Сойер" от Марк Твен. Жизнерадо
стната книга възбуди у него такова желание да жи
вее, че с усилие на волята той се застави да по
беди болестта и скоро за удивление на лекуващите 
го лекари оздравя. Произведенията на Марк Твен 
загинаги останаха любими книги на Тесла и той бе
ше неизказано щаслив, когато много години по-къс
но се запозна и се сприятели с великия американ
ски писател.

V : У - ‘ •
■■ , ' ■.-'■•А ■■
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Отборът на „А. Балкански"

През първото полувреме домашните 
футболисти бяха много по-добри. Втора
та част от играта показа обаче, че „Про
грес“ е по-добре физически подготвен, 
което доказват и четирите гола в мре
жата на „Асен Балкански“.

Подговявайки се за предстоящия 
пролетен сезон в Между общинската 
футболна дивизя — Ниш, „Асен Балкан
ски“, като домакин, игра приятелска 
среща с отбора на „Прогрес“ от Пирот, 

штересен мач гостите се показаха по- 
мача с мини-

Дойде време да се продължава учението във 
„Висшето реално училище” и Никола Тесла го из
пратиха в град Карловац при братовчедката на баща 
му Станка Бранкович. Тук той усилено се занимава- 

същите любими предмети — матема-
-подготвени и спечелиха 

победа от 4:3 (0:2). А. Д. ше все със 
тика и физика.

Домът на леля му не познаваше никаква ну- 
Семейството беше напълно осигурено, но Стан-

мална

жда.
ка Бранкович, която се отличаваше с не малки стран 
ности, държеше племенника си полугладен, 
смяташе вредно за мършавия и болезнен юноша, ка- 
къвто беше Никола Тесла през онези години, да 
яде до насита. Мъжът й, свакото на Никола, се опит 
ваше тайно да подхранва юношата, но сноро тези 
опити бяха разкрити и прекратени от властолюбива
та леля. По-късно в автобиографията си Никола Те
сла обяснява своите усилени занимания в Карловац 
именно с необходимостта да заглуши усещането на 
глад. Така ли е било или не, трудно е да се съди, 
но той действително успя да завърши четиригодиш
ния курс на обучението за три години и да получи 
степента бакалавър.

ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИТЕ ИГРИПРЕД като

Димитровград домакин за 

регионалните състезания 

по шахмат След завършване на „Висшето реално учили
ще" пред юношата възникна въпросът за избор на 
професия. Самият Никола считаше за най-добра спе 
циалността електроинженер. Но намерението му да 
продължи учението си във Висшето техническо учи
лище срещна рязкото противодействие на бащата, 
който мечтаеше да види сина си свещеник. Никола 
Тесла горещо протестираше против

волейбол, спортна стрелмаса,
ба и малък футбол.стезанил ще вземат участие и 

на състезанията в региона.
на състезания

от Димитров 
вземат уча 
тенис на

Традиционните работническо- 
спортни игри в Димитровград На регионалните 

община Щв започнат в представителите
Най-добри градска община гце 

по шахмат,

желаниетова
Димитровград е и домакин в 

този дисциплина, е рамките на 
II зона на работническо-опорт 
ните игри в СР Сърбия (с общи 

ните в Нишки регион). Това 
състезание ще се състои на 
9 април и в него ще вземат 

отбори от 11 общини.

ска
началото на април.

стиеобщинските съ* поради страстното желание да 
защото още тогава той не при-

заболя

те отбори от на бащата не само 
стане инженер, но и 
знаваше никаква религия.

В разгара на бурните спорове Никола 
Впоследствие той самият считаше, че е пре- 

спомените на близките му за хода
участие
— Най-добре клаоиралия се 
отбор ще участвува на репуб 

състезания на 23 и 
в Лозница.

тежко.
ФУТБОЛ карал холера, но 

на болестта не потвърждават това. Тревогата на ця
лото семейство за живота му не се поддава на опи
сание. Никола успокояваше близките си, като ги уве
ряваше, че ано баща му даде съгласие за продъл
жаване на техническото му образование, той ще на

към оздравяване. Ако му от-

ликанските 
24 април»МЛАДОСТ« 

»ВЛАСИНА« 2:3
По тенис на маса домакин е 

Свърлиг, а състезанията ще 
се проведат на 23 април. По 
спортна стрелба състезанията 
са на 14 отмооно на 29 май, 
а домакини са Ниш (за реги 
она,), относно Начак (за Репу 
блината). Състезанията по во 
лейбол са на 11 юни в Гад- 

относно на 19 юни 
По малън футбол

сочи цялата си воля 
кажат, смъртта е неизбежна.

Бащата дълго се противи на молбата на сина 
на един на биографиите 
свят се отвори за Ни-

си. Едва ногато, гто израза 
на учения, вратата за онзи 
кола, Милутин Тесла даде клеветно обещание да не 
пречи на намеренията на сина му.

