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С ум аз на Президента на Социалисти
ческа Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 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.
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АКЦЕНТИ | ПОДГОТОВКА ЗА ТИТОВАТА ЩАФЕТА В НИШ ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД 
ПРЕДЛОЖИЗадъп

жение
Другарят Тито по 

трети път 
народен герой

1 ИЗЯВА НА ТВОРЧЕСКИ 

УСПЕХИ НА МЛАДИТЕ
11

ТЕЗИ ДНИ в Босиле- XX
градска, Димитровград XX
ска и Сурдулишка общи хх
ни [в Бабушнишка това XX
ще бъде направено дс XX
пълнително) бе разгле- хХ
дан отчета за работата XX
на Издателство „Брат XX
ство” в Ниш. Изготвени XX
ят материал от страна XX
на Издателството бе XX

като обективен ЙЙ
който пс

към все
народното предложение на на 
шите народи 
Общинският комитет на СКС 
в Бооилеград предложи дру
гарят Тито по трети път да 
бъде отличен с Орден на на
роден герой. С това предложе 
ние — каза се на заседание
то, се изразява любовта на 
всички трудещи се и гражда
ни от българската народност 
в Босилеградска община към 
другаря Тито за всичко, ноето 
е дал като пръв войник на 
нашата Революция и строител 
на НсХииет път в социализъм и

П р и общ авайки се

и народности

'
I |

1-ГМ

оценен
и критически, 
край постиженията из 
тъква и проблемите с 
които се ореща трудо 

колектив на „Брат

^пг;ги1„„
кВЗ&СГгдЗ1 «I-

Ц1сс
с» г.
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Iвият
ство" и предстоящите 
задачи за още по-успе 
шна работа.

Оценката на обще 
ственополитичесните ор

всички об

мира в света.
За жизненият път на дру

гаря Тито говори секретарят 
на ОК на СКС ГОНЕ ГРИГО-

в. В
1 >•

ч® |\Т
РОВ.

Iганизации във 
щини както и Центоал 
ния издателски съвет е 

Издател- 
,, Братство" с ре 

на вестник

Единодушна 
подкрепа на 

предложението
■единодушна: 

ство I Ниш панорама
дакциите 
„Братство”,
„Мост” и издателската 
дейност и на 
вестник

Iсписание

1 е създадена конкретн* прогрг 
ма, която ще бъде изпълнена 
изцяло.

ни от всички краища на нашг 
та страна, а няколко младеж
ки трудови бригади от Ниш 
ще вземат участие в младеж 
ките трудови акции в нашата 
страна.

В деня на тръгването на Ти 
товата щафета от Ниш — 27 
март — по тържествен начин 
в пионерските и младежки ор 
ганизации ще бъдат приети 
нови членове. Те предварите
лно ще бъдат запознати с ро
лята и задачите на Съюза на 
младежта и пионерската орга
низация, с революционното де 
ло и жизненця път на другаря 
Тито. В град Ниш, който има 

60 000 младежи и девой
ки — до тръгването на Ща
фетата на младостта ще бъ
дат създадени общо 120 мла 
дожни активи в спортните и 
нултурноосудожествеви друже 
ства. В това отношение вече

ТАЗИ ГОДИНА, накто вече 
е оповестено, Щафетата на 
младостта ще тръгне на 27 

Ниш. Това голямо

детскис 
„Другарче” са 
изпълнили въз

Изпълнителните тела «а Со
циалистическия съюз, Синди- 

Съюзът на бойците и 
на Съюзът на социалистичес- 

Сурдулишкг
I В оживената дейност по по 

вод тръгването на Щафетата 
не остава назад и младежта 
на Нишния университет. И там 
са набелязани редица меро
приятия с цел да се подобри 
успеха в следването и рефор
мата ня университета. И мла 
дежите студенти ще се вклю 
чат дейно във всеобщата ак
тивност по повод изпращане 
то на Титовата щафета.

До 27 март към 6 хиляди 
студенти ще бъдат приети в 
редовете на Социалистическа
та младеж, а мнозина от тех 
ните редове, най-дейните и 
най-добрите студенти 
бъдат приети в Съюза на но 
мунистите.

успешно 
ложената задача в об- 

на информиране I март от гр. 
признание, с което е удостое
на нишкатя младеж, първа да 

обичания 
Тито

катът

1ластта 
то културната и образо 

дейност. Но 
възможности не 

са използувани за още 
постижения

„Брат

ката младеж 
община на съвместното си за 
седание състояло се на 4 
март т. г. дадоха единодушна 
подкрепа на предложенията 
президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито по трети път 
да се провъзгласи за народен 
герой.

От заседанието в Сурдули- 
Ца бе изпратено лисмо до Съ 
юзната конференция на ССРН 
в ноето се подчертава, че 
всички трудови хора и траж 
дани от Сурдулишка община 
този жест считат като израз 
на признателност и благодар
ност към личността на дру
гаря Тито за великото му ре
волюционно дело и значение
то му в миналото, настояще
то и бъдещето на нашите на 
роди и народности.

вI понесе поздрави на 
ни вожд и учител др. 
едновременно е и удобен олу 
чай за творческа 
дите от гр. Ниш, които от ден 

постигат забележител- 
в своята дей-

1вателна
ЕСИЧКИ

изява на мла8по-големи 
Тиражът на в-н 
ство" все още е малък 
В много села и трудови 

вестнинът

I на ден 
ни резултатиII ност.

В ход е оживена активност 
върху изготвянето на програма 
та на всестранна творческа из 

на младите по повод тръг 
ването ня

1организации 
на българската

Югославия
малко прониква. То
«дин проблем. Спи

изданията 
предоставено

Все

народ-
съв-ност в 

сем 
ва е
сването на

ява1 Щафетата на мла

1 достта.
Така Щв започнат и търже- 

пооватени

повече е 
на редакциите 
още е малко и
чително сътрудничество 

обществено-поли
тичесните работници 
специалистите от раз
лични области, просвет 
ните работници и мита 

изобщо на стра 
изда
ват

къмим. 1незна- чест на щест-вата,
40-годишн ината

другаря 
тията и 
Тези важни 
чествувани с редица трудови 
победи. В следващите дваде-

от идването не 
на Пар-то на Тито начело 

85-тия му рожден ден 
събития ще бъдат

М. Андонов 
Д. СтоевI Ст. Ст,

телите 
ниците на тези 

особено във
С Л Е Д 3 Е IV! ЕТ Р Е С Е Н И Е Т О

Напукнали сгради
млав първичните

в Ниш ще
сетина дни 
дежни организации 
бъдат приети

ния, 
ство".

Вестник 
постоянните

БОСИЛЕГРАД.Братство" с 
си журна- 
сътрудииии 

се за

членове, ановиI ,на младе-жта — 
Съюза на но

от редовете
членове на

позечето села. Някои извори 
в Караманица, Долна Лисича 
и други села пресъхнали. Дру 
ги материални щети няма.

ЛИСТИ и 
требва повече А3 
нимава оъс съществени 

от областта

сградите на ооновното учили 
ще, образователния 
Общмнсната онулщина има 
пукнатини. Такива са забел” 
зани и при старите сгради в

Миналият пвтън вечерта оил 
но земетресение ое почувству 

Бооилеградона община 
сеизомоложки

нови
мунистите.

От средата на март до сре 
на май в Ниш всени ден

младежки трудови
350 — 450 души ще УР0Ж 

В тази анция, нан- 
предвижда, ще вземат 

над 30 000 младежи и
девойки, от °Рга"иИтТвв „68

център
на ва и в

Понеже няма 
апарати, силата на удара не 
е измерена. Но и най-старите 
хора твърдят, че такъв труст 
не помнят. Това нещо пред- 

сред населе- 
особено в Бооилеград

въпроси --
самоуправлението, Д
легагената система, сто 
ланските въпроси, живо 
та в местите

организаци ите^на

в. в.

Iобшн ос-
$ ДИМИТРОВГРАД1ти и

сдружения труд 
що във всични сгру У 
ри на четирите 06,333 
и двата региона. То
предпочита по-иаместв
но и ангажирал0 пи^? 
не. Но при това ит 
пън ват и от® АРУ 
проблеми: повече с Р

ИИЦИ' ПОлГие галски 
ци и млади 0,01
самоуправително и ид 
йно ттриентирани^аДР ,

дат града 
то се | Трябва ра се разрушат 

18 обекта
извика паника1 нието
Веднага след първите удари
на земетресението

напуснаха домовете си
1I всички жи

щНОСТИ,
ситета.

тели
останаха по улиците до нъ МИЛОНА И★ ЩЕТАТА СЕ ОЦЕНЯВА НА 2 

130 ХИЛЯДИ ДИНАРАНа съюзната младежка тру- 
акция през лятото в гра 
три смени също ще уча 

младежи и девои-

сно през ноща.
В Босилеград на 

огради, между
<(Стр. 3)поечатодова 

да в
ствуеат

на«оито и
450



итоСТРАТЕГТИТОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦН НА СЮН

НА МИСЪЛТА 

И АКЦИЯТАПостоянно укрепва 

обществената самозащита
«"I

НА ИН Л«ознаменуваме 
от идването^

вече то

Тази година
40-годишиината

Тито начело на 
СЮН. Тито —I

40 години беше из 
стратегията и

дей-

ЮБИЛЕИТЕ НА ДРУГАРЯТ ТИТО » (Г
НАЧЕЛО НА СЮК

КОМИТЕТ ЗА ОЗНАМЕНУВАНИ НАФОРМИРАН органи- другаря 
относно 
гава преди 
тьнйат творец на
тактиката на целокупната
„ост и мисъл на нашата Пар 
тия. Този аелин юбилеи сюК 
всестранно значение за СЮК,
за нашата по.н^а=Гт|о?,

за всичии наши 
Този оо-

ствонситлитичеоките
делегатските снулщини

ръновод-Организациите и
<на СИ трябва постоян-

от 2На заседанието си
т. г. Председателството

зации,
самоуправителните органи,

общности, организаци-
ствата мемарт

на ЦК на СЮК обсъди акту- 
въпроси на обществе- 

самозащита, нато_трайна 
съставна част на нашата са-

но да подтикват и насочват 
всички субекти на 

самозащита. Та

своята бо-стните
ите на сдружения труд, дт4>жа 

органи и служби и тру- 
се и гражданите и то на нашата страна, но има 

значение за обществе 
изобщо.

алните
ната

акциите на 
обществената 
на тя 
всекидневна

вните
още повече ще стане 

задача на обще-
дещите
ще действува съгласувано 
единство с всенародната от- 

.представлява ефи 
на защита и от

и в и голямо

Четиридесет** години то грее с 
светлина, с революционна 

мисълта и акцията,

моуправителна система. за акцията на 
ли цялостно, 
народи 
гат етап от 
борба на 
СЮК е мощен
оипт и вдъхновение

по нататъшния иапре 
нашата ми-

в света
и народности.

революционната
относно на 

източнии на 
за творче-

брама и ще 
касна система 
брана на нашето общество

на заседанието

нова

“Ек
против старото и отживялото, 
затова то на себе си отдавна 
привелече и привлича внимание 
то иа целия свят, относно на

ГОНП,

изтъкнатое
ство, за
дъи на науката и 
сьл като цяло.

Това същевременно е и 
пей на нонтинуитета на револю 
ционната борба на нашата Пар 

Югославсната номунистиче 
- този период 
и практически 
изведе Револю- 

след побе- 
етап на

учреди 
на юби

Председателството
юбиком1Итет за чествуване

на другаря Тито, набро- 
120 членове. За пред-

прогресивно
на таиива проме-

Л0ИТ0 всичко

Благ°Д^оЯитина, нашата страна
потсигиа огромни

бяха случайни. На лини- 
революционните проме-

винаги

яващ
седател на комитета е избран 
Душан Петрович 
член на Председателството и 
на ЦК на ОЮН и председа-

ни ития.
сна партия през
и теоретически 
се подготви и

резултати.Шане
Те не
ята на
ни субективните 
бяха готови да се борят, а във 

се активизираха но

силипериодацията и
дата на въоръжения 
Революцията разви нови социа 
листичесни самоуправителни оо 
щественоикономичесни отиоше
ния във всични области на оо- 
ществения живот. Днес изгра
деното национално равноправие 

завидно равнище канто и 
самостоятелно-

Съюзната конференци*тел на 
на ССРНЮ. всеки етап 

ви народни сили.
Резултатите и огромния опит 

спечелихме са неразрив
но свързани с целокупното де- 

другаря Тито; свързани 
неговата революционна ху

визия

Председателството на ЦК на СЮКОт заседанието на

които
НА 4 МАРТ ВЕЧЕРТА СТАНА

ло наКАТАСТРОФАЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В РУМЪНИЯ е на са с
манна работа, с неговата 
теоретическия и практическия 
му принос към нашата Револю
ция и прогресивните движени» 

света. Затова с пълно оправ- 
юбилей се

суверенитета и 
стта на нашата страна.

През целия този период бе- 
ярък нашият интернациона

лизъм на дело, от отношението 
към Испанската революция 

Това беше

Силата на земетресението 
Румъния възлиза на 7,2 сте 

Рихтер и с един сте 
по-голяма от тази на 

Скопие

помощ за пострадалите в Ру 
мъния. Изпратени са лекар 
ства, медицински инструмен
ти, храна за нърмачета, оде

Миналия петък, на 4 март 
в 20 часа и 23 минути в Ру- 

силно земетре-
шев

пена по 
пен е 
земетресението 
през 1963 година,

встана
което се почувствува 

цяла Европа. Епи- 
центъръ на удара 
около 100 км

МЪНИд
сение, 
в почти в

ни дание тазгодишният 
свързва и с рождения ден на 

— относно със 
които по повод на

до най-нови дни. 
постоянна борба против импе
риализма, догматизма и тежне 
нията за подчинение, против

вала и др.
В Румъния замина и делега 

Градското събрание
другаря Тито 
тържествата 
Деня на младостта се органи
зират в нашата страна.

(Из изложението на 
Куртович пред Председател 
ството на ЦК на СЮК на 2 
март т.г.)

бил на
североизточно 

от Букурещ-. чОт това
;■ най-много са пострада 
столицата на Румъния Бу при 

и гр. Плоещ. Съборе 
много сгради, а броят 

и повредени

ция на
бед- на Скопие, в която влизат -и 

специалисти по сеизмология 
Скопения университет 

„Кирил и Методий”. Делега
цията ще изпита възможнос 
тите за даване помощ на по

Земетресението в Румъния 
от 4 март е 
европейския 
това
по сеизмография уведомяват 
че няма опасност от нови тру 
стове в тази област.

най-силното наствие националистическите страсти и 
шовинизма. Това е велико мари 
систно изкуство, което по свое 
то богатство и прантина, с ми

континент през 
столетие. Специалистите

То до
ли
нурещ 
ни са
на загиналите
граждани е голям, цени се на

в?Н“а° страна,Ч'особе 
но в Тимошка крайна, Пирот 
Враня, Пожаревац, но жертви Дцтпи 
и по-големи материални щети МП 1Ш1

Колендич

страдалите.

СЪДБОВНИ ДНИ НА 

ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (9)
няма.

