
С умде не Президента ма Социалисти
ческа Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сра- 
бъреи 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.25 МАРТ 1977 ★ БРОЙ 801 ★ ЦЕНА 1,20 ДИНАРА ★ ГОДИНА XIX

АКЦЕНТИ НА 27 МАРТ

ОТ НИШ ТРЪГВА ЩАФЕТАТА НА 

МЛАДОСТТА
ПРЕД

пионеритеИЗБОРИТЕ Трудещите се и гражданите, младежта и 
от Ниш с голям творчесни ентусиазъм, гордоот и радост омай
ват 27 март, ногато от тук ще тръгне главната Щафета на 
младостта с поздравите и честитните до другаря Иосип 
Броз Тито по случай 85-ия му рожден ден.

В 1978 шшт лена е дейността във всички 
трудови организации, местни 
общности, обществено-полити 
чесни организации — във вси 
чки структури на обществено- 
политическото битиие на общи 
ната. Градът се украсява с въ 
звания, лозунги и знамена. 
Уреждат се улиците, паркове 
те и дворовете. Десетки хиля 
ди млади работници и учени 
ци провеждат трудови акции. 
Най-добрите от тях се приемат 
в Съюзя на номунистите.

Товя признание прави чест 
на гр. Ниш, неговата работни
ческа класа и на цялото насе 
ление. Но то е и дълг и под- 

Титовитетин в годината на 
юбилеи за още по-големи твор 
чески усилия във всестранно 
то социалистическо преобразо

До изборите за делегации 
и делегати остава още една 
година. Подготовката за тази 
извънредно важна политичес
ка анция започва. Има до
статъчно време да се извър
ши обстоен анализ на досе
гашните постижения в деле
гатската система, за необхо
димостта от нейното издига 
не на по-висока степен.

Следвайки заключенията на 
Председателството на ЦК на 
СЮИ подготовката на пред
стоящите избори всеки работ 
ник и гражданин трябва да 
се ангажира в своята среда. 
Защото изборите у нас не 
са някакъв си политически 
парад или тържество, в кои
то гражданинът се явява един 

четири години. Подго
товката за изборите и сами 
те избори представляват свое 
образен плебисцит, 
социалистическата самоуправи 
телна демокрация.

вание.
В трескава делова атмосфе

ра Ниш живее в знак на из 
пращането на пламенни поздра 
ви на президента Тито, първия 
войник на нашата Революция 
творец на социалистическа са 
моуправителна 
Югославия, страна на братски 
и равноправни народи и народ 
кости.

По този повод на 27 март в 
11 часа в Ниш ще се състои 
масов народен митинг. Митин
га, според програмата, ще от 
нрие секретарят на ОК на СКС 
в Ниш САВО САВАТИЧ, а ще 
говорят председателят на Съю 
зната конференция на Съюза

Щ

№ необвързана
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ш
ЩШт

на югославската социалистиче 
ска младеж АЗЕМ ВЛАСИ, пре 
дседателят на Републиканска 
та конференция ма ССМ на 
Сърбия. СЛОБОДАН ПАЛА- 
ЛИЧ, канто и ДРАГОСЛАВ МИ 
ТРОВИЧпът в 26-годишен работ 

елентромеханик в Машини к
нната индустрия в Ниш — кой 
то пръв ще понесе тазгодиш 
ната щафета на младостта.

Драгослав Митровичизява на

Към централната Щафета 
ще се приключат и 40 местни 
щафети от трудовите колекти 
ви и околните места в които 
цялото население ще изпрати 
пламенните си поздрави и по 
желания, благодарност и приз 
нание за великото дело на дру 
гарл Тито и му пожелае дълго 
летие и още много творчесни 
успехи в по-нататъшни,, ход на 
нашата Революция.

Тези дни в Ниш владее голя 
трудово оживление. Заси-

Гражданите на Ниш и онол 
ността не крият задоволство
то си зарад признанието в го 
дината на Титовите юбилеи — 
четири десетилетия от идване 
то му начело на ЮКП и 85-ия 

от техния

делегатскаДосегашната
практика говори че делегат
ската система у нас се

като мощно оръжие
по-

му рожден ден 
град и от техните сърца да 
тръгне всенародната любов 
към нашия обичан и уважаван 
президент Йосип Броз Тито.

твърди
се вв ръцете на трудещите

на общественотопроцесите
развитие.

Кадровата политика в пред 
стоящите избори има

място. При най-ши- 
участие

особе- Ст. СтанновМО
но важно
роко демократично 
на всички трудещи се и гра- НЕДЕЛЯ, В 18 ЧАСА, СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА ПРИСТИГА В ДИМИТРОВГРАД

В
ждани ще бъдат евидентира- 

избирани кандидатите за 
на делегациите и де ЗА 40-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ - 40 ЩАФЕТНИ ПАЛКИни и 

членове 
легатите във всички сиупщи- 

до Снуп 
СФРЮ. При това 

каче

ни от общинските войки от воички села, тръгват 
за Димитровград.

След предаването на Съюз 
ната щафета и местните ща 
фети и митинга ще последва 
културно-забавна програма с 
рецитал, посветен 
ния и революционен 
др. Тито.

Съюзната щафета, след тър 
жествения митинг, следена от 
40-те местни щафети и 40 зно 

до гимназията

ти щафетна палка, с привети 
до др. Тито.