Това събитие не мина без последствия за Ни- 
Тесла. Като предполагаше, че е преболедувал 

опасяваше да не се зарази отново

въз м оживе
на гол. Та 

на ма-

извънредни
отбелязване

колко 
ти за
ка репуларното време 
“ приключи с равен резулт 
п ■ и В продължението на 
30 минути футболистите от 
Сурдулица успяха да 
жат с по-грздивна 
бе решаващо

кръг на съетеза- 
футбола

жин хан, 
в Приеполе. 
състезанията са през септем 

домакин са Куршумлия 
Враня за Републи

В първият 
нията за 
стите на 
от футболният 
на" в Сурдулица. 
среща се състоя 
при дъждовно

футболно игрите.

кола
Юго-мулата, 
„Младост" загубиха 

отбор „Власи-
футболната 
Босилеград

от холера и се 
от нея, Тесла остана през целия си живот мните- 
лен и болезнено гнуслив, което особено биеше на 

неговото материално благопо-
аври, 

за региона и 
ката.

очи през годините на 
лучие.

върху целия му начин на живот. 
(СЛЕДВА)

ое нало-в Оовеи тези преде иде ни са и 
други дисциплини, в които Ди 
митровпрадона община няма да 
участвува.

и на ло игра, което 
на ма-

време
за изходашо гони

чатънфутболист^ 
I показа 
игра, но

ча.Босилеградските
във второто полувреме 
ха сравнително добра |

реализират н»

А. А-
В. В.

СТРАНИЦА 11
не успяха да
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КАРИКАТУРЕН

ш КАМЕМ-М.ПЕШВ1 Сакат да сам 

добар муж Г■
Ш.'

са кикве му Не има тия Л,ш

- ^оГс-^д
педесс, а най-млада у село. Подсугарнла сс, че пра 

Ш й-и преставление, че нграйе насамца и че поие. Кво 
Щ да се прайи, нейсе, нека йе и тека, ама що мене 

сполете да видите. „
Остадо дом сам, нема кво да сс и^до, говеда 

гладна V кошару. Мнну й°Дъи Льи> М,И1У ДР^Г* 
живейем само на пържену урду. Питам я Станию*

_ До кига, чс прайнте тия преставлепия» я
И умре одглади? ! 
щ — Темъи ^а омо
Щ Стаиия. Че требе да давамо вечериикуту 

а после че обикаляло селата ...
Видим я Дека иечс това СК°Р° да се згшъРши 

готвим. Запаса опрешку, затвори 
после да

го още /ео&еге 
ше '7'зРчеле'т'О '

— ХЪММЧп,

РЯ асо рие МЯЯЯ

1
1почеле с работу, — каже у село,

/^ОЯКО ЯвЯЯЯ п I рея е зя зор я 
/гя/тил миря/

и реши се да
вратата да не улезне комшията Лека да 

_ прайи с мене майтап по сред село. Очисти ком- 
И пнрйе, донесо мас, очисти и лук, реко, са че нраипм 

Ьувеч да се раним два-тди дъна. Ама заоовадил съм 
най-главното да питам. По рано си беше по-добре, 

с= накладеш кваторат с дървца и че печеш кикво са- 
ЩШ каш. Са жената исвърлила старият кавтор и ту- 
Ш рила новият електричан, що га йесенъска купимо 

V Пирот на вашар. Ли жената се распрая с куйнуту
кико се пуща. На-1 не съм ни пришъл да видим

прайим Ьчвечат, тури га у вуршуту и реко нема ^ 
Ш та идем да питейем ко.мшнюту Леку сам чс сс щ 
= опраим. Въртну йедно колце, въртну друго и чекам.

После ми прегоре И
1_ Напече се йедно горне колце. 

зе бушончето. Е, реко нема да окам Леку па ижата 
Щ да изгори. Отидо у мазето, изнесо старят кавтор 
Ш ' смедеревац“ тури га у ижуту, донесо съчйе па на- 
Иа кладо. Ем се згрея, ом си напрайи гшротски Ьувеч 

за три дъна, па си извади сок. И нека си Стания 
прайи вечеринйе колко,оче. Че ме буде със стария 
кавтор. Ама с онуя технику — електрични кавтор, 
различни бойлери и друЬи котлончета-мотлончета 
щеше да си останем гладан.

Ако некой побратим пати од туя мою болест 
нека си тури старият кавтор — гладан нема да ос
тане, а ония с електрику нека държи само за убаво. 
Това само додека мине 8. март!

-зя ЯМЛРФ
& г/ри-

-Я вРЗГРИ'- (( А

77РО РР-РА7Р/, МО - _

по •

-#я. диета имляе 
с2^бр-рнре трг можзе Лаи~
ДЯР ОП7 РЯРГЯВЯ31ЯЯТ7Я7.7

МАНЧА

★★
Ако се боите ог самотата, ме се йсене-

Дом без жена е като мелница без пода.

Арменска
те.

/
А. П. Чехов

★ *
Младите жени на стари мъже обикно

вено още приживе ма мъжа си мисят, за те
зи, които ще им истрият сълзите.

Където има брак без любов, там има 
и любов без брак.

ЧудомирК. Голдони

Подарък
л/4т легров

БжйШон%и