В България земетресението 
било най-силно в нрайдунав 

градове Свищов и Ру- 
човешки

е
ските 
се, нъдето има и
жертви.

Тези дни от Белград бе из 
пратен първият нонтингент

ШШ?о Димитров, че е издал наре
ждане да се осуетят тези под 
ли маневри на Багрянов: из 

маршал

то това той знаеше — 
шински огън върху мен.

Не знаех за накво се ка
сае, а той псува ли псува. 
Най-сетне разбрах, че е до
шло до промени във връзка 
с плановете с България.

Сталин ми само каза:
„Ние говорехме: „Керенски! 

Керенски, — този ваш Багря
нов изпадна Врангел! Багря
нов е 'подъл предател. С нас 
сключи споразумение, а зад 
гърба ни държи връзки с гер 
'Манците и води преговори с 
англичаните ... Но, ще разбе
ре, че с нас не може да се 
шегува нито играе ...!"

Тогава Сталин съобщава на 
Димитров, че българсното1пра 
вителство е на път да склю 
чи споразумение с американ 
ците, съглаоно което България 
би била окупирана от техни
те войоки, които -в най-скоро 
време оце се подготвят да 
настъпят от към Турция.

„Това няма да позволя! Ни 
как. Това е измама ..; Никой 
друг освен Червената армия 
няма да стъпи на българска 
земя!

На края Сталин казал на

нататък сътрудничи с фашист 
ка Германия. Върховният ко
мендант (Сталин) ми нареди:

Когато на 22 август Ста- преди да замина да се овър- 
лин прочел целия материал, жа с Георги Димитров, ной- 
събран от съветската разузна то ще ме запознае с общата 
вателна служба за тайните на- политичеока обстановка в Бъл 
ирсни преговори на българ- гария канто и с активността 
ското правителство с Англия на Работническата , партия и 
и Америка, донася ненадейно въоръжените части на анти- 

решение фашистките сили на българ- 
бъл с.кия народ ...

съ-I СТАЛИНОВОТО РЕШЕНИЕ ЗА 
ВОЙНА

дал е нареждане на 
Жунов да подготви война сре
щу Бълга рия-

„Защото — говорил Сталин 
— настана чудна обстановка. 
Ако Багрянов сключи прими-

актник НА БЪЛГАР- 
ОИАТА НАРОДНОСТ в 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза всеки петън
Урешда редакционна 

■рили рие с англоамериканците, ние
— СССР тук не можем ни
що. В този случай англоамери 
нанците биха окупирали Бълга 
рия. А това — 
шително Сталин — е против 
вече утвърдени^ договор с 
Чърчил ..Накратко, Сталин 
ми изложи следните стратеги
чески концепции:

СССР ще о_бяви война на 
България и бързо ще дей
ствува. Англоамериканците ня 
мат технически възможности 
да изпреварят СССР. Нямат 
войски в Турция които биха 
могли преди съветските вой
ски армии да навлезнат в 
Бъл гария ...

Аз — продължава Димитров
— на това поставих въпроса:

„Добре, другарю Сталин,но
ако СССР 
БългарИ|Я

окончателно
.......окончателно да реши
гарската бъркотия . .."

В своите „Спомени" маршал 
Жуков пише:

„Шефът
Антонов ме извика на 22 ав-

и
ТОДОР ВЕЛЧЕВ 

Гмми и отговорен
... Благодарих на Димитров 

на изложението му и се за
върнах в Генералщаба за да 
попълня всичката

твърде ре-радиггттр
СТОЯН СТАННОВ ГенералщабанаТшмчечш радоитер подготовка

БОГДАН НИКОЛОВ 
Телефони: директор —

за предстоящата операция в 
България. Аз почти се съмня
вах в това, че ще дойде до

густ и ми предаде нарежда
нето на Върховния комендант 
(Сталин) веднага да се обадя

Главното командуване. 'При наквато и да било борба, но 
това ме осведоми, че се ка- ние войниците вояка задача 
оае за специална задача от 
Комитета за отбрана... За 
Москва отлетях на 23 август 

на същия

едмиииотроции 41-343 в
Годишен абонамент М,

« полугодишен 30 получена от по-висшите начал 
-ници трябва да 
най-голима

И Георги Димитров ои опом 
ня за тези дни-.

„Недадейно, през нощта на 
Комитетът за отбрана ми 25 август, Сталин ме извика 

нареди да отлетя на Втория в своята „Дача" «рай Москва, 
украински фронт и този фронт Когато поистигнах той беше 
да подготвя за война с Бълга сърдит. Добре се и не по
рил, чието правителство и по-; здрави, а вече изсипа

I изпълним с 
съзнателност..Текущо омета 

4(21 
СДН — Ниш

и щом стигнах 
ден вечерта се обадих в Ге
нералщаба.Печатница ,Ду* Наред-

шич", Ст. Пауновия
Л* и - Ниш

ацпмпмто!л»»и*. *• обяви война на
кан това значи, че
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СУРДУЛИЦА !
ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО ДЕНЯ НА ЖЕНАТА В БОСИЛЕГРАД

ТРАДИЦИОННИТЕ СРЕЩИ 

- НА 22 М«И Скромни, но значителни постижения
работна ръна. Този проблем 
е правилно определен в Про 
ентообщественият план за 
развитието на Босилеградска 
община до 1980 година. В 
средносрочният развоен пери
од твърде много ще се на 
блегне върху формирането на 
производствени цехове, попу
лярно наречени ..дребно сто
панство", които са твърде 
изгодни за заемане на женска 
работна ръка._3а развитието 
на тази стопанска дейност 
включително и домашното ръ 
нсделие, необходимите сред
ства ще могат да се обезпе
чат от Републиканския фонд 
за развитие на недостатъчно 
развитите краища.

Митоза добави, че посоче
ните въпроси ще бъдат в це 
нтъра на дейността на Об 
щинсната конференция на об 
ществена дейност на жената 
която все още има малък 
боой първични организации 
Една от превъзходните зада
чи ще бъде омасовяването м 
изострянето на отговорност
та на ръководствата. Всички 
въпроси ще се разрешават 
организирано и планово е 
светлината на Титовите поръ 
ки. отнасящи се до дейност
та на нашата организация — 
каза Митова.

На разширеното 
на Комитета по 
на традиционните 
ство-единство”

заседание 
организиране 
срещи ,,Брат 

край Власин- 
оно езеро е определено 
годишната манифестация на 
запасните военни старейшини 
от Сърбия, Манедонцд и Косо 
во, да ое състои на 22 май.

На заседанието присъству- 
ваха и представители на Ре 
публинанския отбор на ОРВС 
от Манедония, Областния от- 
бор на Косово и на общин
ските отбори от Южноморав 
ски и Нишки региони.

— Този

когато чествуваме два за бел е 
жителки Титови юбилея: 
ридесет години работа 
на Партията и 85-годишнина от 
рождението му. Съюзът на за 
пастите военни старейшини та 
зи година ще чествува 35-го- 
дишнина на своята дейност, а 
това е още една причина по
вече към организирането на 
Шеотит0 срещи да ое при
стъпи още по-отговорно.

През лятото на бреговете на 
Влаоиноко езеро ще се озо
ват трудовите бригади от всич 
ни краища на страната ни 
така че терена, на който се 
провеждат срещите, ще бъде 
хубаво уреден. Значителен при 
нос към това ще онаже и мла 
дежката трудова бригада от 
Сурдулишка 
щаб вече е създаден.

Срещата ще обогати и уча 
стието

чети
начело

таз-

път това няма да 
бъде само среща на запаони 
те военни старейшини, а пора 
ди изключителното им значе
ние, ще участвуват и Социали 
етическия съюз на трудещите 
се, Съюз на социалистическа 
та младеж. Съюза на сдруже 
нията на борците, накто и ос 
таналите организирани сили — 
заяви председателят на СРВС 
в Сурдулица — Йован Ристич 

Тазгодишните срещи имат 
още по-гол ям о значение, поне 
же се провеждат в година

В халите на „Кощана”

община, чийто
По случай Международният 

ден на жената — Осми март 
в Босилеград се състоя тър
жествено сърбание, организи 
рано от Общинската конфе
ренция за обществена дей
ност на жената.

За значението на празника 
за резултатите и проблемите 
на жената в Босилеградска об 
щина говори СЕВДА МИТОВА 
председател на Конференция 
та за обществена дейност на 
жената. Тя изтъкна, че тазго 
дишният ден на жената 
срещаме със скромни, но зна 
чителни резултати в повечето 
области.

— Когато говорим за успе 
хите трябва преди всичко да 
изтъкнеме масовото и 
но школуване на 
от общината. Днес почти вся
ко женско дете седи в учи
лищната скамейка, над 200 
девойки учат в различни срел 
нообразователни училища, а 
над 100 следват в полувисши 
и висши учебни заведения 
От отделно значение е, че ме 
жду женските деца вече ня 
ма неграмотни. Значителни ре
зултати са постигнати в по
добряване на образоватеното 
равнище на селоките девой 
ки, които са имали възмож

ност редовно да се школуват 
— изтъкна Митова.

Участието на жената в об- 
• ществено-политическия 
вот в общината, въпреки че е 
постигнат напредък в сравне 
ние с предишните години, все 
още е незадоволяващо. В Съ 
юзът на комунистите члену
ват към 70 жени, а в деле
гатите на Общинската скуп
щина са избрани 5. Тягата 
застъпеност в делегациите на 
самоуправителните 
ти на интересите е по-голя 
ма. Едвам от преди няколко 
години дейните жени започна 
ха да избират и в ръковод
ствата на обществено-полити 
ческите организации, 
това говори, че 
се осъществява афирмацията 
на жената в обществено-поли 
тическия живот в Босилеград 
ска община.

В продължение на доклада 
си Митова изтъкна, че в Бо 
силеградсна община има пове 
че от 6 хиляди работоспособ 
ни жени, повечето от ноито 

неквалифицирани и своя 
поминък осъществяват преди
мно в селското 
Оттук се явяват редица трул 
ности за по-бързото заемане 
на неквалифицираната женска

на културно-художе- 
отвеното дружество „Шота" от 
Прищина, а се очаква и при 
съствието на около 30 хиляди 
граждани от всички

жи

краища
на страната ни.

С. Микич

ТЪРЖЕСТВА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЖЕНАТА В НИШКИ РЕ 
ГИОН

общнос-
В. Впо

Жената - рявнопроен творец ТРЯБВА 

ДА СЕ 

РАЗРУШАТ 

18 ОБЕКТА

ВсичкоНА ЦЕНТРАЛНОТО търже 
ство по повод деня на же
ната — Осми март, на 7 март 
в Ниш бяха приети основни 
те насони за по-тясно включ 
ване на жената във всички 
сфери на обществено-полити 
ческия живот в региона.

По повод юбилейната 35-го 
дишнина от основаването на 
Антифашисткия фронт на Же
ната от 
конференция на жената бе из

пратено приветствено писмо 
до др. Тито, в което те се 
придружават към всенародус 
то желание навред из цялата 
страна на др. Тито да се при 
съди трети Орден на народен 
герой.

За значението на Титовите 
юбилеи и неговия революцио
нен път говори председателя 
на Междуобщинската конфе
ренция на Социалистическия 
съюз в Нишки регион Деси 
мир ЙОВИЧ.

успеш 
девойките

все повече

(От 1 стр.)
са КАТАСТРОФАЛНОТО земе

тресение, в съседна Румъния 
силно се почувствува и в Ди 
митровград. Оценява се, че 
удара в Димитровград е бил 
от 6-та степен по Мерналий

Веднага след — земетресе
нието улиците на града бяха 
пълни с хора, които напусна 
ха домовете си. Болшинство
то след известно време се 
върнаха в домовете си, но по 
улиците имаше хора все до 
полунощ.

Земетресението е причини
ло големи материални щети 
но за щастие жертви и по
вредени няма.

Комисията за преценяване 
щетите от природните бел 

ствия, при Общинската скуп 
щина,’ след двудневна работа 
констатира, че съвкупната ма 
териална щета в Димитров
градска община възлиза на 2 
милиона и 130 хиляди динара 
От земетресението до голяма 

са ощетени 15 частни

стопанство.
междуобщинената

тена до Централни:я комитет 
на БРП на 27 август, Георги 
Димитров начертава пътя зя 
провеждане на въоръженото 
въстание. В телеграмата се 
казва, че българският нарол 

въоръж
трябва решително *дя минат 
на страната на Съветската ар
мия и заедно с нея да очи
стят българската земя от хит 
леристките окупатори и техни 
те български слуги и помага
чи".

призиви против правителство
то на Иван Багрянов: ....... за
започване на въоръжено въс
тание и формиране на прави
телство 
фронт!”

тя ще бъде изведена пред 
международния като съ
трудник и помощник на лит- 
лер. Това значи провал за Бъл 

новя 1918

— възвания зл подготовка и 
вдигане на въоръжено въста
ние в страната. Заседанието 
още траеше когато си спом
них, че преди два дена бяхме 
изпратили делегация Цд нашия 
Централен комитет да се под 
готви да замине в София и 
влезне в правителството, коя
то според споразумението, 
трябваше да бъде формира
но! ...

ОтечествениянаТова значигария.
година ... ..

Е виждаш ли, Георги ми- 
е момент за 

Когато влез

ени силии неговите
Дори и няколко съветоки 

транспортни оамолети за пръв 
път през войнат 
нещо оръжие на 
партизани в българските го
ри .. .

хайлович, това 
твоите комунисти, 
не Съветската армия ще има- 

условил хубаво да 
фашисткото правител 

формирате ново, 
правителство! Ние

я спуснали 
българските

на
те всички 
свалите 
ство и

-'«>*•
Казах това Нд Георги Дими

тров. Той се слиса и запов
яда веднага да се свържа с 
нашата делегация, която пред 
вождаше самият секретар на 
Централния комитет: Станне 
Димитров — „Марека”.

на-
щеродно

признаем факта, че 
сният народ сам се е разпла 
тил с фашистното правител 

1 което ние сме обя 
война. С новото прави 

сключим договор 
то не е

българ
„МАРЕК” Е „ЗАДЪРЖАН” Тогава со случва и мистери 

оз11ата епизода с изчезването 
секретар

на „Задграничното бюро” на 
Комунистическата, партия — 
„Марен”.

За това говори Вълко Чер 
венков, който през войната 
ръководил 
„Христо Ботев" в Москва. По- 
късно той става министър- 
председател на правителство
то е България.

,Лрез нощта между 25 и 26 
август Георги Димитров ни 
съобщи, че Се мени полипи- 
чеонатд линия по отношение 
на правителството на Багря
нов, и че Съветският сюз ще 
бъде принуден да обяви вой
на на България за да изпре
вари англоам ери кан ската оку
пация. Централният комитет 
веднага приема съответни ре
шения и изготвя възвания, 
ноито още 
ден трябвало да се излъчват

генералнияна степен
къщи, предимно стари, канто 
и 3 обществени обекта. Всич 

тези обекти не могат да 
се поправят и трябва да бъ 
дат разрушени.

Щетата на чатсните къщи 
които трябва да се разрушат 
се оценява на 1 милион и 
552 хиляди динара, а на обще 

обекти на 240 хиля 
ди динара, или общо на 1 ми 
лион и 792 хиляди динара.