Местните щафети във всяко 
село предава председателят 
на местната общност или ня
кой от ръководителите на об- 
ществено-политичеоките 
низации. По време на преда
ването на щафетните 
ще се прочетат и приветстве 
ни писма до др. Тито. В ра- 

щафетните

__ ца тържествения митинг в Дими! ров-
град за жизнения и рсиолюционеи път на дру- 
гаоя Тито ще говорят секретарят на ОК на СКС 
Пенко Димитров и председателят на ОК на ССМ 
„ ' „..Гд Пейчев. — Щафетата предава иаи-до- 
брия ученик в гимназията — Сима Димитриев. 
Тържества във всички местни общности

щината на
моралнололитическите 
ства не може Да се отъжде
ствяват само с членуването в 

Като на жизне-Съюза на номунистите.
изборите равно 

да участвуват

орга
път на

кандидати в палки
правно могат 
всички дейни борци за соци- 

самоуправле- най-добри„ ученик в гимнази-
__ Сима Димитрев. След

последва предаване

в 1827 т. м.,алистичесното
братството и единството 

на нашите
тоовград. Нъм не,[ ще се при 
Обща? още 40 щафетни пал- 
"и от почти всички местни 
общности, организации 
сдружения труд, основното 
училище И гимназият • 
тържествено украсената тр У 
на на площад „Овособожде 
ние" Щафетата ще продаде

йонните центри 
палки приемат секретарите на 

в те-

ята
иие, това ще 

на щафетните палки от мест
ните общности, организациите 
на сдружения труд и училища 

говорят 
СНС

мена тръгва 
„Й. Б, Тито", където ще но
щува. На утрешения ден, 28 

8 часа, Щафетата ще

и равноправието 
народи и народности, 
родната отбрана и

партийните организации
села, а сетне ще послед- 
митинзи, на които ще го

вее на- 
обществе-

зи
ще вотто. На митинга март, в

бъде тържествено изпратена■нанеобвърза- 
за останали- 

Рево-

ОК но обществено-политическисамозащита, насекретарят
Венко Димит||щвсимпредседп-

на ворят
дейци от общината. След то
ва щафетните пални, носени 
от най-добри младежи и де-

ната политика и 
те ценности 
люция.

за Овърлиг.
тялт но 
Пейчев.

Почти всято село ще изпра

на нашата А. Д.

Д. Ст.



ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

СЛЕД ДВУМЕСЕЧНО ПРЕБИВАВАНЕ В ХЕРЦЕГ-НОВИ Аз не считам този съд за номпе- цдуц 

тении, а само съда на Партията ±ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО СЕ 

ЗАВЪРНА В БЕЛГРАД ПРЕЗ август 1928 година по 
лициитя в Загреб арестува в 
ул. Ви но градена в Загреб Йо- 
сип Броз, тогавашни,, секре
тар на Местният комитет на 
ЦК на ЮКП. Заедно с още 
•няколко арестувани комунисти 
полицията го обвини, че раз
пространявал комунистическа 
пропаганда. В обвинителния 
акт се казва, че при обиска 
на една квартира във улица 
Виноградска, в която нелегал 
ни намирали убежище, били 
намерени освен комунистичес 
ни брошури и четири бомби, 
един револвер и муниции.

В съдебната зала в Загреб 
от 5 до 9 ноември 1928 го
дина се проведе съдебен про 
цес срещу тази група комуни 
сти. Буржоазният печат писа 
за този процес доста и той 
бе наречен тогава „бомбаш- 
кия процес".

Поместваме извод от този 
съдебен процес, който се от 
нас,, до една част от защи
тата на другар,, Тито. Тито 
бе осъден на петгодишен за
твор.

та. Всичко това съм въришл 
и на конференциите и на за 
седанията, а също така и в 
разговорите, които съм водил 
с отделни лица. Не мога да 
кажа къде са провеждани те 
зи конференции. Воично то
ва съм вършил от момента, 
ногато Комунистическата пар
тия през 1921 година беше 
разпусната и премина от ле
гално и нелегално състояние.

Известен

Презедентът на Републиката 
Носил Броз Тито и другарка 
та Йованна Броз на 19 март 
т. г. се завърнаха в Белград 
след почти двумесечно преби 
ваване в Херцег-Нови.

Преди заминаването прези
дентът Тито и придружаващи 
те го личности бяха сърдечно 
изпратени от ръководителите 
на СР Черна гора и общините 
Херцег-Нови и Дубровник. НАЧЕЛО НА ОЮК

Председателят: 
ли ви е Закона за защита 
на държавата и 
че с този Закон се забраня-

ЮГОСЯАВСКО-РУМЪНСКИ ОТНОШЕНИЯ
те ме удари със стол в гър
дите, от което имам две ра- 

Ногато поисках да ме про 
гледа лекар, те не ми по
зволиха. Нато човек бях оби
ден от такива 
какво прави полицията, извест 
но ми е това, че нощно вре
ме От нилиите слушах жизо- 
тинени рев поради измъчване 
на други ...

знаете ли,

СТАНЕ Д0ЛАНЦ ПОСЕТИ РУМЪНИЯ ва всяка комунистическа про 
паганда?

Йосип Броз: Законът за за 
щита на държавата не съм 
чел, но знаех че със своите 
постъпки нарушавам този за
кон. Аз смятам, че природни
те закони стоят над ония, ко 
ито създава една класа за да 
потиска друга. — Аз съм го
тов да жертаувам и собстве
ния си живот за своите иде
али ...

ни.

унижения, а
генералния секретар на Румън 
снага КП и президента на СР 
Румъния Нинолае Чаушесиу.

Другарят Доланц предаде на 
Николае Чаушеоку топли прия 
телски поздрави от 
Йосип Броз Тито и пожеланил 
за успех на румънския народ 
в широката активност, 
развива под ръководството на 
Румънската 
премахване на последствията 
от натастрофалното земетресе 
ние и провеждане решенията 
на XI конгрес на РКП по пътя 
на изграждането ня социализ 
ма в Румъния..

Миналата събота секретарят 
на Изпълнителното бюро 
Председателството на ЦК на 
СЮК Стане Доланц бе на ед- 
днодневно делово посещение 
в Румъния. Стане Доланц раз 
гледа пострадалия от земетре 
сението Букурещ и води раз 
говор с румънските личности 
за взаимоотношенията между 
двете страни, подготовката за 
успешно провеждане на пред 
стоящата Белградска конферен 
ция за европейското сътрудни 
чество и сигурност.

Същия ден Стане Доланц во 
ди и четиричасов разговор с

на

другаря

обвинител: 
Всички други пак казват, че 
с тях се постъпва съвсем до 
бре.

Държавният
която

Държавният обвинител: Да 
ли сто били бити?

КП за по-бързо

Йосип Броз: Те се надяват, 
че ще излезнат от тук, и за
това се плашат да не ги пре
следва полицията по-нъсно .. .

* А Ь Йосип Броз: Вече казах на 
съдията следовател, че от 
агента Анзулович бях така 
здраво вързан, че ръцете ми 
посиняха.

Продсодателят: Разбирате
ли обвинителния акт?

Йосип Броз: Да, разбирам
го.

Председателят: Чувствува
те ли се виновен?

Йосип Броз: Не се чувству 
вам виновен, макар че при
знавам онова, за ноето ме 
обвинява държавният обвини
тел. Обаче аз не считам то
зи съд за компетентен, но 
само съда на Партията. При 
знавам, че съм член на- Юго 
славската комунистическа пар 
тия, признавам че съм раз- 
простанявал комунистически 
идеи и пропагандирал кому
низъм и обяснявал какви не 
оправедливи постъпки върши 
буржоазията към пролетариа-

Председателят: В полиций- 
ското сведение се казва че 
сте казали, че при арестува
нето ви бихте разстреляли 
всички ако можехте.

процеса пред-На края на 
седателят питал подсъдимите 
имат ли да кажат още нещо. 
Обадил се Йосип Броз. ной- 
то говорил за своя живот, за 
какво и защо е станал кому
нист. Когато председателят не 
позволил това, с мотивитров- 
ка, че за това нещо станало 
дума по-рано, Йосип Броз из

Избран обрат в Индия

ИНДИРА ГАНДИ ЗАГУБИ 

МАНДАТА СИ
Йосип Броз: Че съм носил 

пистолет за лична отбрана е 
измислица, тана да се из
разя. Доведоха ме до кара
улното помещение в Илица и 
макар, че там имаше шести
ма дежурни около мене така 
ми вързаха ръцете, че ми 
посиняха. По-късно в полици
ята, на очна ставка с Евица 
Коприви як, шефът на агенти-

викал:
С основание може Да.се 

каже, че в проведените тези 
дни избори за долния дом на 
индийския Парламент победа 
та е спечелила опозиционната 
„Джаната” партия и партиите, 
които й оказаха подкрепа в 
изборите.

С това се налага Конгресна 
та партия на Индия,фонова 

преди тридесет години, 
да предаде властта на досега 
шната опозиция.

Премиерът Индира Ганди, 
ноято цели 11* години успешно 
водеше тази велиня азиатска 
страна и възглавяваше Конгре 
сната партия трябва да се по 
вини ня волята на избиратели
те и напусне поста министър-

председател. Тя загуби битка 
та с противника си от „Джана 
та" партията Радж Нараяни 
в своята избирателна околия 
за около 50 хиляди гласове.

— Това е най-доброто дока 
зателство, че и тук владее 
полицейски дух. Да живее 
Югославската комунистичес
ка партия-

Антон 
Колендич

на

СЪДБОВНИ ДНИ НА 

ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (10)
Окупационният комендант на 
Македония става военен мини
стър

— а това е и сторил 
осведоми съветсното 
телство за всичко 
по отношение на състава на 
правителството упътил Мура- 
виев на: Националния коми
тет на О. Ф. който бил „опъл 
номощен да преговаря".

Само, подчертавайки че то 
ва говори „от 
име но въз основа на позна 
ване на нещата” — Яковлев

то на К. Муравиев-" Това бе
ше най-голяма 
мене. Болшинството 
три в това правителство — 
чиито имена чух по радиото 
—за мен бяха непознати. До 
чул бях, че това са все хо-

ще „На директния въпрос 
продължава Маринов 
премиера Муравиев, 
дни ще ми трябват да под
готвя армията — аз отгово 
рих: Най-малко три дни.”

Защо тъкмо

прави- изненада за 
минис-

оттова, но колкоБшетйо Но упълномощеният 
ски представител

съвет- 
Кирсанов 

вече бил напуснал София и 
на разговорите дошъл първи
ят секретар на посолството 
Яковлев, за когото се знаело, 
че е офицер на НКВД!

Муравиев запознава Яков-

А1СТНИК НА БЪЛГАР- 
ОКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък

редакционна
делели

три дни ---
това ще се види наскоро, — 
което и сам Маринов откри 
то изнася:

„Това отлагане (на обявява 
не война на Германия )даде 
възможност на Съветския съ 
юз да обяви война на Бъл 
гария, с което бяха осуетени 
мрачните планове за навлиза 

англо-американските си 
ли в България."