Освен това за поправка на 
щетите на останалите частни 

са необходими още

„Събитията — пише в офи
циалната „Кратня история на 
България" — бързо се разви
ват към окончателната си раз 

, На 26 август 1944 го- 
Централният комитет на

ство, на 
вили - -
телство ще 
и му признаем, че 
отговорно и че 
съюзнически права.

правителство веднага те 
обяви война на Хитлер и с 

обезпечи съюзничес

ки
Обаче, нинак не можахме 

да установим връзка. Впрочем 
„Марека" и нашатя делегация, 
които пътуваха конспиративно 
се намирали някъде на някое 
военно летище в Румъния, 
откъдето трябвало да заминат 
за София. Нито телефонни, 
нито радиовръзки не можах
ме да установим с това лети 
ще, което се намирало в об 
ластта на доскорашните воен
ни действия...

има всички 
Ясно, то- връзка.

ДИНЯ 1.
Българската работническа пар
тия — комунисти издава 
ричесиото „Окръжно 4", в ко
ето като непосредствена зада 
ча пред революционните

страната поставя сваляне на 
монархо-фашистката 
ра и установяване 
ственофронтовена власт чрез 

въстание! Парти-

ва радиостанцията
исто

това ще
ните си права ...

В рамките на 
рентива на 
ството ня 
етическа партия

задача със 
и канали да

ственитетази нова ди- 
Сталин, ръновод- 

Българсната комуни 
Моонва по

сили
в

динтату-в на отечевсични
мобилилучава 

средства 
зира 
те маси
ние и откриване 
Съветската армия 
тръгне нъв България.

нъщи
110 хиляди динара, както V 
231 хиляди динара за санира 
не щетите на някои стопан 
ски обекти.

Комисията

въоръжено 
замените отряди получават за 

от Главния щаб на На 
войска

и български- 
на въоръжено въста

на път на

членовете
Това положение много обез

покои Георги Димитров. Той 
говореше: „Марек" да се спре 
„Марен" да не отива — защо 
то ако за това узнае Сталин 
няма да се опаоим!"

повод
родоосвободителната 
да започнат с превземане на 
населените 
трябвл да се формира власт

отечественофронтовските

когато тя вссполучава 
още заявки чОТ гражданите 
обаче предполага се, че ще 
тите, които Не са съобщение 
първите два дена след аеме- 

незначителни

в коитоместа,
Веднага биват засилени пре 

българската тай 
на радиостанция „Христо Бо
тев" в СССР. Започвайки от 
26 август, излъчва пламенни

надаваният^ на комитети. тресението сана следващия А. Д(СЛЕДВА)В радиотелеграмата, изпра-
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ОБЩИНАСИНДИКАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА
ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 

И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА—ОСНОВНА
ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИНА

ЗА ЕРА ОБИДА 

ЧЕТИРИ ОЩЕ! ЗАДАЧАВ Общинския съд в Босилеград влизат Двама съ
седи, нянога добри другари. Те са и Далечни раднини. 
В съда са дошли, тана да се наже — за нищо. Зарад 
една нищожна обида. Развалили са °™°^ре™я™ ™тн0 
и ето. стигнали са до съд. А само до преди известно 
воеме са си правили услуги един «а друг.. 
мата съседи са на средна възраст, отиват на печалба.

А ето накво е назал обвиненият на жената на 
съседа си: ,',Аз ти доведох лекар, когато ти беше бол
на, а мъжът ти го нямаше тук, а сега дано ти дове
дем поп!"...

в областта на обществения 
Личен стандарт внимание 

ще се обърне на работниците
С НИСКИ;ЛИЧНИ ДОХОДИ НТ
година да отиват на безплат
на почивна, да се подобри на 

на общественото хра 
води грижа за жилищно 

обезпечават 
т.н. Вдично

качествено производство
----- производител и

се осъществи 
на воични

ча е I
и максимална 
мост, а това ще 
само с ангажиране 

и всеки
За осъществяване на чеСтвото 

мене,
то строителство, 
някои продунти и

възможно само чрез 
заработиа, от- 

работата на целия 
воички работници

Почти във воични първични 
организации на Съюза на син 
динатите, в основните органи
зации на сдружения труд и ос 

трудови общности в

И два-

работнин лоот-сили
делно.

таналите 
Димитровградска община, при

★
само като повод, 

че в съда се идва и за 
неща, на които може

това е
осъществената
носно от 
колентив и

Този пример привеждаме 
Искаме да изнесем тук,

най-дребни неща. За нищожни гТПиЯПм
би и не е трябвало да се обърне внимание. Станали 
сме, май много чувствителни, много лесно се зае - 
гаме. По-рано хората за такива дребни неща изоб 
що и не са повдигали въпрос. Просто ги е било срам 
да идват и да се разкарват по съдилища. Неудооно 
им е било да кажат такива думи в съда, пред хора... 
Дори са се срамували един другиму да кажат ооидни

в него.!
Задача на Съюза на синди

катите е и да работи върху 
изготвяне на критерии за раз 
пределение на дохода и лич
ните доходи, въз основа на 
резултатите на труда, което 
е твърде важно в предстоя
щия период.

думи.
Босилеградска община хората най- 

щети, пътища. Ме
те си казват

По селата в
често се скарват за вади, полски 
жду снаралите се създава омраза и 
обидни думи и — ето ги в съда. Там искат да изкарат

Освен тези в програмите са 
изтъкнати и задачите в по-на 
татъшното развитие на самоу 
правлението и делегатската си 

информирането

правдата.
До съд се стига и поради пиянство. Дори и 

най-добри другари, когато пийнат малко, си 
тежки думи, а после се съдят. Не правят нищо да 

по-нататък добри другари. В тези свади 
други хора, мно-

казват

заси останат и
и съдебни процеси се намесват и __

допринасят свадата да се резгорещи,
стема, в 
резултатите на труда и т.нИзборите в „Тигър"зина от които 

вместо да я стихват.
Често и някои седенки стават ^ 

съдебни дела. Случва се там на нечий адрес да се 
неприятни думи, а той като научи кои ги е 

казал — веднага в съда. _
И когато за една такава дребна работа се 

не дотам — сметката излиза голяма. Плащат се съ
дебни такси, губи се време за свидетел и и тем подобни. 
Неотдавна се случи за една дребна обида — оови- 
неният да продаде 4 овце... От нищожни суми от

оосъществяванеА само с 
на задачите 
възможност за оживотворява- 
не на постановленията от Нон 
ституцията и Закона за сдру

Както се из-стта на труда, 
тъкна
целта също е необходимо да 
се направи анализ 
работно място изработят нови 
норми на дневна, седмична и 
месечна изработка на опреде
лени количества стоки.

източници за нлючиха изборните заседания 
В течение на миналата сед

мица се състояха изборни съ 
брания и в на й-гол ям ата тру
дова организация в общината 
— каучуковата промишленост 
„Тигър". Заседания се прове
доха в трудовите единици на 
организацията, както и на рав
нището на основната организа 
ция на одружения труд „Ти
гър" в Димитровград. Бяха ра 
згледани доклади с програми 
за предстоящата дейност и 
избрани нови ръководства.

ще се създадепърва и основна зада-

кажат за всяко
стиг-

жения труд.

А. Д.

20__30 динара — след приключване на делата съ
щите възлизат на хиляди динари ...

Но има тук нещо още по-лошо.
Загубилият делото не мирува. Той търси удо

бен момент, за „да си върне борча !
Какво остава да се наже накрая? Казаното си 

Нарушават се отношенията между хо- 
като при това се правят излишни разходи.
При такива случаи очудва защо по-сериозно не 

се намесват мировите съвети. Тяхната активност мно 
се запазят добри отно 
запази единството. За

Икономисването в материал 
ните разходи е също една 
от преките задачи, понеже са 
мо с увеличена производител 
не на материали и суровини 
ност и грижа за икономисва- 
се създава възможност за по- 

Скупщината на първичната добър личен 
организация на Съюза на син стандарт,
дикатите, съставена от 48 чле 
нове, делегирани от синдикал
ните организации по трудови
те единици избра Изпълните
лен отбор от 11 членове, за 
чийто председател е избран 
Буди мир Гигов, квалифицира,н 
работник, прие отчет за рабо 
та и програма за предстоя
щата дейност. В доклада, из
несен на изборната Скупщи
на в първичната организация 
Съюза на синдикатите в „Ти
гър", бяха набелязани и пред 
стоящите задачи на организа

ДИМИТРОВГРАД

За работата на 

Издателство 

„Братство“
остава казано, 
рата и обществен

Разработката и 
на разпоредбите 
за сдружения 
задача, върху
на синдикатите трябва цялост 
но да се ангажира. Особено 
ако се има предвид, че про
веждането на разпоредбите 
на Закона е в голяма степен 
в зависимост от антивността 
на организацията; в раздвиж
ване на инициативи и пред
приемане на мероприятия за 
сключване на самоуправител- 
ни споразумения, с които ще 

Основна насока на дейност се регулират обществено-ико- 
та в предстоящия период е номическите отношения 
увеличение на производително сдружения труд.

го може да е от полза да 
шения между хората, да се 
щото без единство — не може да се върви напред. 
Неединството може много да навреди на комунално-

по-жива обще-

прилагането 
на Закона 

труд е също 
която Съюзът Изпълнителните тела на об

ществено-политическите 
низации в Димитровград обсъ 
диха доклада за работата на 
Издателство 
1976 година.

битовите акции, в организирането на 
ствено-лолитическата дейност и пр.

Защо да се дава път на лоши явления? Защо 
бни обиди да се стига до нежелани по-

орга

зарад дре> 
следствия? „Братство” през

Иван АНДОНОВ

На заседанието се констати
ра, че докладът представлява 
реално отражение на действи 
телността. Общ извод е, че 
вестник „Братство" се е вклю 
чил в съвкупната обществена 
дейност, почти във всички об 
ласти на живота; станал е по 
литически ангажиран, идейно 
ясно определен върху същес 
твените проблеми на по-ната
тъшното развитие на самоупра 
вителното социалистическо об 
щество и политиката на СЮК.

НИШ

Създаден комитет за 

чествуване ма Титовите 

юбилеи
цията.

в

ването на другаря Тито наче 
ло на Партията.

Конференцията обсъди и от 
четите за дейността на орга 
низациите на Съюза на кому 
нистите в региона в претворя 
ването в дело решенията на 
Десетия конгрес на Съюза на 
югославските комунисти в пе
риода юли 1975 — декември 
1976 година и дейността на 
Междуобщ иконата конферен 
ция на Съюза на комунисти
те и нейните органи и тела 
в същия период.

Приета бе и програма по 
идеологическо-политическо об 
разование в първичните орга 
низации на Съюза на комуни 
стите в региона в предстоя
щия период.

На заседа-завчерашното 
ние на Междуобщи-нската кон 
ференция на Съюза на кому 
нистите в Ниш е създаден ко

СКАЗКА НА ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЧ (ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКАНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ) В ДИМИТРОВГРАД Има обаче и определени ела 

бости, между които най-много 
беше изтъкнато, че във вест
ника липсва аналитичност и 
творческа критика.

Бяха набелязани и някои за 
дачи, които в предстоящия ле 
риод трябва съвместно да раз 
решават Издателство ,, Брат
ство" и обществено-политичес 
■к.ите организации в общините 
в които живее българската на 
родност. Между тях най-много 
проличават недостигът на съ
трудници, разпространяването 
на изданията и проблемът с 
кадрите.

Задачите на Синдината в 

прилагането на Занона
митет от 75 души за честву 
ване на 40-годишнината от ид

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Ре
публиканския синдикален съвет 
другарят Владимир Ковачеви^ 
посети Димитровград, където 
присъствува на някои изборни 
събрания в първичните орга
низации на Съюза на синдика
та. По време на пребиваването 
си в Димитровград другарят 
Ковачевич, за членовете на ръ
ководствата в Съюза на синди
ката, изнесе сказка на тема

„Задачите на Съюза на синди
ката, в организациите на сдру
жения труд, в прилагането на 
Закона за сдружения труд".

Сказката беше посетена от 
гол^м брой слушатели и про
следена с голям, интерес а 
към др. Ковачевич бяха от
правени много въпроси във 
връзка с прилагането на Зако
на.

М. А. — Д. С А. А. Д
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БЕЛЕЖКА
БОСИЛЕГРАД БАБУШНИЦА

ПОВЕЧЕ МЛАДИ И РАБОТНИЩСН ОБУЧЕНИЕ НА 
ЗАПАСНИ КОМАНДИРИ Достойно честву- 

ване на Титовите 

юбилеи

ПРЕЗкомхтигтмт и^те“ЛдТа година в редовете на Съюза на 
мумистите в Бабушнишна община са ориети 141 нови

Ч=Т^К°Г 31 Рабо™^и, 47 селскостопански про
о&ТГ' Те =Р:Д1“ %=Та“И„^ 
юза на комунистите към подобрение 
състав на СК. Като 
година са изключени 
изключени 17 души) 
на комунистите

Дружеството на запасните 
офицери в Босилеград провеж 
да програма по военно обуче 
ние. През зимните дни често 
се излиза на учение през праз 
ничните дни. Използва се вре 
мето, ногато и хората са сво 
бодни — заетите да не отсъ- 
ствуват от работа, а селоносто 
папските производители са на

на класово-социалния 
се изтъкне и факта, че през 1976 
само 7 (а в 1975 година са били 

— може да се отчете, че Съюзът 
е намерил своето място в борбата за 

изграждане на нови отношения в обществото ни, в пре- 
творявЕшвто на дело Решенията на Десетия конгрес на 
оюн И Оедздид компрес на Съюза 
Сърбия.

почивна.
Сказки пред запасните офи 

цери изнасят активни офице
ри от войските в Бооилеград. 
Много от темите разработват 
и запасните офицери сами на 
то насреща им излиза ЮНА, 
давайки им нужните съоръже 
ния. Литература има достатъч 
но. Посещението на тези сназ 
ни е масово.

Запаоните офицери в Боои
леград са и активни обществе 
но-политичеоки дейци: внлюче 
ни са в работата на Съюза на 
комунистите, 
кия съюз, профорганизациите 
и дават пълен принос в подго 
товката на населението за

★ ЩЕ БЪДАТ ПУСНАТИ В ДЕЙСТВИЕ НОВ ПРОМИШЛЕ
НИ ОБЕКТИна комунистите в

Но и покрай осъществените забележителни резул-
канто на неотдавнашната Общинска конференция 

изтъкна секретаря на ОК на СКС в Бабушница Миодраг 
панчич, в политиката на приемане на нови членове и има 
ло известни пропуски. В известни 
той, Съюзът на

ТЪРЖЕСТВЕНО и делово ще В Бабушнишна община, коя 
бъде чествувана юбилейната то има хубави традиции в ра-
1977 година в Бабушнишна об- зитието и таченето на тради-
щина. 40-годишнината от идва циите от Народооовободител-
нето на другаря Тито нач(ую ната борба, по повод велини-
на Партията и 85-тия му рож- те юбилей ще се организират
ден ден — ще бъдат засвиде- срещи на младите с .бойци от
телствуани и в историята на НОБ.
този овободолюбив и борчес- В организация на Народния 
ки край с редица трудови по- университет навред из общи-
беди и активности. ната ще се устроят сказки

Юбилеите ще бъдат удобен на които ще се говори за зна
момент още по-добре да се чението на необвързаната по-
осветли жизнения път и ре- литика’ на Югослави,я и прино- 
волюционното дело на др. Ти- са на другаря Тито за създа- 
то, да се говори за огромния ването на необвързаността 
му принос в изграждането на Също така ще се прожекти- 
социалистическото ни самоуп- рат филми с тематика от На- 
равително общество и борбата родоосвободителната Йорба. 
му за мир и равноправие в В основните училища и гим- 
света. назията ,,Вук Караджич” ще

По трудови организации и бъдат разписани наградим те 
местни общности, по учрежде мати за революционното дело 
ния и училища навред в Ба- на др. Тито и неговия принос 
бушнишка община, в настоя- в укрепването и развитието 
щата година ще се направи на нашата Партия, 
най-широко запознаване с ис- И младите не ще останат 
торическия принос на другаря по-назад. По повод великите 
Тито за развитието на нашата юбилеи те ще организират 
страна, за неговата велика бор младежка трудова акция в из
ба за възтържествуването на граждането на пътя Люберад- 
победата на работническата жа — [Дървена ябуна, а ще 
класа. Ще се изнесат и сказ вземат дейно участие и на ре 
ки, на които ще се говори публиканските и съюзни мла- 
за големия му принос в твор- дежки трудови акции. Млади- 
ческото развитие на марнс- те в Бабушница също масово 
ленинската теори^ и за роля- ще посещават четвъртия ци- 
та му в необвързаността в све къл на политическата шнола

на в. „Борба” „Тито-партия-ре 
волюция", а основните учили
ща ще се включат в шампио
ната по знания под название 
„Тито-революция-мир."

Младежта и Съюзът на бой 
ците в Бабушнишна община 
които и досега развиват твър
де тясно сътрудничество, съв 
местно ще организират анции 
за поправка на стари и изди 
гане на нови възпоменателни

тапи

среди^ както посочи 
комунистите не е достатъчно деен и не 

подтиква младите към ло-оживена активност, а най-дей 
•ните след това да предлага за приемане в редовете ои. 
Не бива да се чака хората, които искат да 
СК да пишат молби, но трябва да се следи тяхната ак- 

а предложения да дават и Съюзът на мла
дежта, Социалистическият съюз и останалите обществено- 
политически организации.

влезнат в

тивност
Социалистичес-

Съюзът на комунистите като авангард на работни
ческата класа в Бабушнишна община си е завоювал до
стоен престиж и сигурно е, че в настоящата година, ко- 
гато чествуваме 40-години от идването на др. Тито наче
ло на Партията и 85-ия му рожден ден, на приемането 
на нови членове в СК ще бъде посветено още по-серио
зно внимание.

евентуално военно положение 
Обсъжда се 

да се ллаща превоза на идва 
щите на сказки в Босилеград 
запаони офицери от село Гло 
жйе.

възможността

Стоян ЕвтимовМ. А.

БОСИЛЕГРАД

Средствата са ограничени
БЮДЖЕТ
та са обективно планирани — 
бе констатирано от членовете 
на Изпълнителния съвет.

ПРЕДЛОЖЕНО РЕЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСНИя

бия. За разлика от миналого
дишните, тазгодишните източ
ници на' доходите на бюдже-

Изпълнителмият съвет на Об 
щинската скупщина в Босиле
град разгледа исковете на вси 
чки държавни органи, органи
зации и ведомства, финансира 

бюджетобщинския 
При това бе констатирано, че 

исковете се търсят два пъ
ти повече средства от онези 
с които през тази година ще 
разполага общинския бюджет 
г на Изпълни

ни от
та.

В програмата по чествуване 
то на Титовите юбилеи, в коя
то ще бъдат включени всичцу 
трудещи се и граждани в об
щината, са предвидени и от
делни активности в обществе
но-политическите организации 
Така на отчетно-изборните съб 
ракия в Съюза на комунисти
те ще бъдат приети нови чле 
нове в СК. През декември на 
стоящата година в Бабушница плочи като по този начин оз- 
ще се проведе заседание на начат най-важните места от 
Общинската конференция на борбата за освобождение на 
Съюза на комунистите, на този край от фашистно иго 
което ще присъствуват и чле И традиционните тържества 
новете на изпълнителните те- по случай чествуването на пра 
ла на останалите обществено- знина на Младостта — 25 май в 
политически организации, на Бабушнишна община тази го- 
което ще се изнесе доклад дина ще носят печат на че- 
за революционното дело на ствуването на 40-годишнината 
другаря Тито и развитието на от идването на другаря Тито 
нашата страна от освобожде- начело на Партията, 
нието до днес. По този побол По повод Титовите юбилеи 
ще бъде изпълнен и рецитал _ През тази година в Бабуш 
за нашата революция и ней нишка община ще бъдат пу 
ното следвоенно изграждане снати в действие новия цех 

Предвиждат се, също така на заводите „Тигър", нови мо 
на тържествени заседания на ости в „Лужница" и „Бал-
събрания на трудещите се на Велико бонинци и
най-добри работници-самоупра- кан във велико опинци
вители да се връчват златни 
монети с образа на другаря 
Тито.

в

На заседанието
съвет бе изтъкнато, четелния

общинският бюджет за тази го 
дина ще разполага с 12,3 ми
лиона динара. Г 
тези средства ще

собствените източници 
облаги, а поло

Половината от 
се обезпе

чат от 
чрез данъчните 
вината . 
ли Скупщината

допълнително ще заде 
на СР Сър- Общинсната скупщина — Босилеград

ограничените 
средства, при разпределянето 
на бюджета няма възможност 

обезпечат средства за

С оглед наНа др. Тито—трети Орден на
народен герой да се

повишаване на личните дохо- 
Бе изтъкнато, че досега 

личните доходи на заетите в 
органите и службите финанси 
рани от общинския бюджет са 
сравнително по-гол еми от оне
зи в стопанските организации 

Както и досега най-гол еми 
средства от бюджета ще се 
отделят за финансиране на 
Общинската управа, Службата 
на вътрешните работи и Об-

в обза кадровото състояние
нея е изнесено, че 
състояние в общи- 

неблагоприятно. На пър 
во място липсват специалисти, 

да съдействуват за по- 
използвано на мощнос

С ДАВАНЕ на единодушна 
подкрепа на другаря Тито да 
се присъди и трети Орден на 
народен герой и с приемане
то на програма за чествуване
то на 40 години от идването 
му начело на Партията и 85- 
яи му рожден ден — в Баоу 
шница приключи заседаниет 
на Общинсната конференция 
на Съюза на комунистите^

населе- 
община

ди.щината. в 
кадровото
ната е

които
пълно
тйте и които да бъдат главни 

на производството, 
липсват и средни

носители
Също така
технически и др. кадри, в не
отдавна приетата средиосроч- 
на програма на развитие на об 
шината е подчертано, че до 
1980 година в Бабушнишна об

необходими 104 ———■——■
с виеше, 178 с

и 550 със средно ДИМИТРОВГРАД
Също така ще

нова детска градина.
активности,редица 

победи и тържества, 
Бабушнишна 

тези

щинения съд. М. АндоновВ. В
нието в 
ще ознаменува 
юбилеи По този повод Щв 

разп.рне богата общестае- 
но-политичесна Дейност'

— ОРпГоаНпИълано сеИ осветли

велики
щина ще са 
специалисти
полувисше 
образование.
са необходими 314 висококва 
лифицирани и 
нвалифицирани работници.

За обезпечаването на тези 
първо

ДИМИТЪР ПЕТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА БОЙЦИТЕна 1000 душири като
революционното

път на другаря
историчесни

зГбратотвото и единството на 
нашите народи и народности.

През настоящата година по 
този повод ще се организират 
и редица трудови съревнова

дело и жизне 
Тито, него- 

принос за
независимостта,

на Съюза на бойците ще се 
състои през първата половина 
ма април.

За нов подпредседател е из
бран ВАСИЛ ПЕТРОВ, замест 
ним-дир-ектор в основното учи 
Л1И'ще „Моша Вилде”. 

Председателството

ния Об-Председателството на 
щинската конференция на 
Съюза на бойците в Дими- 

СЪРБИСЛАВ 
който ммма на 

за председа- 
Конференцията на Съ

юза на бойците избра ДИМИ 
ТЪР ПЕТРОВ, досега подпред 

М. А. содател на този организация

място щевия надри на 
трябва да се борят първични
те организации на Съюза на 
комунистите в организациите 
на сдружения труд. Накрая бя 
ха приети заключения във 
връзна о водене и развитие 
на кадровата политика в Ба- 
бушнишка община.

Поради това редовни годи- 
събрания в местните ор 

Съюза на бой- 
проведат до 25

т ров град вместо 
ЗЛАТКОВИЧ, отправи

пиома до всички местни орга 
низации на Съюзй на бонци-

шни 
ганизацни нанова длъжност, 

тел на ците що се
ги осведомява 

че редовно годишно събрание 
на Общинсната конференция

те, в които март.ния. общинсната
Съюза на но 

обсъдиха оценката

АДелегатите на 
конференция на 
мунистите
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ОБЩИНАПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО В ДИМИТРОВГРАДСКАКОНФЕРЕНЦИЯ „СВОБОДА" СЛЕД ГОДИШНИЯ БА
ЛАНС

Конкретни задачи в
разрешаване на проблемите

НАЙ-ДОБРИТЕ РЕЗУЛТАТИ В 

ЗО-ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Необходимо е и друго отно 

шение на 
не на кредити за развитието 
на тази област от стопанство-

— ПРОИЗВЕДЕНИТЕ МОДЕЛИ ОТ „НАПА" — СИГУРЕН 
ПЛАСМЕНТ НА ПАЗАРА

банните, в отпусна-
В ОБЩИНАТА ИМА ОКОЛО 20 ХИЛЯДИ РАЗЛИЧНИ 
ДОМАКИНСКИ УРЕДИ, А САМО ЕДИН СЕРВИЗ

Също са намалени и зале
жалите стоки от миналите го
дини, с 32"/о.

Всичко това е създало въз
можност да се подобри обще 
ствения и личен стандарт — 
увеличени лични доходи, по- 
големи средства във фондове 
те и т.н.

Естествено дисциплината и 
ангажираността в такива об
стоятелства е била на високо 
равнище, а водена е голяма 
грижа и по отношение на ино 
номисването с материалите 
суровините, работното време 
и т.н.

В ИЗМИНАЛАТА, 1976 годи 
„Свобода" е

то.
Нужно е да се измени от

ношението и нъм изграждане 
на ломещения за

В по-нататъшния период, в 
рамките на комуналното пред 
приятие „Услуга", е необхо^и- 

разширяване на дейността 
областта на занаятчийство

то, особено когато се касае 
за различим услуги.

Със занаятчийство, в пред 
стоящия период, трябва да се 
занимават изключително оне
зи лица, на ноито е това ос
новна дейност, 
други случаи Общинската скуп 
п(ина и организациите на сдру 
женил труд би трябвало де 
забранят
ятчийска дейност, 
ние е позволено само за край 
но дефицитни дейности.

В тази насока се очаква за 
силена работа и на инспенци 
онните служби и самоулрави 
телните контроли, за да спре 
„безправното" занаятчийство 
с което в общината в момен 
та се „занимават” около сто 
души.

Организациите на сдруже
ния труд от областта на гос- 
тилничарството трябва да пре^о 
приемат мерки за развите на 
туризма, особено транзитния 
което дава възможности за 
настаняване на нова работна 
ръка и осъществяване на фи
нансов ефект.

Развитието на домашното 
ръкоделие също трябва да на 
мери място в бъдещото общо 
развитие на занаятчийството

Всички тези изводи са оба- 
начало на разисква- 

за по-нататъшното раз- 
занаятчийството, 
в предстоящия 

период е да се направи прог
рама за дейността в тази об
ласт, с конкретни задачи, с 
цел цялостно разрешаване на 
проблемите.

на, конфекция 
осъществила най-добри резул
тати в 30-годишната си исто 
рия на съществуване.

Осъществен е общ 
от 58 милиона динара, което 
е за 18 милиона динара пове 
че в сравнение с осъществе
ния общ доход през 1975 го-

че изчезват онези занаяти, ко 
база

Онова, което обаче тревожи е 
факта, че с изчезването на 
някои занаяти не се явяват 
онези, които трябва да след
ят съвременното развитие.

Данните в анализа показват 
това твърде ясно. В общината 
има около 20 хиляди различ
ни домакински уреди, а само 
един сервиз за поправка на 
част от тези уреди. Всъщност 
60 до 80 на сто от тях не 
се надглеждат и поправят в 

•общината, относно от хора 
настанени в нея.

ПО ПОЧИН ма Общинския 
комитет на Съюза на момунис 
тите в Димитровград се про
веде съвместно заседание на 
изпълнителните тела на обще 
ствено-политическито 
зации, които обсъдиха разви
тието на занаятчийството в 
общината и задачите на кому 
пистите в тази насока.

Да кажем веднага, чо този 
въпрос в Димитровградска об 
щина се разглежда след 
ти десетгодишен „застой". По 
следен път за развитието на 
занаятчийството е разисквано 
1968 година, а от тогава не
щата значително са се проме
нили.

тази целиго нямат определена

доход

органи мо
в

дина.
Чистият доход 

24 милиона 
през 1975 година е бил почти 
двойно по-малък.

Въпреки обстоятелството, че 
законните и останали

1975 година са

възлиза на 
динара, докато

поч-
Във всичкизадъл

жения през 
възлизали на 3 милиона дина 

1976 година на 8

Да кажем накрая,
„Свобода" са твърде доволни 
и от деловата банка, която ги 
е кредитирала в моментите, но 
гато

че в
ра, а през 
милиона динара, 
са увеличени и личните дохо
ди. През 1975 година бруто 

доходи за 280 работ- 
изнасяли 8 милиона 

течение на 1976 го-

занимаваме със занг 
Изключезначително Занаятчийството обаче, като 

интегрална част на стопанство 
то, има собствено място. Това 
особено се чувствува в невъз 

индустриалното 
производство да удевлетвори 
специфичните нужди, а които 
могат и трябва да бъдат удо
влетворени. Освен това за
наятчийството трябва да наме 
ри свое място в съвкупното 
обществено-икономическо ра
звитие. Поради това е необ
ходимо предприемане на кон 
кретни мероприятия за по-на 
татъшното развитие на тази 
аейност.

Основно е Общинската ску
пщина в Димитровград, а плг 
новеге и програмите за обще
ствено-икономическото 
тие, по-конкретно да обработи 

и даде направле
ние за бъдещото й развитие 
Особено трябва да 
предвид, че по този начин се 
създават възможности за на 
етаняване на нова работна ръ 

факта, че сред
ства ангажират самите граж
дани.

билое необходимо Характерно за Димитровград 
товазанаятчийство еА. Д скотоличните 

ника са можносттадинара, в 
дина за бруто личните доходи 
на 290 настанени работника в 
„Свобода” са 
13,5 милиона динара.