Но това не била главната 
и единствена заслуга 
зи царски генерал, който след 
преврата и влизането на ру
снаците в София (въпреки об 
стоятелството, че Тито 
търоил като военен золстор 
ник) ще стане „Главнокоман- 
дупощ на Народната армия на 
България"!

По изричното 
Регентския
ството на К. Муравиев 
дължило преговорите с пред 
ставителите на Великобрита
ния и САЩ. Български

бил С. Моша- 
нов, ногото спешно със

ра от таканаречната „легал
на опозиция ..."

Вече на първото заседа- 
на новообразуваното пра 

вителство, на 4

свое лично
ние

септември 
можало да се види защо 
офицерът на НКВД Яковлев 
настоявал в новото правител 
ство да влезе генералът на 
царската войска Маринов.

Впрочем, на това заседа
ние бил поставен въпросът 
за онъоване на дипломатичес 
ките отношения и държание 
то към Германия.

„Някои министри

предложил нов военен мини
стър да стане генерал Иван 
Маринов!

Муравиев не знаел кой е 
този генерал, обаче Яковлев 
му обяснил, че това е комен
дантът на всички български 
окупационни сили в Македо
ния.

лев с линията и концепцията 
на новото правителство, което 
за основа на своята политика 
поставило следното:

Скъсване с Германия и об
явяване война на Райха.

Сключване на мир с Велико 
британия и САЩ.

Съюз със Съветския съюз.
Спешно изтегляне на българ 

ските окупационни войски от 
Сърбия и Гърция.

Готовност „проблемът за Ма 
кедония да се реши по 
пломатически път.”

Обща амнистия и демокра 
тизация.

Муравиев молил 
да му изнесе 
глади за попълване на ново
то правителство.

Яковлев

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Гледен и отговорен

не нарвдшггер
СТОЯН СТАНКО* 

родмпор
БОГДАН НИКОЛОВ
Те

на то
Муравиев се съгласил и 

веднага след срещата и до
кладването на регента принц 
Кирил — телеграфически по
викал от щаба в Прилеп ге
нерал Маринов да поеме длъ 
жността на нов военен мини 
стър!

„Късно през нощта на 3 
септември — пише в своите 
„Спомени" генерал Маринов 
— в Прилеп получих радио- 
-телеграма със следното съ
държание: „Наименовани сте 
за министър в правителство-

Твлвфони: директор —
пише

Маринов — настояваха ведна 
га да се обяви 
Германия. Аз се 
твърде неудобно 
ние ..."

админиотрлцил 41-343 
Годишен абонамент М, 

а полугодишен 10
го евойна на

озовах в 
положе-ди-

Темуще омели 
ШИ1М4321 
СДИ — Ниш 

Печатница „Бук Народ- 
нит”, Ст. Пауновия 

М 72 — Ниш
педателетвете!

М •

Но Маринов успял със сво 
ите аргументи сега да се 
приеме решение само за скъ 

отношенията, а не 
и за обявяване на война. Не 
говите аргументи били: бъл
гарската армия не е готова 
за война.

нареждане на
Яковлев 

„своите" по-
съвет правител- 

просване на

Адрее 
1ии. X изслушал Мура

виев, обещал му, че веднага
по

средник пак
само
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ЮГОСЛАВСКО-ИТАЛИАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ даде свободна промишлена зо 
на. В нея двете страни „ще 
внесат" по една част от сво
ята територия: Италия — пре 
делите около Базовице и Оп- 
чине, а Югоолавия — до Се- 
жана, Липице и Козине.

В тази зона ще никнат око 
ло 250 фабрики, в които ще 
работят към 15 хиляди души. 
Понеже Италия е членка на 
западноевропейската 
мичеона общност, зоната ще 
предложи условия за още по- 
добро сътрудничество със съ 
щата. Същевременно такива 
условия за сътрудничество 
ще се създадат и за раз
виващите се страни.

В това отношение пред
стои много работа, тъй как- 
то съвместно ще се намерят 
социалистически и капиталис
тически предприятия с разли
чно устройство. Но, както за
яви един от лидерите на КП 
на Италия — Джанкарло Пае 
та, не трябва да се страхува
ме че югославските и итали
анските работници няма да на 
мерят общ език.

И ЕДИН ВЪПРОС...

Ооимските споразумения 
представляват нова страница 
в историята на Европа. Спо
годбата не За пример в Европаутвърждава само 
границата между двете държа 
ви, но съдържат и договори 
във връзка
малцинства, сътрудничество 
областта на Адриатина, създа
ване на свободна митническа 
зона и други форми 
трудничество.

Ратифицирането на Осимски 
те опогодби от Скупщината 
на СФРЮ и на 1 март т. г. 
и от Парламента на Републи
ка Италия в края на февруа
ри откри нова страница в от

с националните
шенията от Хелзинки. На пред 
стоящата Белградска конфе
ренция за европейското съ
трудничество и сигурност Юго 
славия и Италия ще могат да 
покажат резултати на практич 
но претворяване в живота на 
духа и словото на Хелзиншки 
те заключения.

Границите между Италия и 
Югославия са утвърдени окон 
чателно. Но това не е вече 
граница, която разделят две
те държави, но граница коя
то ги свързва и открива въз-

в можности за богато и ползо
творно сътрудничество. Това 
е пример, как страни с раз 
лични обществени системи мо 
гат да сътрудничат в мир и 
приятелство. Затова Ооимски
те опогодби са нова страни
ца в историята на континен
та, история която няма да 
се занимава с изучаване на 
войните и конфликтите, но 
отхвърля илюзиите на мина
лото и се обръща към бъде
щето ...

разумения, според които ита
лианските власти жителите 
на бивша Зона Б третираха 
като овои поданици. Два месе 
ца олед ратифицирането на 
спогодбите ще почнат прего
вори за обезщетение на изсе 
лилите се италианци, чието 
имущество е останало в на
шата страна.

Образува се и постоянна 
омесена комисия за водносто 
лански въпроои, регулация на 
поречията на Соча, Идриица 
■и Тимава.

Със спогодбите се пред
вижда и свързване на авто- 
пътя Венеция — Търбиж с 
пътищата Нова горица — Люб 
ляна, Фернетичи 
на и Херпеле — Риена.

Споразуменията предвиждат 
и постоянно разширяване на 
дългосрочното 
коопериране в много сектори, 
малопраничен оборот, а ще 
бъдат поведени и преговори 
за реституция на културните 
и творчески ценности.

Двете страни са се догово 
рили постоянно да подтикват 
към сътрудничество своите 
пристанища в северната част 
на Адриатическо море. Това 
море, което ни разделя, но 
и свързва, със съвместни 
усилия ще се пази от замър
сяване. Ежденевно го замръс 
яват промишлеността, 80-те 
хиляди
през туристически* сезон и 
100-те милиона тона нефт, но 
ито се прекарват по него.

иконо-
на съ-

ношенията между 
седни страни, като ценен при 
нос към укрепването на мира 
и провеждане в дело на ре

деете съ-

МАЛЦИНСТВА, ПОДАНСТВО...

ПРЕЛИСТВАМЕ ИСТОРИЯТА Отделно значение в опогод 
бите се дава на положение
то и защитата на национални 
те малцинства. Двете страни 
са се договорили да изхож
дат от принципа за уважава
не на малцинствата на своя
та територия, и че това ще 
бъде регулирано със съответ 
ни закони във всяна страна, 
въз основа на международни 
те документи, включително и 
хелзиншката харта за правата 
и зачитането на малцинства-

Постой-

27 март 1941
индустриално

Ненародното правителство Цветкович — Мачек 
на 25 март 1941 година във Виена подписа акт, за 
съюз между Югославия и силите на Остта Рим — 
Берлин — Токио. Това предателство на буржоазията 
народните маси и всички прогресивни оили не мо
жаха да опростят.

На 27 март 1941 година народният гнев избухна 
в масови демонстрации и бунт против политиката на 
правителството Цветкович — Мачек, против агресията 
и фашизма.

На 27 март, смело фактически легално, К>НП 
застана начело на народните маси. като авангард на 
работническата класа. Предателското правителство бе

Примерът за уреждане 
добросъседските ни 
ния с Италия е много поучи 
телен. Богато е и сътрудни
чеството ни със съседна СР 
РумъниЛ. Да споменем

водоел ектрически 
от системата „Джер

на
отноше-

само
гигантските 
централи 
дап". Сам по себе се налага 
въпросът защо нямаме таки
ва или подобни отношения с 
НР България? Но тя, за съ
жаление, упорито води полити 
ка на непризнаване на маке
донското национално малцин
ство в Българи* и отрича ис
торията и самобитността . на 
македонсната нация в Юго
славия. Не е ли това против-

та.
— Отдавна желаехме мир 

на границата 
тоя повод Борис Раце, пред
седател на Словинокия кул
турно-стопански съюз на Фур 
лани* и Юлийсна крайина. — 
Винаги когато отношенията бя 
ха добри, малцинствата се 
чувствуваха по-сигурни и по- 
равноправни. И обратно. Сло
венците в Италия и италианци 
те в Югославия могат само 
да бъдат мост на приятелст 
вото между двете страни.

Осимсните опогодби регули
рат и нерешените въпроси на 
поданство, наваковане щети
те на преселниците и социал 
но осигуряване. С това се 
премахва причината за недо-

заяви по

свалено с военен преврат.
Югославският 27 март ускори събитията, но и 

силно попречи на адските планове на Хитлер да за
владее Европа и света. Това забави инвазията върху 
Гърция и отсрочи похода на изток срещу СССР.

На 6 април хитлеристките орди и съюзниците 
им нападнаха Югославия без да й обявят война. Не- 
единната и продадена страна наскоро капитулира. За 
ЮКП, работническата класа и народите и народнос
тите на Югославия се откри епопеята на Народоосво- 
бодителната борба и Революция.

плавателни съдове

но на приетите принципи в 
Хелзински, на хартата на Обе 
динените нации, на всички 
международни документи? В 
краен смисъл на укрепването 
на мира, оигурността и сътру
дничеството на Балканите и в 
Европа.

НАЙ-ГОЛЯМАТА ФАБРИКА...

Границата е утвърдена кол- 
ното е възможно по-мапно 
да бъде граница, която ни 
разделя. В Осимските спогод 
би е предвидено между Ита
лия и Югославия да се съз-

Ст. Ст.
Ст. Ст.

род и българската Армия", в 
ноято обявява условията под 
които ще бъде спряно настъ 
плението на съветските вой 
ски в България и . започнат 
преговори за примирие!

Като узнава за тези усло
вия. правителството на Мура 
виев веднага отговаря, че 
без каквато и да било резер 
ва приема всични условия, из 
несени от маршал Толбухин, 

макар че това

тила и генерал Маринов, кой 
то лично 1ингервемирс1л при 
регентите да приемат дела» а 
цилха на и. ч->.

и регентите приемат деле
гацията и изслушват нейните 
искания, като им отговорили, 
че окончателното си решение 
ще съоощят допълнигелно.