Чистата печалба, която е 
ралзичните фондо 

милиона

Много нередности 

в снабдяването
изразходвани

внесена в 
ве, възлиза на 5,6 
динара, докато през 1975 го
дина е била само 2 милиона
динара.

Какво е повлияло да бъдат 
осъществени такива резултати 

момент, когато болшин 
организации

и то в
ството трудови 
се среща с редица проблеми 
беше въпрос с който се обър 

към ръководителите развивнахме 
„Свобода”.

Според тяхно 
осъществените 
оказали главно

тази област
мнение на 

резултати са 
влияние три се има

че само 
нията

неща.
Първо, че с готовност са 

новите мерки. На 
програма

витие на 
Необходимо

дочакани
време е изготвена 
за плащане на всички задъл 

а от друга страна и

ка, както и

жения,
задълженията към тях са пла 
щани, което 
чай -през изминалите години

Това е имало пряно влияние 
върху ликвидността на орга
низацията, 
страна създало 
за нормална работа и на две
те основни организации на 
сдружения труд (производство 
то и търговията).

Като. второ е това, че про
изведените стоки са намерили 
пласмент на пазара. Всъщност

ДанъчнатаМагазинът в Ярешник политика също 
трябва да стимулира открива
не на занаятчийски работилни-

не е било. слу-
ДА БЪДЕМ наясно: В Босилеград разнообразни ма

газини със стоки за широко потребление се намират почти 
на всеки ъгъл, докато в селата положението е съвсем 
друго. Едно е, че селски магазини има твърде малко и дру- 

те са много лошо снабдени. Да посочим за пример 
магазина в село Ярешник. Освен това село, той обслужва 
и селата Даганица и Назърица, в които живеят над 200 до
макинства. Потребителите не могат да (намерят в магазина 
и най-необходимите стоки. Затова селяните от трите села в 
подножието на Църноок повече се снабдяват в Бистър, Бо
силеград или в съседните общини. А това изисква много 
пътуване и по най-лошо време.

Кои са причините за такова положение?
Преди, един трактор нг обединената стопанска орга 

низация „Босилеград” доста редовно докарваше стоки в 
ярешнишния магазин. Но тракторът беше повреден, а шо
фьорът уволнен от работа. „Босилеград" — ООСТ „Слога" 
не се погрижи да купи нов трактор и така магазинът оста
на празен.

ци. А. Д.

което е от сво^ 
възможност го ДИМИТРОВГРАД

60 лица с доход 

над 73 хиляди динара
водена е грижа за асортимен 
та и по този начин пазарът 
е цялостно възприел производ 
ството на „Свобода".

Пример в това отношение е 
че производството е било 
ориентирано на изделия от 
„НАПА” (изкуствена кожа), кс 
ито предимно са търсени 
и произвеждани за домашкия 
пазар. Останалата част е пък 
произвеждана и пласирана нг 
чуждестранния пазар.

Всички произведени количе
ства, относно модели, са нг 
време доставяни на купувачи 
те, продадените стоки, нг 
време са плащани.

Трябва да се изтъкне, че 
всичко това е създало възмо
жност за сигурен пласмент на 
изделията от една страна и 
увеличение на производител
ността от друга страна.

ТАЗИ ГОДИНА данък на об 
Щите си доходи щ-е 
60 лица 
община. Това 
малък брой От броят 
жн-иците, които 
данък на свкупния си

Най-много 
задължени да

лица, които
плащат данъц 

на осъществения си доход са 
от митницата. От тях 13 души 
плащат данък. На второ място 
по броя на лица плащащи 
данък на съвкупния си доход 
са ленарите в Здравния дом 

областта на стопанството 
данък на осъществен доход 
пдащат най-много лица от ор
™лзаТята.. на СДРУ— РУД „Тигър в Димитровград.

Между 
димно са 
зование.

саплащат 
• Димитровградска 

е два пъти по-
в

на длъ 
плащали

_ доход
през миналата година. Причи
на за това е, че тази година 
'плащат данък 
осъществен
хиляди динара, докато 
та година тази стойност е би 
ла значително по-малка.

саС търговия в общината понастоящем се занимава са
мо една стопанска организация. Значи „премахната" е 
ка конкуренция. В „Босилеград" — ООСТ „Слога"

вся- 
знаят, че

потребителят няма друг изход, но да търгува в един от тех
ните магазини в общината. А дали търсената стока ще на
мери в Ярешник, Бистър или чак в Босилеград — това ся
каш не ги интересува. Естествено е, че хората 
да се снабдят един път за по-дълъг период. Някои 
трябва да купуват почти всеки ден. Затова са отнрити 
ските магазини. А не да съществуват формално, та да се 
залъгват хората.

Отговорните за търговията в ООСТ „Слога" 
най-сериозно да разгледат въпроса, да спеотят селсните 
газини и да се убедят сами, че това така не може. Сигур
но е и това че мнозина селяни се отселват и поради тази 
причина.

на съвкупния
над 73 

минала
доход

не могат 
стоки 

и сел-
Наи-голим доход през 1976 

година е осъществил един тър 
говсни пътник. Той е имал до
ход от 160 хиляди Динара На 
В™Р° И ТРеТ° МЯ0Т0- По‘осъ 
щест-вен доход, са републикан 
оки инопектори, ноито работ- 
ят на граничните пунктове 
Димитровград и Градини.

данъкоплатците пре 
лица с виеше обра

трябва
3ал^беЛЯЗВаНе Че глав

от тю»™"6 °а “съществени 
оумит ° отношение, докато
оаон! п Г'Ществен‘1 °т *о«о- Рарна рабта са незначителни

ма-
но

Райчо Рамнишки
в

А. Д.
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В „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА”

Нашушковица и Ясенов 

дел не успяха
СУХИ дол

Изграждането на водоровода 

ще продължиНАШУШКОВИЦА и Ясенов 
дел, конто участвуваха в пър
вия кръг от вбче традицион- 
ните „Срещи на селата" в Ба 
бушнишка община — 
ха. Нашушковица в 'Първото 
пресейване се орещня със За 
видници, а Братишевац — с 
Ясенов дел. Завидинчани и 
братишевчани

подготвени и се класираха за 
вторид кръг от състезанията 

В тазгодишните „Срещи на 
селата , КО1ИТО ведно ще бъ
дат и подготовки за участие в 
телевизионното предаване 
„Знание-имане” в Бабушнишна 
община участвуват 10 села.

ИЗГРАЖДАНЕТО на водо- но за довършване на 
провода в Сухи Дол ще про
дължи и през тази година. За 
тази цел са обезпечени зна
чителни средства, а хората 
са готови да работят добровол

тричните стълбове и разшире
ние на водопроводните резер 
воари.

През последната година мно 
го елентрични стълбове са 
паднали, а очаква се и други 
да паднат. Резервоарът за 
снабдяване на вода в месно- 
стта „Гладник” е с малън на- 
пацитет и не дава достатъчно 
вода в махалите „Кузминсна” 
и „Вунашинци”. Очаква се 
още тази пролет да започнат 
акциите върху тези два обек 
та. С това ще се осигури снаб 
дяването на селото с елентри 
чесни ток и по-добро снабдя 
ване с вода.

този
важен комунален обект в се
лото. Селяните са заинтересо

отпадна

вани за довършване на този 
обект, който ще им гарантира 
снабдяване с хубава и питей 
на вода.излезнаха по- М. А

Н

село
Стрезимировци върши подго
товки за подменяне на елек-

Изглед от „Магурка”
вор за Босилеград, но в „Магурка” няма 
вода. Хората ползуват вода от стария и 
негоден за употреба градски водопровод.

По време на построяване на ветери
нарната станция не е разчитано, че тук 
един ден ще се доселят много семейства. 
Електрически ток е доведен само за стан
цията и хората с различни кабели се при
ключват „диво" за да осветлят домовете 
си. Токът е годен само за осветление, 
но не и за електрически уреди в дома-

ПО ПРОТЕЖЕНИЕТО на шосето Боси
леград — Извор в подножието на обрас
налата с боровата гора Лещава от преди 
20-тина години се издигнаха 
на един от новите квартали в Босилеград 
— „Магурка”. За името на квартала и 
местността нищо не се знае.

Някога баирът Лещава 
сетне обезлесен и пак залесен. Ерозията 

дълбоки суходолия, 13 на брои

постройките

Пътищата — главна грижа на Местната общност 
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

била горст,

е оставила 
от Изворщица до Ясиковец.

Над половин столетие се води усиле
на борба. Лещава да стане защитен пояс 
на Босилеград и котловината покрай Дра
говищица. През последните години от съ- 
щинсно пороище Лещава стана зелена и 

„Магурна” привлека-

УПОРИТО И ТАЗИ ГОДИНАкинствата.
Жителите от „Магурка” по време на 

дъжд газят дълбока кал, докато стигнат 
до първата градска улица с асфалт. Няма 
и определено място за 
боклук и хигиената тук не е на завидно 
равнище.

„Магурка” се разширява 
С това нарастват и потребите на жители
те в квартала. Ако не се решават 
дователно и навреме, те в бъдеще все 
повече тце се изострят.

Местната общност и организацията на 
ССРН в града все още не са направили 
по-сериозна крачна за решаване на посо- 

въпроси. В бъдеще и гражданите 
от „Магурка" трябва добре да се органи- 
зират и сами да сторят пропуснатото до
сега. Но тук се очаква помощ и от съот
ветните общински фондове за градоустрой 
ството и на новия квартал.

ПОВЕЧЕТО от съществува
щите 37 местни общности 
Босилеградска община имат 
твърде амбициозни програми 
за работа през тази година. 
Обаче, трябва да се отбеле
жи, че някои все още нямат 
изготвени програми за рабо
та. Това е сериозно опущение 
тъй като и Общинската скуп
щина не е в състояние да 
планира своята 
местните общности.

За удоволяване на общит© 
интереси на своите граждани 
общностите планират редица 
мероприятия в областта на ко 
мунално-битовото строител
ство, уреждане на селата, ук
репване на общонародната от 
брана и общественото само- 
опазване и др. Наистина мате 

база е твърде

лагане на населението от мест 
ните общности и с помощта 
на механизацията, която ще 
обезпечи Общинската скупщи

изхвърляне на в

красива местност, а 
телен жилищен квартал.

Новите къщи в „Магурка са едноти- 
пови с един или два етажа според 
възможности и силите на притежателите 
им Югозападното изложение на местност 
та я прави защитена от северните ветро
ве така че това е най-слънчевото място 
в целия Босилеград. А работливите стопа- 

се съревновават кой по-хубава кьща 
по-красив двор да направи, 

зеленина да има.
има много нерешени 

проблеми. Тук минава 
напояване на полето и 

нея винаги е замър-

ежедневно. на
годи наВ течение на тази 

трябва да се довърши изгра
ждането на мостовете на р^- 
ка Драговищица в селата Мле 
коминци, Радичевци и Рибар- 
ци и в I. 
що така ще отпочне изгражда 
нето на нов мост в село Бран

после-

центъра на Извор. Съ
ден ност в

ни мените
ще построи, 
повече цветя и 

Новият квартал
градоустройствени
селската вада за 
Изворщица. Водата в 
сена от кланицата. 

Тук минава ;

ковци.
Най-голяма трудова задача 

за местните общности в Гор
на Любата, Долна Любата и 
Долна Лисина през тази го
дина ще бъде електрифика
цията на домовете. За тази 
цел досега са извършени твър 
де сериозни подготовки от 
страна на комитетите по елек 
трификация.

С работна ръка местните об 
щности ще участвуват и в до 
граждането на здравните ам
булатории в районните центро 
ве Горна Лисина, Горна Люба 
та и Долна Любата.

Очаква се, че и през тази 
общности в 

босилеградски села

Текст и снимки 
Стоян ЕВТИМОВот Из-новият водопровод

риалната им 
окромна, но затова реализира
нето на своите програми обос 
новават върху местното само
облагане. доброволният труд 
и средствата, които получават 
от общинския бюджет.

През тази година трябва да 
се отпочне и довърши изгра
ждането на повече селсни и 
междуселски пътища. Между 
другите такива са пътищата: 
Босилеград — Извор, Горна 
Лисина — Горна Ръжана, Бо
силеград — Паралово, Ради
чевци — Буцалево. Горна Лю
бата — Колчина гарина и др 
Общо планира се изграждане 
на пътища в дължина от око
ло 50 километра. Реализиране 
то на тази трудова задача 
трябва да се осъществи с ан 
гажираие ма местното самооб

година местните 
повечето
ще организират .изгражданена
нови водопроводни мрежи. Ме 

за потребите нажду другите, 
местните училища такива Ще 

Горна Лисина 
Милевци и други села.

Това са само някои от по- 
важните трудови задачи, кои
то през тази година ще пое
мат и реализират местните об 

Босилеградска общи-в. в

се построят в

щности в
на.Магурка всички жилища саВ

СТРАНИЦА 7

МАРТ 1977БРАТСТВО -к 11



В ЧЕСТ НА ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕИ

Богата издателсна дейност на »Братстоо«
от югославски автори. В под-СПИСАНИЕТО „МОСТ" по- гер „ТИТОВОТО ИСТОРИЧЕС-

НО НЕ НА СТАЛИНИЗМА". 
книга която на сърбохърватски

готовна е и отделен сборниккрай редовната си издателска 
деятелноот тази година в чест 
на Титовите юбилеи 40-годиш- \цин достигна голям тираж.

В подготовка е книгата на 
другаря Йосип Броз Тито за 
самоуправлението. Това е вто 

за 1977 го- ра книга от поредицата на Ти 
товите дела, която издава Из
дателство „Братство” в Ниш 
В издание на „Братство” ще 
се печатат и разкази за Тито

на стихове на пионери и мла
дежи от българската народ
ност.нина от идването му начело 

на Партията и 85-години от ро 
ждения му ден увеличи изда 
телския си план 
дина.

Издателският съвет на списг 
нието взе решение да печата 
книгата на Звонко Щаубрин-

Оовен това на страниците
на „Мост” ще се печатат през
цялата година статии из жи
вота и дейността на другаря
Тито и спомени на югослав-

революционери за Титоски
училищеброй 45 на „Мост” ще бъде 

посветен на 85-ии рожден ден 
на другаря Тито и ще 
през май т.г. „Мост" ще орга 
визира награден конкурс на 
тема из живота на другаря 
Тито, изложба на картини от 
художници от българската на
родност в Босилеград, литера
турни срещи и др.

— основнотоКлисура

излезе СУРДУЛИЦА

УЧЕНИЦИТЕ ПИШАТ ИСТОРИЯ
нрай. От педагогичес- 

точка акцията око 
материали 

за възпита
на подрастващотот.о ло 

на традициите на

СЕДНОШКОЛСКИЯТ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАДВ ■ ■ ■

Подготовка за провеж
дане на реформата

техни* 
ка гледна 
ло събирането на 
от НОБ допринася

Всички училища на терито
рията на Сурдулишка община 
вече провеждат една широка 
акци* за събиране на матери 

за миналото на селищата 
и особено участието на Сур- 
дулишна община в Народоос- 
вободителното движение.

На училищата са предадени 
анкетни листове по които те 
запознават учениците от гор
ните

ниетоали колен и е
НОБ, а същевременно ги учи 

сами да събират дан- 
миналото и хронологиче

в БИСТЪР 

СЕ СТРОИ 

УЧЕНИЧЕСКИ

нан те 
ни от 
ски да ти подреждат.

ни средства от 800 хиляди ди
нара.

Във връзка с предстоящата 
реформа на средното образо
вание подробни разговори во 
ди комисията за образование 
и култура
конфренция на ССРН. в 
работа участвуваха най-комле- 
тентните 
учебното дело 
Бе договорено през този 
сец в Средношколският обра
зователен център да се извър 
шат всички подготовки за при 

новата

В СРЕДНОШКОЛСКИЯТ об
разователен център за гимна- 

професионално обра 
„Иван Караиванов" в 

Босилеград започнаха 
товките за прилагане

Закон за реформата на 
който 

новата

запозна дирек- 
Основното училище 

Округлица 
учениците 

са показали голям интерес и 
събрали много ценнен матери 
ал който говори за участието 
на’ Власина — Округлица във

Както ни
нласове. Същите разго- 

НОБ
торът на 
въвзиално и 

зование
Власина — 

ГРИГОР ИВАНОВ,
варят с участниците в 
водят бележки и във форма 
на интервюта и изявления съ 
бират данни за участието на 
тяхното село в НОБ.

Тази акция има огромна пол 
и общината

подго- 
на но- столпри Общинската 

чиятовия
средното образование, 
ще бъде в сила от 
учебна година. Оформената за 
тази цел работна група досе- 

изучила проблемите във

НОБ. Също е положението и 
в Основното училище „Иво Ло 
ла Рибар” в Клисура.

развитието на 
в общината

за за учениците 
Освен това, че се събират ма 
териали за писане на хроника 
на общината, учениците се по 
ставят в активно

за ТЕЗИ ДАНИ в Бистър за
почна строежа на ученически 
стол за 200 ученика от цен
тралното училище. Колективът 
на училището отдавна влага 
усилия да се построят някои 
обекти от жизнено значение 
за училището за този край, 
но винаги се намираха трудно 
сти.

ме
га е
връзка с помещенията, възмо 
жностмте за политехническо и 
на учениците, нуждите от не
обходими кадри и др.

Тук са на мнение, че до 
образование

положение 
историческите събития р Б. Нкъм

училищналагане на 
реформа. В тази подготвител 
на дейност ще бъде ангажи 
ран координационнен комитет 
от представители на обществе 
но-политическите

ПОДГОТОВКА Е ЕДИНСТВЕН НАУЧЕН ТРУДВ
производствено 
изграждане на нова училищна 

която Взаимни отношения на работни
ческите движения в Югославия 

и България

сграда до 1980 година, 
ще се финансира от Републи 

източници, да се
Сега тези трудности са пре- 

нойто наскоро махнати и работата започна.
Учениците с радост участву
ват в работата и показват до
бри резултати. Особено се из 
тъкнаха учениците от осми и 
двете паралелки на седми 
клас, които направиха подго
товки за строежа. Строител на 

В. В. обекта е Строителното пред
приятие „Беско" от Власотин

и стопански
организации,

бъде оформен от Общин
ската скупщина. Наред с то
ва за същността на новата 
реформа ще бъдат осведоме 
ни учениците от осми клас на 

основни училища в об 
щината и родителите им.

поканени
строи универсална работилни
ца за организиране на произ 
водствено училищно обучение 

новият Закон

ще

определено в 
За тази цел Образователният 
център разполага с 180 хиля 

Общинската
^ Чрез научни и исторически данни ще се посочат 

известни заблуждения и грешки за участие на бъл- 
гарсните войсни в боевете за освобождение на 
Югославия

— Университетът в Ниш 
съвместно с Републиканската 
общност за наука и Институ 
та по история на работниче 
ското движение на СР Сър
бия започна с работа върху 
единствения научен проект 
под заглавие „Взаимни отно
шения на работническото дви 
жение в Югославия и Бълга
рия от седемдесетте години 
на миналото столетие до сре 
дата на 20-о столетие”.

Този труд трябва да бъде 
завършен до края на 1980 го 
дина, а ще се състои от две 
монографии — „Началото на 
социалистическотд движение 
в Сърбия и на Балканите” и 
„Георги Димитров и югослав
ското работническо движение 
в периода от 1903 до 1949 го 
дина”.

Става дума за голям науч 
ноизоледователен труд, нойтс 
в първата монография ще пре 
даде появата на социалисти 
ческото движение в Сърбия и 
другите балкански страни. Тук 
за пръв път ще бъдат посо
чени нови данни и личности 
и делото на Светозар Маркс 
вич и неговите съмишленици 
Монографията ще съдържа 
данни за това кога за пръв 
път се споменава името на 
Маркс и сръбския печат и ко 
га на Балканите проникват 
природните науки и матерна 
лизма.

Другата монография „Геор 
ги Димитров и югославското

всички
ди динара, а от 
скупщина търси допълнител-

ци.
работническо движение (1903 
—1949)" с марксически метод 
ще понаже чрез живота и де 
лото на Георги Димитров, ра 
звитие на работническите //,и 
женил в Югославия и Бълга 
рия и техните взаимни връз 
ки и сътрудничество.

Георги Димитров още в нг 
чалото на своята революци
онна работа 1903 година съ
здаде близки връзки със сръб 
ското социап-демократичесно 
и югославското работническо 
движение. Бил е приятел и 
сътрудник на най-известните 
личности на югославското ра
ботническо движение — Тито 
Моша Пияде, Велко Влахович 
Димитрие Туцович и др.

Значението на ученически* 
стол за училището е голямо 
Като се има предвид, че 80"/о 
от учениците от горните кла 
сове пътуват по пет и повече 
километра в едно 
ние, тогава може да се раз
бере колко огромно облекче
ние ще бъде за учениците, ко 
гато получат тук топла храна 
Сега някои и не закуоват при 
търгване на училище- а при 
това работят по шест чаг/* и 
пътуват толкова километри от 
училището и назад.

Двадесет и пет 

годишнина на 

»Едит«

направле-

Обаче с това се решава са 
мо един от преблемите. Въп-. 
рос е какво ще се прави с 
училищните сгради в Долно 
Тлъмино, Караманица и Би
стър, които са пред рухване 
и при това да отнесът и ня
кой млад живот. Те сериозно 
заплашват, а при това се не 
■превзимат 
Преподавателите и учениците 
са готови да участвуват в ра 
ботата за построяване на но
во централно училище с интер 
нат. Крайно време е компетен 
тните от Самоуправителнатг 
общност на интересите на ос 
новното образование по се- 
рмзното са схванат това положе 
ние и да започнат оргакиза 
ционште работи за построявг 
не на училищната сграда.

италианската общност„ЕДИТ” е издателство на 
в Югославия от Риеиа. Тази година чествува двадесет 

съществуване и работа. В изминалитеи пет години
двадесет и пет години издателството (сред читателите 
си е изпратило над 40 милиона 
„Ла воче дел Пополо” (Глас на народа), милион и по- 

„Панорама", 870 хиляди

Университетът в Ниш, кой
то ангажира голямо число 
свои научни работници чрез 
научни и исторически данни 
ще укаже в тази монография 
на известни заблуди и греш
ки, които се явяват за учес- 
тието на българската войска 
в боевете за освобождението 
на Югославия в операциите 
за ликвидиране на фашизма в 
Европа. Ще бъде обнародван 
документът за договора кой 
то е подписан между другаря 
Тито и българската делегация 
за участие на българската ар 
мия в окончателните опера
ции за освобождението на 
Югославия след 9 септември 
1944 година.

своя ежедневник

никакви меркиловина от петнаестдневнина
вестник „Ил пиониере" (Пионер) и 90 хи- 

„Ла Ватана" (Чамчич).
на детския
ляди списанието за нултура 
Освен периодичния печат „Едит” е публикувал и над 
320 нниги на италиански език в съвместен тираж от 
половин милион енземпляра. Тана издателството освен 
основната си задача — да осведомява италианците в 
Югославия на техен езин, допринася и укрепва идей- 
но-политичесното и нултурно създание на числящите 
се нъм италианската народност, а с това и унрепване 
на братството и единството на народите и народнос
тите и по-добро разбирателство на съседните страни 
Италия и Югославия. Защо до там се стигнг 

ло: трябва т да чакаме най- 
лошото?Матей Роде

Кирил Георгиев (Танюг)
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гоЕЕДШЗЕСкд страница
В ЧЕСТ НА ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕИ

По случай велиния (двоен) 
Тито — 40-годиншнината 
(СЮК) и

юбилей на другаря 
от идването начело на ЮКП 

Братство" Съревнование между пионери, 
бойци и граничари

85-ия рожден ден —
подканва всички младежи и девойки от 
народност към в;лгарската

ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА дежта от училището, бившите 
бойци и граничарите за уре- 
жждане на селището. Съревно 
ванието ще се проведе в чест 
на Титовите юбилеи 
дини от идването му начело 
на Партията и 85-ия му рож
ден ден. Съревнованието ще 
обхване следните дисциплини: 
при учениците на първи план 
се поставя ученето, след това 
уреждане на селището и Спо
мен чешмата във Власина Ок 
руглица. В това серъвнование 
дейно участие ще вземат гра 
ничарите, които поддържат ре 
довни връзки със училището

ха" във Влаоина — Округли- 
ца ще се организира съревно 
вание между пионерите и мла

ПО ИНИЦИАТИВА на учени
ците и преподавателите от ос 
новното училище „Бошко Бу-

Свои творби (стихове,
посветени и вдъхновени от ~
и делото на другаря Тито, нашата Революция и соци
алистическо строителство, братство и единството, бор
бата за мир и социализъм — 
цията (с пълен подпис: 
години на възраст).

Наи-добрите творби ще бъдат публикувани 
вестника и наградени с по една книга. По-нъсно всич
ки публикувани творби РАВНОПРАВНО

40-го
НИШизпращайте до редак- 

име и презиме, професия и Година на трудови акциивъв
Ниш щеработа в град 

надмине 35 милиона динара.
В Ниш ще продължат и тази 

година съюзните трудови ак
ции. Ще се ^трои нов мла
дежки стан и тази година — 
вместо 9 — ще работят 11 
младежки трудови бригади.

На 27 март, по тържествен 
— 3500 пионери ще бъ

Младежките трудови акции 
в град Ниш ще започнат на 
15 март и ще продължат до 
29 май, когато в Ниш ще се 

преглед на трудовите 
един-

ДИучаствуват в

ЯВНИЯ КОНКУРС състои 
бригади 
ство".

Младежта в Ниш ще уреж
да Нишката крепост и паркове 
те в Чаир и Бубан. В тези 
акции ще участвуват бригади 
от Университета, ,на градксата 

организа-

,,БратствоИменно, специално жури, съставено от членове 
на издателство „Братство" ще следи и прегледа пуб
ликуваните и

начин
дат приети в младежката ор-Десетте най-добри Б. Нганизация.

младеж, трудовите 
ции и средношколците.

Младежта в град Ниш орга 
низационно е най-добре в ця
лата република. Зачленена 
350 първични организации на 
Съюза на младежта, от които 
най-гол ям
трудовите организации —

Стойността ма извършената 
от младежките трудови брига-

ще възнагради с конмплекти нниги. Резултатите на от
крития нонкурс ще бъдат съобщени 
„Братство”, който ще излезе за Празнина на Репуб- 
лината — 29 ноември.

Още веднаж ви подканваме редовно да изпра
щате своите творби!

Познава повече занаятиПОРТРЕТИвъв вестник

е в ДНЕС малцина „отиват” на 
занаят. По на цена е промиш
леността, па затуй всеки бър 

стане промишлен работ 
КИРИЛ СИМЕОНОВ

брой работи къмКОНКУРСЪТ Е ОТКРИТ ОТ 10 МАРТ ДО 10 НО
ЕМВРИ 1977 ГОДИНА.

за да 
ник. За 
от с. Дукат може да се на- 

е изключение. Не

120
Редакцията на в. „Братство”

же, че
един, а изучи няколко занаята 

Записва се в училището за 
КВ-работници и успешно завър 
шва за автомонтьор. При 
той е един между най-добри-

товаСТР. 8 9к

те.Присъдени Прешерновите награди Влечението му към занаяти 
те с това не се изчерпвало 
Записал се да изучава часов 
никарство. И тук 
добри резултати. Навреме за
вършил и тоя занаят.

След завършването, на вто- 
рия занаят се записал в по- 
лувисшето машинно училище 
във Враня, където се намира 
и днес. И тук се проявил с 

представление добрите си качества.
Кирил Симеонов е приет в 

от Съюза на комунистите. Не са 
мо зарад трудолюбието му, но 
и зарад добрите, човешки об

Кирил Симеонов

постигнал носни към съученици и състу 
денти.

След като заврши полувис- 
шето машинно училище — 
има още едно желание: да 
изучи за радио и телевизио
нен техник. А тогава би от
крил една работилница в Бо
силеград, без оглед кой за-

Претнар за режисура на фил 
ма „Идеалист”, Татяна Рем- 
шкар за достижения в балета 
и група художници (Иоже ьа 
бич, Полде Бабич, Дариян Бо 
жич Бено Хвала, Примож Ко 
зак,’ Петър Скалар и Матяж

ва награда получиха: Борис 
Нобе за литература, живопис 
и педагогическа работа, брат 
ята Бранно и Иван Коцмут за 

градоустрой- 
много

8-ми феврфари е провъзгла 
сен за културен 
Словения още през време на
Народоосвободителната бор
ба. От тогава този ден най- 

се чествува

празник в

архитектурни и 
ствени нарешения
сгради в Марибор и 
та му, Лойзе Кранар за сбор 

„Некйе

тържествено 
Всяка година се присъждат 
Прешернови награди, получи
ли името си по най-големия 

поет Франце Пре

околност
Випотник) за 
на драматизираното произве 

Слуга йерней"
наят ще упражнява.

Кирил Симеонов е роден 
през 1954 година.