на друга страна всички пар 
тизански групи и отряди как 
то и нелегалните и револю
ционните активисти 
ваяни директивата за подго- 
товна за преминаване на ди
ректна борба за превземане 
на властта 
към градовете, отделно към

Лондон и Вашингтон нареж 
дат на своите посланици вед 
нага да посетят министъра 
на външните раооти клолотов 
и наи-енергично протестират 
поради:

„спекулативния и без съгла 
суване със съюзниците прове 
ден акт."

Най-спокойно изплежда би
ло правителството на Мура
виев. Неговият военен мини-

лик просто на 5 септември 
вечерта по радио — Москва 
изпраща ултимативна 
на България, с която след 
няколно пропагандни обвине
ния й обявява война!

лет прехвърлили в Цариград.
Съзнавайки, че времето не 

работи за тях регентите най- 
после на 4 септември дават 

неограничени 
пълномощия на Мошанов:

„Колкого е 
прибързано да завърши раз 
говорите и постигне примирие 

това създаде обстанов- 
гледано от ме-

нота

специални,и

възможно по-

съветският съюз ОБЯВЯ
ВА ВОЙНА НА БЪЛГАРИЯи с

ка, КОЯТО 
ждународен правен аспект 
ще осуети интервенцията на 
съветсната армия, чиито вой 

вече се натрупвали на

Обстоятелството, че Съвет 
обявил война след- и че дори 

не е било в листата на Тол 
бухиновите искания: тя не 
само, по-рано е скъсала всич 
ки отношения с Хитлерова 
Германия, но от 8 септември 
обявява война на Третия 
Райх.

Обаче съветското правител 
ство не отговорило, нито от 
Щаба на Толбухин отговори
ли на тези апели на Муравие

стър разпратил до всички во 
енни поделения и командува 
ния най-строго нареждане, 
че трябва:

„Братски и най-сърдечно 
да посрещнат съветсната вой 
ска; обезателно „на гранич- 

да издигнат

ският съюз е 
на България в дадените съот 
ношения на силите

нова обстановка, йо
на СССР предлага идеал 

ни уоловия да превземе
окончателното раз 

възела на бъл- 
относно

създава
ски съвсем 

ято
се насочватграницата!"

Същевременно 
рил чрез турския посланик в 
София изпраща лично ласла- 
ние до президента на Репуб 
лика Турция, в което го мо-

Ни-принц в
София.

Изведнаж оживяват и се ан 
комитетите на Ко

свои ръце 
решаване на 
гарския въпрос - 
да се реализират 
те стратегически

На вестта за обявяване на 
война, главните актьори деи 
ствували по следния начин. 

В Щаба на маршал ту- 
завършавана 

военната

ните пунктове 
арки и пи украсят с лозунги 
и знамена; обезателно да да 
даг всяко гостолюбие и успу 
ги на съветските части!"

Муравиев лично повикал съ 
Яков-

ти визират 
мунистичесната парти* в мно 
жество градове.

При това, на 8 септември 
1944 стигат вестите и със 
светнавична скорост се раз
пространяват из цяла Бълга 
рия, — че първите части на 
Съветоната армия са минали 
границите и навлезли в Бъл 
гария!

Сталинови
планове.ли: в името на интересите 

на" Турция да интервенира 
при американците та те вед
нага да сключат примирие с
България.

... Защото, нитр на вас 
турците, нито на нас бълга
рите не е в интерес русите 
да дойдат в България, прев
земат Черно море и ви се 
явят в Тракия-

И турците посредством
интервенирали и

си съюзи и-

вото правителство.
Сталиновият план не пред

виждал капитулация и добро
волно предаване на 
ското правителство, но непо- 

насилствено

ветокия представител
и му съобщил, че бъл

гарското правителство © 
во да приеме и 

съветски

лев българ-гото
нов, нъдето е 
подготовката 
част на акцията —

маршал Бирюзов — настъ 
паника , за 

на под

осъществи сваляне ина во'И око чиявсички
и уоловия, след това, че Бъл 

окъсала отношенията 
Райх, след 

дойде до обявява

формиране на ново „народно 
правителство", настанало в

както пи
ше гария е 

си с Хитлеровия преврата.
„Такова правителство — го 

ворил Сталин — не може да 
отговаря за злодеянията на 
предишните свалени правител 

може да

АПЕЛИ БЕЗ ОТГОВОР
Целият ден на 8 септември 

правителството на Муравиев 
заседава при напрегнато оча 
кване на отговора от съвет 
окото правителство на мол
бата за примирие, което пра
вителството изпратило още 
на 5 септември вечерта.

Обаче съветското правител 
ство не отговорило.

Единствено комендантът на 
маршал

пила „същинска 
щото за приключване

липсвали още ня- което ще
на война, а същевремен

но го помолил да предаде в 
Москва молбата на България 
за неотложно примирие!

Представителите на Отече 
ственио фронт дошли при ми 

заед-

готовната

^Въпреки уверяваната от 
правителството в София нак 
то и от водещите комунис
ти — българи в Москва, че 
българската арм>ия няма да 
даде никаква съпротива 
ние войниците трябваше обе
зателно да действуваме ка го
войона. Това значи, всичко 
да се подготви, ано бъде не 
обходимо, за най-решителни 
= действия. А това изи- 
екваше време!

сво ,не
ите връзки 
карали западните 
ци да побързат.

Но и Сталин не чакал. 
Макар, че според Допада

на началника на 
бя оше не били завършени 

необходими подготвле 
поход иъм

ства и единно то 
бъде признато и прието ка
то бъдещ съюзник."