стихотворенияник
прав 'на робу ’ (Нянъде 
сем
за живопис и графика, Игор

съв-
Малеш

дение 
Иван Цанкар.словенски 

шерн.
Миналата година Прешерно

на ръба), Миха А. АнтимовМатей Роде

ОТ ТРУДОВИ АКЦИИ
,
т- ■ Д

- ‘ *

' 'г .
Л\ . З&ЙЬь Ш

СПОМЕНИ

НАЙ-ДОБРИТЕ СТАВАХА НА ЧЛЕНОВЕ НА СКОК)
за дните прекараш 

Шамац-Сараево, ко 
калявахме и възпитава 

сюцилистичеони труд. У-

спомням 
на линията 
гато со

ление. Между бригадирите не 
никаква разли- 

бяха и бригадири,
Мияча ЦЕНКОВ

— Средношколската бригада 
гимназията „Йосип Броз 

Тито" в Цариброд (днешен Ди 
митровград) бе сформирана«а 

1947 година от учени 
гимназия <и учени 

Бела па-

съществуваше 
на — едно С 
и командири. Работехме уоиле 

-| изпълним и пре
нормите и на чета- 

на бригадата.
като член

хме в
чаотвувах като бригадир 
първата младежка линия 
Югославия „Бърчно-БаиовичИ1 

на Първа пиротска

при Агана

&но само да в §1изпълним
20 юни 
ци на тази 
ци на 
лаика, 
вахме с влак,

та, и 
По-нъсно,

СКОК) и добър младеж, 
изпратен в специална бригада 

младежки ръководители 
•Високо. В тази бригада 

работих с бригадири от цяла
та страна. Тун имаше брига
дири ОТ всички националнос
ти но нинанва разлика но съ 
ществуваше помежду ни. Вси 

се чувствувахме 
Мен лично за ударник 

поне-

в състав 
бригада. Спомням си, че ние 
бяхме единствените, които при 

на линията с духова 
музика. Спомням си, че край 
щата през които минаваше ли 
нията бяха опустошени от вои 
пата. Това ни правошо голямо 
впечатление и ние тъкмо то
гава получавахме пълна карти 
на за разрушенията които са 

време на войната

г 1 -4^|
бях

д0МНБела паланка пъту
М нъдето брига-

и на 28
стигнахме

задата се номпелитува _

Ь&арИаеГГАзМбях назначе«е3а
А. ЕленковМ. ценноввъв

Аз бях още бригадир на ав 
топътя „Братство-единство , 
кабелната фабрика в Светоза 

И затова предлагам да

Храната беше слаба. Хра 
гершла и кафе от 

един

вия.
нехме се с
дъвка. Опомням си, че.

от Вълновия, които мно рево. пашмт~
го обичаше гершлата и искаше всаждаме при младеж 
повторно го викахме „Гершла бов към бригадирското движе 
та”. Много при трудни условия ние защото то име, гадямо зна 
со работеше. Работеше се без чеше за възпитанието на м 
механизация, а земята се пре дото поколение, 

колица. Някои бри Искам тук

другарят 
Бела паланка.

До Жепча
„ влян от Жепча до
хан наблизо до строежа ни
превозваха с тш™- 0 
„м.о лни ни беше доста не 
ГикноГно, но ^не^виниах

гмд «"аз^сГчуадтвувах по- 
Я1дРивн0мТГеЦОТОсгроГме про- 
4ГкаГоС2>и ./ока

гтГГне^Гични ТрРабо 
гехме задрутно и с вьодушев

другаркато лю-
чкибригадата пътува 

Бегов
ставали по

братя- у нас.
През следващата 1947 годи

на аз отново станах бригадир 
на линията „Шамац-Сараево . 
Там се работеше с ентусиазъм 
и ковеше братството и 
ството между младежите 
всички наши краища, 
чти и не чувствувахме 
сърбин кой българин или ал 

Главно беше дружба 
Мога да кажа, ч© рабо 

техмо при твърде трудни усло

ПРетГх°ТааботеТанай-вече. 
завършването на курса 

— изпитите полагахме на ро 
жви език (български, нугчреви, 
пумънсии И др.). в знак на 
признание от Министерството 
на поооветата на Боона и хер 
цеговина получих награда-нни- 
га, която и днес пазя 
най-скъп спомен.

ГЯГо удоволствие си

ме
же с 
След

пър
да, че най-радо- 

стен ден за мене беше, ногато 
ни посети другаря Уит0 и 
гато минавайки край нашата 
бригада каза: „Браво,, младе
жи българи, само напред... 
ив^ ехивсНи иноокибиен ехих

карваше с 
гадири на ден иокарваха и по 
200 полици.

един-
от

Ние по- Но нашата работа се и ува 
жаваше. Ние се завърнахме в 
Димитровград тържествено по 
срещнати. Целият град 
излезнал да ни посрещне.

кой е

банец. беше
(Следва)ЕЛЕНКОВ: та.
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ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА ОБЩНОСТТА ПО ЗДРА ВЕОПАЗВАНЕ В ДИМИТРОВ 
ГРАДБЕЛЕЖНА

Невнимание, или? ТРЯБВАТ ОЩЕ СРЕДСТВА■ I ■

С доза на негодувание и •револт, неколцина 
бойци от Бабушнишка община изнесоха на неотдавна
шното заседание на Конференцията на Съюза на бой
ците случаи на лошо „посрещане" в Здравния дом в 
Бабушница.

— Някои ленари започват лошо да се отнасят нъм 
нас — подчерта един от тях.

Искам този въпрос да се разгледа и да им се 
обърне сериозно внимание ...

— Започват да говорят за някакви „борчески" 
здравни книжки — оплаква се друг.

Съвсем ,е ясно за какво се касае.
Някои медициноки работници към Здравния дом 

(това никой не опроверга на заседанието, макар че 
там имаше и представители на Здравния дом) — имат 
по-друго отношение към бойци, идващи на преплед, 
или други здравни услуги.

По този въпрос има оплаквания и до най-от
говорните ръководители в общината, но сигурно е че 
отношението още не е променено, щом като хората 
се оплакват и по нататък.

Явно е, че едно такова отношение е недопу
стимо. И те трябва да имат едн$нъв „третман", кацто

проценти за общините в 
основа

СКУПЩИНАТА на основна
та самоуправителна общност 
за здравно ооигурявано в Ди 
митровград проведе 
ние, на което особено внима 
ние обърна на предложеното 
самоуправително

риха значително място в ра
зискванията.

Счита се, че те не са до- 
заседа- отатьчни, понеже от тях тряб 

ва да ое осигури ооновната 
здравна защита, специализира 

споразуме- ните услуги, личните доходи 
ние за утвърждаване на оред на здравните работници, ком- 
ства, с които ще разполагат пенсация на личните доходи 
ооновните общности по здрав по вроме на отсъствията по 
но ооигуряваще в 15-те общи- болест и други разноски, ко 
ни на Нишки регион и еднои ито не ооигурява регионалната 
менната регионална общност, общност.

ните
региона са взети въз 
на изчисления на 
на здравните служби в 
ние на Ю-те месеца на изми- 

слоразуме- 
обаче предвидено и 

съотношението да 
за повече от 5 на

разходите 
тече

Вналата година.
нието е
положение
с© измени 
сто.

В този случай заключител
ния баланс, въз 
единствените проценти, ще се 
направи преди приемането уа 
заключителната сметка, а въз 

реалното потребле-

основа на

Според предложението Ди
митровградска община трябва 
да получи 65,31 на сто от об
лаганията, от фонда ма сред
ствата за здравно осигуряване 
на работниците, които ще се 
съберат в общината за здрав
на защита*. Останалият про
цент от 34,69 на сто остава 
за Регионалната общност за 
здравеопазване. От тези обед 
ства, след като от тях се от
делят 5 на сто във фонда за 
солидарност и 4 на сто 
фонда за резерви, остават, 
опоред груби изчисления, за 
нуждите и дейността на здра 
вната служба в общината, око самоуправителното 
ло 8 милиона и 200 хиляди дй-

Положемието не е по-добро 
и по отношение на средствата 
от фонда за здравно осигуря 
ване на селскостопанските про 
изводители. От този фонд за 
ооновната общност в Дими
тровград ще остават 43,20, а 
за регионалната общност 56,80 
на сто от събраните средства.

Трябва обаче да кажем и то 
ва, че процентите за основни 
те общности не са същи за 
всичките общности в 15-те об 
щини на Регионалната об
щност. В предложението на 

споразуме 
ние се подчертава, че различ

основа на 
ние. По този начин е дадена 

средствата да севъзможност 
направляват в една или друга 
насока, а в зависимост от съ 
ществените нужди.

на/ основната 
общност на

Скупщината 
самоуправителна 
интересите за здравно осигур 
яване обсъди и програмата за 
работа на Скупщината на реги 
оналната общност за тази го-

и останалите пациенти.
Това право им дава законът и никой не е опъл- 

номощен да прави разни издевателства над тях...
Оплакванията, които изнесоха бойците би тряб

вало да послужат като сигнал на работниците в 
Здравни** дом час по-оноро да обърнат сериозно вни
мание на този въпрос.

Защото едно такова поведение, не може само 
да се таксува като невнимание или недисциплина на 
отделни медицински работници, но представлява се 
риозно нарушение, за което може да се потърси и 
отговорност.

пъп

дина, както и други въпроси

А. Д.
нара.

Въпреки че тези средства не 
са намерили място в предло
женото споразумение те наме

БОСИЛЕГРАД
М. А.

с. ЙовацПомощ за
В ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

Очаква се, да се организи
ра събиране на материална 
помощ за пострадалото насе
ление, и от обществено-поли
тическите организации в Боси 
леградсиа община.

Изпълнителният съвет на 
Общинсната скупщина в Бо 
силеград задели парична по
мощ от 40 хиляди динара на 
пострадалото от елементарни
те бедствия население в село 
Йовац в община Владичин 
Хан.

Сериозна финансова криза
кои специализирани здравни 
организации извън Региона не 
искат да приемат пациенти 
от общините в Южноморав ДИМИТРОВГРАД 
сния регион, все докато не 
им се гарантира, че за леку 
ването на пациентите ще бъ
де платено.

ФОНДОВЕТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ИМАТ НЕ- 
ПОГАСЕН ДЕФИЦИТ ОТ 90 МИЛИОНА ДИНАРА, КОЕТО 
СЪЗДАВА МНОГО ТРУДНОСТИ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО НА 
ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА. КАТО ИЗХОДНО РЕШЕНИЕ СЕ ПРЕД. 
ЛАГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ДА ЗАПЛАЩАТ ЕДНА ЧАСТ ОТ 
ЦЕНАТА НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ

В.

Седем хиляди членове 

на Червения кръст
када” и текущите сметки на 
фонда за здравно осигурява 
не на работниците. Поради 
тези причини болниците, здра 
вните домове, амбулаториите 
и аптеките в общините в Ре
гиона нямат достатъчно ле
карства, санитарен и други 
необходими материали.

Всичко това отрицателно 
влияе върху нормалната рабо 
та и по-нататъшното разви
та. С една дума, здравните 
ведомства работят, но няма 
откъде да платят своите ус
луги.

Общностите за здравно оси
гуряване във Враня и Лесно 
вац, които от началото на та
зи година са обединени в ед
на, през миналата година са 
създали дефицит от около 130 
милиона динара. Това е почти 
една трета от средствата, с 
които разполагат фондовете 
за здравно осигуряване в 
Южноморавски регион. От то 
зи дефицит досега са остана 
ли непогасени 90 милиона ди 
нара. Сегашното финансово 
положение търси извънредно

Изход от това 
Самоуправителната 
за здравно осигуряване 
пиона вижда във 
нето на допълнителни дава
ния, които от своя джоб да 
заплащат пациентите 
гурени лица. Например в прел 
ставеното на обсъждане прел 
ложение се предлага всяно ле 
нарство пациентът да запла
ща по пет динара, както й Червения кръст в Димитров-
всяна здравна услуга най-мал град значително интензивирг
ко по три динара. Например дейността си. Това особено
?а получаване на инжекция проличава в укрепването и за
пациентът — трябва да запла силената дейност на първич
ни 3 динара, а ако трябва да ните организации на Червения
остане на легло дневно ще нръст.
заплаща по 45 динара. Ако 
се лекува в здравни ведом
ства извън Региона, тогава 
ще доплаща много повече.

положение 
общност 

в Ре- 
въвежда

Осъществявайки програмата 
и провеждайки в дело стату- 
тарните разпоредби на Черве
ния
Оби

В работата на Червения 
кръст най-добри резултати по 
казаха работниците от Сек
ретариата на вътрешни рабо 
ти и митницата, които всички

оси-

кръст на Югославия
щинската организация на

са зачленени в тази организа 
ция.

От местните организации по 
селата най-много се изтъкват 
организациите 
Барйе и Снървеница.

Драговитав

големи усилия, за да се „за
здрави" здравното дело в Ре 
гиона.

Първични организации 
Червения нръст са учредени 
и в гимназията „Й. Б. Тито" 
По време
събрания учениците 
знати с

на
В първичните организации 

които има 52, както и 34 ак 
тива на Червения кръст, са

Последиците от това Напоследък това 
дотам, че пациентите 
гурени лица да не са в съ 
стояние да осъществяват сво-

довежда 
— оси-състояние вече се чувствуват. на учредителните 

са запо- 
програмата и значе

нието на тази хуманитарна ор 
ганизация.

зачленени седем хиляди ду 
ши. Между тях има пионери 
младежи, работници, селско
стопански

Фондовете по здравно оси
гуряване на земеделците са 
„празни” почти цяла година 
а твърде -често са под „бло

Върху тези предложения 
които в никакъв случай не са 

ите права от областта на популярни, наскоро ще се 
здравеопазването. Дори ня- изяснят осигурените лица, об

щинските скупщини и други 
самоуправителни структури в 
общините от Региона.

производители и
т.н.

А. Д

Проходим е пътят 

Бабушница-Звонци
С финансовите проблеми в 

здравното дело Изпълнител
ни-ят съвет на Общинската 
скупщина в Босилеград е ве 
че осведомен. Неговите чле
нове са на мнение, че сегаш- 
ното кризисно материално пс 
ложенме трябва да се разре 
шава чрез банкови кредити и

Съобщенията 
до Звонци, 
време бяха прекъснати 
свличане на земя 

отново

от Бабушница 
ноито известно 

поради 
при село 

са установе- 
_1 могат да 

минават всички превозни сред 
ства, въпреки че порадй по
вредата на шосето, с труднос 
ти се минава този участък.

По танъв начин жителите от 
районите на Звонци и Стре- 
лъц ще бъдат запасени 
статъчни ноличества

с до-
чрез солидарната помощ на Стрелъц 
общността. Доплащането на ни. По пътя вече 
здравните уолуги трябва да 
бъде нато последно решение

стоки, а 
превозът до Бабушница и Пи
рот и останалите места във 
вътрешността на страната е 
нормален.И

Власинсно езеро приятен кът за одих и В. В
М. А.
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ЗАПИСАНО НА
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА граница Р5У Необикновеният 

живот на великия 

учен Тесла (5)
С примера на РаткоПавлович 1рI шГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА, 
'а оградена с хубава железна 
непозната

Vприветлива сгра- 
ограда не е вече 

за хората тук. Много младежи
ГавТидНлат овоГТпрИВ“ТЛее160ПТр?ГГИ ^

от любопитство да видят как живеят нашите 
раничари. Незабравими са часовете на гранич

ната застава в Деня на граничаря, Нова 
Ден,я на Републиката

\и
тун л

идват просто Б. РЖОНСНИЦКИ:

ОЗДРАВЯВАНЕТО би трябвало окончателно да 
реши въпроса за по-нататъшното образование на Ни
кола. Но стана ясно, че на юношата предстои в те
чение на три години да отбива военната повинност 
в армията на Австро-унгарската монархия. Готов по 
всяко време с оръжие в ръка да защищава свобо
дата и независимостта на родното Хърватско, Тесла 
не пожела да служи в армията на нейните потисници. 
За да избегне призоваването му, бащата прати сина 
си в планините, където той се укриваше там цяла 
година. Продължителното пребиваване в лоното на 
природата значително укрепи разнлатеното здраве на 
Никола.

година,
или Деня на младостта. 