Такова правителство, манар 
още в сянка, 
рентивата - 
съществувало. Но това прави 
телство е трябвало да се оза 

доведе с пре-

нистър-председателя и
заключили, че тряо- 

аудиенция
поправо в ди- 

от Москва вече ено с него 
ва да отидат в 
при регентите, та същит© да 
се съгласят с формирането на 
правителство на Отечестве- 

фронт. Същата тупа от 
ръководството на О.Ф. посе-

всички 
ния за 
Българи^ 
рацията
ско правителство, 
фактически били приети 
ки искания на ссок

военен 
— въпреки „Денла- 

софии- 
която

армиисъветските 
Толбухин на 7 септември сут 
ринта упътил открита радио- 
поръна: „До българокия на-

нони, да се 
врат.на новото (СЛЕДВА)НИЯв всич
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ПРЕД ПРИЕМАНЕ НА ТАЗГОДИШНИЯ БЮДЖЕТЗАСЕДАНИЕ НА ОН НА СНС В ДИМИТРОВГРАД

Необходимо е реално 

разпределение
СТОПАНСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ 

ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНО АНГАЖИРАНЕ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ на об не трябва Да “инават 

шината разгледаха досега, Из- депото увеличение в размер
пьлнителният съвет -и коми- от_14,® на пппРМ«оПоелложе- 
сията за бюджет, а мнение Според Р лпхпяи ня
т този въпрос дадоха и пол кието съвкупните ^ходи на
,'.вашите бюджетни средства. „аР18Рмилио
Олед публичното обсъждане, динара. Тези
г. местните общности, органи- се Обезпечават от
; ациитв на сдружения^рад и Федогд ^

данъкът на оборот на 
канто и останалите 
допълнителни средства и т.н. 

Бюджетът ще се разпреде- 
работа (и лични доходи)

обременява и недостигът на 
иадри. Почти пито една орга 
низация, о изнлючение на .Ди 
гьр", няма план за обезпеча 
ване на надри. А без тях е 
трудно провеждането на стаби 
лизационните мероприятия.

В изминалия период не е 
воденя достатъчна грижа и за 
увеличението на личните дохо 
ди, които са бележили по-го- 
лям ръст от производителност

Димитровградското стопен- грама за осъществяване на и- 
стио през 1»/о година е ось цономичесна/га стаоилизация
ществило задоволителни ре- на отопанството в общината,
зултати. Общият доход е по Тези изводи ще разгледат и 
голям >в сравнение с по-минала-' врички първични организации 
та година, в размер от Ь на 
сто. I ози факт е значителен, ството. 
понеже увеличението на це 
ните не е имало особено влия/ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ние върху увеличението об- ДАНЕ НА ЗАмиНА, НАДРИ... 
щия доход. От друга страна, 
което е също важно, общият

на СК от областта на столан

лични доходи, 
стоки, 

данъци,

ПРОВЕЖ- оамоурпавителните
интересите, Изпълнител 

съвет при ОС ще пред
ти ня 
пият
ложи окончателно решение за 
тазгодишния бюджет, 
след обсъждане от общия съ 
бор от 31 март ще приеме 
Общинската скупщина в Ди-

За осъществяване на стаби 
лизационните стопански движе 
ния е необходимо предприема 

на редица мероприятия
организациите на

ния труд. Първата мерна 
реконструкция на производство

та. койтодоход е изчислен въз основа 
на фактурирана реализация.

И останалите показатели го но 
ворят за относително успеш 
ни резултати. Чистият доход 
е по-гол ям с 15 на сто, иконо 
мичността на работа с 3,2 на ните мощности, преди всичко 

на в научуновата промишленост 
„Тигър” и „Циле". Това трябва 
да създаде възможност за над 
деляване на трудностите, с ко 
и то в момента се срещат тези

ли за
на органа на управлението, за 
обществени дейности, Общин 

съд, Междуобщинският 
сенретариат за вътрешни рабо 
ти, Общинският затвор в Пи
рот, Общинската прокуратура, 
както и за Други дейности.

В разговор с ползващите 
бюджетни средства беше из
тъкнато, че по време на пуб 
личното разискване трябва да 
се има предвид обстоятелство 
то дали са застъпени всички 
дейности и дали няма да се 
случи без средства да оста
нат някои организации, само- 
управителни общности и т:н., 
на които бюджетните сред
ства са необходими. Всичко

НЕОБХОДИМО ТРАНСФОРМИ
РАНЕ НА БАНКОВИЯ СИСТЕМсдруже-

е скиятмитровград.
Характерно за тазгодишния 

бюджет е, че >в изготвянето 
му изходна основя са били 
Общественото договаряне за 
общите и съвместни потреб
ления на равнището на Репу 
бликата, Нишки регион и об
щината. Освен това се е има' 
ло предвид и установената 
данъчна политика за тази го
дина, канто и допълнителния 
източник на средства за Ди
митровградска община, утвър
ден в тазгодишния бюджет на 
Република Сърбия.

Освен това имали са се

за стабилизаНеобходимо, 
цип на стопанство, е да се 
анализира и работатя на самоу 
правителните общности на ин 
тересите и Други 
стопански средства. В това от 
ношение е нужен контрол за 
да се намерят причините на 
високите разходи в областта 
на здравеопазването, образова 
нието, културата и т. н.