Гук идват делегации от Ниш, Враня и Сурдули- 
да с подаръци за граничарите.

Тъкмо така и ние се чувствувахме 
преди няколко дена посетихме 
заставата. Само за

когато 
граничарите на 

ние вече 
теми върху 
на застава

няколко минути 
намерихме толкова много съвместни 
които се завърза разговор в са!она 
га. А тук за разговор беше 
лонът има богата библиотека с телевизор и ра 
дио. Хубави маси и столици за всеки войник 
В това помещение граничарите най-много пре 
карват свободните си часове.

така приятно. Са

През онези години в Хърватско нямаше висши 
учебни заведения и за получаване на виеше техни
ческо образование младите хора трябваше да отиват 
в Будапеща, Виена, Прага и други чужди градове. 
Затова през 1875 г. Никола Тесла се отправи за 
Грац, където постъпи във Висшето техническо учи
лище.

И в момента, когато 
всички свободни граничари се насъбраха 
лона. Разговора започнахме с БОГДАН ГЕРК. 
Тсй е словенец от Изола. Тун се намира дълго
време. Завръшил е търговско 
училище. Говори сърбохърват 
сол език, а в говора му ед
вам се чузетвува акцента на 
слсзенсния език.

— Ние сме свързани с ме
стното население. В нашата 
система на всенародна отбра 
на ние сме длъжни да сътруд 
кичим. Отбраната на отече-

ние пристигнахме 
в са-

Бгоста на Ратно Павлович — Чичко

посрещането им на граница- Най-сетне се сбъдна мечтата на Никола. Още 
от първите дни на учението той му *се отдаде и в 
края на учебната година успешно издържа изпитите 
по 9 предмета, макар че се изискваше да се яви само 
четири. За да постигне това, Тесла се занимаваше по 
18—19 часа на денонощието, като се беше приучил 
да се задоволява само с 5—6 часа почивка. В едина
десет часа вечерта той си лягаше и четеше, докато 
заспи, а в пет часа сутринта той вече беше на крана 
и след малка разходка сядаше над книгата. Към се
дем часа сутринта Никола отиваше на лекции, след

ма. Ние имаме отлични усло 
вия за културно-забавен и 
спортен живот. А другарство 
то между нас е на голяма ви 
сота.

ИНРИЗИ ЕНВЕР от Скопие 
е млад войник. Тъкмо е при 
стигнал на границата. Той е 
по народност албанец, а учил 
е гимназия на македонски и 
следва филологически факул 
тет, английски език. Говори 
на македонски и всички го 
разбират:

та.
— Аз имах желание отдав 

на да бъда граничар и ето 
това желание ми се изпълни 
Животът тук е интересен и 
с нетърпение очаквам момен 
та, когато ще тръгна на пър 
вите задължения да видя 
как това изглежда.

Строителният работни МИ 
ТО БАБИЧ от хубавото Дал- 
матиноно Градче Син вече по 
знава хората от тези краища 
С тях е работил на някои 
строежи и познава клисурци 
и църнотравци.

— Аз имах съвсем друга 
представа за границата и грг 
ничарите, а сега ^виждам, че 
гова е съвсем обикновено 
Тук се чувствувам, много по- 
добре отколото когато бях в 
казармата на предварително 
обучение.

Обущарският работник ПЕ 
ЦЕ ФЕРЕТ от Травник казва 
че досега само във „Войни
шки новини” е чел за грани 
чарите и техния живот. Сегг 
тук 'на практика се запозна 
ва с войнишкия живот и жи
вота на границата. Същото 
ни разказа и ЖИВОИН ЖИВ- 
КОВИЧ от село Грабовица, об 
щина Кладово.

— Аз съм тук дълго време 
и вече познавам хората от 
близките села. Имам прияте
ли като Раша и Симо от Кли 
сура и мног| други. Въпреки 
че съм роден на граница аз 
за пръв път тук почуетаувах 
какво значи живот на гранич 
ната линия.

ството е дълг на всички нас 
И трябва да кажем, че всич 
ки акции, които провежда 
ше селото след освобожде
нието, като електрификация 
водоснабдяване, 
на пътища участвуваха и гра
ничарите от 
ва ...

След това културно-забав 
ния живот между младежите 
в района и граничалите е ор 

съвместно. Младе

като прекарваше свободното си време в лаборатори
ите на училището.

И тук преподавателите, както преди в първона
чалното и реалното училище, му предсказваха блес
тящо бъдеще. Деканът на електротехническия факул
тет писа на баща му: „Вашият син е звезда от пър
ва величина”.

От есента на 1876 г., като продължаваше да^ 
се увлича от изучаването на електричеството, той 
особено охотно работеше в лабораторията на профе- 

Якоб Пешъл. На лекциите по електротехника у

— За пръв път- 
граница. Аз съм въодушевен 
от посрещането, което ни на 
правиха старите граничари от 

„Ратко Павлович”. 
Тук много ми хареса. Стари
те войници правят много да 

живота на

съм наизграждане

нашата заета-
заставата

ки запознаят сганизиран 
жите обичат да сътрудничат 
с нас, защото научат много 
от културата на всички наро 
ди и народности, а ние пък 
се запознаваме с техните оби 
чай, фолклор й език. С една 
дума, ние живсузм 
ки акции заедно.

В разговора
МИТО БЕЙТУЛАХИ. роден 
Гостивар, по народност алба 
нец, живее 
работи като 
работник.

Въпреки това, чеграницата, 
малко време съм на граница
та мога да кажа,-че харесах 

обено другар- 
граничарите

сор
Тесла възникна мисълта за несъвършенството на ма
шините за постоянен ток. Без да е видял в натура 
нито една подобна машина, във въображението си 
той виждаше съвсем ясно не само схемата й, но и 
конструктивните й особености и бързо се убеди във 
възможността и необходимостта да се откажат от 
електрическите машини за постоянен ток и да се пре
мине към използуване на променлив тон. Тази мисъл; 
ако беше изказана през онези години, без съмнение 
би била сметната за абсурдна. Пък и кой повярвал 
на доводите на юноша, който никога не е виждал 
нито една електрическа машина — нито за постоянен, 

ток. Но колкото повече Тесла раз-

този живот, ос 
ството между 
Тук всеки войник е дошъл с 
една цел: да брани Родината 

Това с 
нас. Аз се

във всич езатрябва. 
голяма чест за 
почуетвувах така приятно за 

намирам в един вой 
колектив, където дру

ако
се намесва

в
щото се 
нишки
жбата между хората на това 

е на преден
в Любляна, нъдето 

гостилничарски
домакинство
план. нито за променлив 

мисляше за предимствата на променливия ток, тол- 
- той се убеждаваше в своята правота. 

Скоро във Висшето училище получиха от Па- 
Грам, с която професор Пешъл за-

че съм 
той. Имах съв

Аз се гордея. каза и СЛА
ВНО ЦЪРННОВИЧ. електроге- 

Горски Мотор, който 
своята

към старите

Това също ниграничар, каза 
сем друга представа за грани 
цата и граничарите. Сега ви 
ждам, че 
нанто във

кова повече
хник от 
изказа риж машината на 

почна да прави опити, като я използуваше ту като 
генератор, ту като електродвигател. Във втория слу
чай четките на машините силно иенряха и това окон
чателно убеди Тесла в необходимостта да се създа-

благодарност 
войници зарадзживотът еи тук 

вяска наша назар

И гана войниците ни раз- 
живот, за де електродвигател, основан на принцип, които не

възможността от такива смущения като искре-
назваха за своя 
първите впечатленип на гра
ницата. Говореха младежи от 
Далмация, Словения. Войводи 
на, Босна, на сърбохърватски 
албанони, македонски, словен 

румънски. Езиците им б'"1 
■но любовтта

ключ в а
нето. А и от гледище на получаване на висок ко- 
фициент на полезно действие електрическите машини 

намотките на които първоначалноза постоянен ток, в 
се образува променлив ток, изправян след това с 

постоянен (генератор), или обратно — отколектор в
постоянен в променлив (двигател) са машини с неоп
равдани загуби.

Значително по-целесъобразно е направо да се 
получава променлив ток и да се използува за най- 
различни нужди, нато се избегне колекторът.

Идеята беше ясна за Тесла, но конструктивно
то оформление на генератора и особено на елентро- 

тон не беше тана лесно да

ски,
различни, 

към отечеството една и ре
шимостта да бранят социали 
етическата родина от воички 
които се опитат да дързнат 
върху свободата на югослав
ските народи.

Разделихме се с граничари
те като със стари приятели 
В двора на граничи ат А заета 
ва отново се отбихме да раз 
гледаме бюста на Ратко Па
влович — Чичко, испански бо 
ец, загинал за свободата на 
своя народ, чието име носи 
заставата, 
се учат на примера на Ратко 
Павлович. И всички ония ко
ито дойдат тун се запозна 
ват с биографията на Чичко 

подвизи. А този 
боец от Испания и революци 
опна Топ-лица ги въодушевява

ха

двигателя за променлив 
се намери. Тесла беше убеден в пълната осъществи- 

изказа на професор Пешъл.мост на своята идея и я 
Но такава мисъл ое стори на професора кощунство. 
Цяла лекция посвети той, за да опровергае пред це
лия курс доводите на Тесла. Стъпна по стъпка той 
ги разбиваше и в края на краищата нато че ли убеди 
младия изобретател в неосъществимостта на негова

та идея^ Тесла без съмнение ще извърши велики де
ла _ казваше Пешъл, —■ но никога няма да успее да 

Това, което предлага Тесла, 
сили (си-

Тук граничарите

осъществи тази си идея. 
е сходно с действието на гравитационните

всеобщото привличане) които никога няма да 
Тесла е замислил далите на

могат да предизвикат въртене. л о тппя
създаде вечен двигател — перпетуум мобиле, а това 
е невъзможно, Отхвърлете, драги Тесла, тези мисли 
и насочете усилията си към нещо по-реално.

(СЛЕДВА) __________

с неговите

с примера и далата ои.

Б. Николов
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ЗНАЕТЕ ПИ, ЧЕ. .
★ШI. И на мене се 

зявърте глава
Още на Първия конгрес на 

Втория Интернационал, който 
е започнал на 14 юли 1889 
година в Париж, точно на сто 
годишнината от падането на 
Бастилията, след дивашки” 
поход на буржуазията от всич 
ни европейски страни против 
революционното движение на 
работническата класа и нейно 
то събуждане през осемдесе- 
те години на минели-я век би 
ло решено на 1 май 1890 го
дина да се проведе голяма 
международна работническа 
манифестация, с ноято да се 
даде подкрепа на провежда
не решенията на Конгреса 
Резолуция в този смисъл пред 
ложил на конгреса френският 
делегат Лавин ...

!
!
\

УНУ-НАТ ми пише писмо да отидем у град и Аа
извадим бедно удостоверение за данън Требе му Щ 

— мето за ччилището. Надиго се я та у општинуту. Ре о
^ Дай Да испратимо на детето одма това УДОстовер^ е

к увил УглавуАсУбелу кърпу нос

6=3 Му Се^.адстари, дойди утре, не могу

1МУ

№нищо да рабо-

ТИМ’ бОтидоСау' другу канцеларии,. Рено, че тражим 
Жину од финансийското, он ”е „илГТено че 1
АаеРуас?уИжиа човмк' Улазжи му у ианцелари^у и ^ |
дам Шика ли йе или друг. »«"» “ 1
но на гущера. Държи се заглаву с иедну руку, 
другуту държи писалнуту кино да писуие. другу у ^1нанч0> каже Жика ОДена па

Мани остай ме, болан сам та

БЕЗ ДУМИ

★ XСърбската народна скупщи
на на 7 декември 1914 годи
на в Ниш прие резолюцил за 
отбрана на страната и едно 
временно и борба за освобо
ждението и обединението на 
всички сърби, хърват и сло 
венци . 4.

1дойде баш 
не видим ==

денъсна.

НИЩ0- Ама само йедн^УД^оаерение -
наше село. Рено наше 

зайедно войсну,

рено му я.
— Денъсна нищо 
Тегая отидо при Перу од

само служили
онйее деод^Тома" че ме услужи момчето.

Ронеше ми че работи у номер дваиесе и Две. Реноше ми че н Пер'а пийе чай, вързал гушу

Млого

сам болан,

Видо дена нема да завършим работу. Сви бол- р 
„и. Уплаши Асе да ме и мене не У"оаи епидемията У 
ходникът срето докторатога од наше село. И он вър 
зал главу. Питам га:

__ Бре донторе, кинва ие тая
а видим дена си и ти вързал главу. 
болест^бре^до^ Ри[)о да нейе. научили смо на пустр 
каве каже детето, и съга без наве сви ни боли глава.

Излезо на улицуту и се мислим нинво да пра- 
йим Да се върчам без удостоверение не иде. мисли, 
мисли и реши да отидем да нупим наве и че “а Р' 
чам у опщинуту, да напрани наве да се на децата _ 
разбистре главете та да ми напишу това удостове- ц. 
рение.

★
Тази година ще се празну

ва 60 години от Онтомврий 
рево- 
«а 7

Улазим и нво да видим.
и само стеле. „ппяши се я -— Дете нинво ти ие — уплаши се я.

ската социалистическа 
люция, която започнала 
ноември 1917 година когато 
Смолни в щаба на революци 
ята бил открит Втория всеру 
ски конгрес на съветите на 
работнически, войнишки и 
ски депутати. Рабтниците на 

я вече били господари на 
бил зает, а члебр

Зимният две-

вси болан. /Мани дедо Манчо, не само що 
но глава че ми пърсне.

сел
— Момент, само да видя 
минало несвършено време от 
глагола ора ...
Момчило Андревич

руси 
рец
положението, 
рец бил зает, а членовете на 
Временното правителство аре 
стувани. _____________

1 болест. Сви болни, 
Кинва йе това

★
Домът е там, където е сърцето.

Плиний
Отидо V йедън дубан. Помисли си колно да 

’ Рено дай че узнем ★узнем наве, млого су чиновници.
йедно било нека има за сви. .........

— Девойче, реко на продавачнуту, дай ми иед- 
но Пило млено каве.

Девойчето узе Йулавкуту, завърте на машинуту 
и ми показа да платим 25 илядарйе. я притрепча, — 
стъвни ми се пред очи, завърте ми се главата. Изва-

__дй нърпуту од джеп и си върза главуту. Са разбра
Ш що толко народ у градат йе болан.

И ано видите некога да си йе вързал, главу =ц 
да йе лребледел и да болно изгледа, това нейе грип,

Ш. само йе това що опалиското наве поснупело и нема 
човеци с нинво да се освеждаваю ниио што су на- 

Ш викли.

Да се говори лесно, трудно е да се
мълчи.

Френска
★

Най-голямата отрова за сърцето е мъл-

Пол Бурже
чанието.

★
Който умее да ласкае, умее и даМАНЧА кле

ти.Половин час вече разиск 
вам а телевизията « няма?-..2 Наполеон

Спят земетре- /Не с7<5= рой
цен'рг>Р1г71 у 

съащщ/ге.

'ги?" 
рал-г и м-Р?я>'Г'
'------- - ///,Подарък гг епи*

/т и

л/ст. пе гров
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