Мероприятията, които са 
предприемани в 
кредитната политика не са да 
ли добри резултати. Необходи 
мо е по^нанатъшно ангажиране 
за трансформиране на банко 

оистем, които трябва да 
се рефлектират в намаляване 
на лихвата върху кредитите и 
претворяване на краткосрочни 
те в дългосрочни кредити.

Нужно е да се обърне и ло
на големия

сто, производителността 
труда с 12,8 на сто и т.н.

Анализирайки тези резулта
ти Общинският комитет на 
Съюз на номунистите, на засе 

състояло се на 21

ползващи

организации.
Учредяването върху принцм 

пите на Закона за сдруже
ния труд. в който са ясно ра 
зграничени отношениятй меж 
ду основните организации на 
сдружения труд. е също пре 
дусловие за по-успешна рабо 
та. Това ясно проличава от 
факта, че поради неразчисте 
ти самоуправителни и други 
отношения не може да се 
следи цялостно успехът в ра 
бота, нанъвто е случая при 
„Тигър” — Димитровград.

Въпрос, на нойто също тряб 
ва да се отдели нужното 
внимание — е информарине- 
то. Трудещите се не са в те
чение на проблемите и по от 
ношение на загубата в отделни 
организации и по отношение 
предприетите мероприятия за 
стабилизация.

А стабилизацията е осъще 
ствиМд само о пълно ангажи 
ране на всички.

Стопанството в общината

данието
март, разгледа и причините, 
които са имали отрицателно 
въздействие върху съвкупната 
стопанска дейност.

А това
областта наса, преди всично, 

изменение в системата на от
числение на амортизацията, 
която е увеличена за 57 на 
сто; договорените задължения, 
бележещи ръст от 51 ня 
при които лихвите на кредити 
участвуват с 84, занонните за 
дължения въз основа на чи 
стия доход за 14 на сто, 
законните задължения въз ос 
нова на личните доходи зя 24 
на сто. Ано се имат предвид 
споменатите задължения от 
чистия доход и личните дохо
ди ще се види, че те са об 
ременени с 42 на сто, ноето 
е за 6,6 на сто повече в срав 
нение с 1975 година.

Всичко това изисква ново 
отношение. Комитетът прие 
определени изводи, които тря
бва да бъдат акционна про-

това се има предвид, по вре
ме на публичното разискване, 
зада може комисията за из
готвяне на бюджета, въз ос-

вия предвид, в разпределението 
на средствата, приетите само 
управителни споразумения за 
създаване и разпределение на 
дохода и личните доходи, на 
равнището на региона и об
щината. Ооновно в това отно 
шение е било, че разходите

нова на предложенията и мне 
нията да предложи и най-обен 
тивно разпределение на сред
ствата.

а

голямо внимание 
брой на отсъствия по болест, 
увеличените пътни и дневни А. Д.
и т. н. СЕСИя НА ОС В БОСИЛЕГРАДОсвен изводите на Комитета 
всяка трудова организация ще 
изготви собствени онализи за 
стопанска стабилизация. А за 
дачата на всички комунисти и 
трудещи се е провеждане 
дело на приетите мероприятия.

Приет бюджетът за 

тази годинав

А. Д.

На съвмеотната сесия на 
трите съвета на Общинската 
скупщина в Бооилеград, меж 
АУ другото, делегатите извър
шиха разпределяне на бюдже 
та на общината за тази годи 
на, чиито средства възлизат 
на 12,5 милиона динара. През 
миналата година осъществени 
ге бюджетни средства са въз 
лизали на 11,7 милиона дина 
ра.

През тази годиня допълни
телните средства в бюджета, 
който общината ще получи 
от Републиканската скупщина, 
възлизат на 7 милиона дина-

за финансиране на всички ор 
гани на Общинската управа и 
зя работата на Общинската 
скупщина и нейните органи. 
За финансиране на Общин
ския съд са отделени 1,2 мили 
она динара, а за Сенретариа 
та на вътрешните работи нъм 
2,3 милиона динара. Това са 
ведно и най-големите потреби 
тели ня средствата на общин
ския бюджет.

Трябва да се отбележи, че 
по отношение на миналата го
дина сравнително повече сред 
ства са отделени за потреби
те на

КОМЕНТАР

Пример как не трябва да се работи
факти и предложения, за да се получат 
сипнали които да потвърдят до >коя сте
пен проекторешенията са оправдани, нак- 
во е тяхното качество, дали са взети пред 
вид съществените моменти от живота и 
работата на воички значителни обществе
ни сегменти”.

Сигурно е, че в случая воички деле
гати не са стигнали да извършат необхо
димо допитване с делегациите, за да с 
определени становища дойдат на сесията 
на Общинската скупщина. Не са могли ло 
проста причина, че са имали малко време 
и твърде обширен материал с много въп
роси.

НА ПОСЛЕДНАТА си сесия трите съ- 
Общиноната скупщина в Босиле-вета «а

град решаваха върху 33 точки, предложе- 
в дневния ред. Съацо така се прове- 

сесии на съветите. На
ни
доха и поотделни 
пример на съвместната сесия на съвети
те на местните общности и на сдруже
ния труд решаваха върху 7 точки. На от
делна сесия делегатите на Съвета на ме
стната общност обсъждиха три точки а на 
Съвета на сдружения труд по 12 точки.

Да уточним: за един ден делегатите 
на Общинската скупщина решаваха върху 
52 точки!

Без съмнение толкова точки за една 
сесия са недопустимо много. Да кажем, 
че сесиите приключиха след осемчасова 
работа. Става въпрос до ноя степен при 
такъв обемен дневен ред човек може ус
пешно да участвува в приемане на реше
нията.

местнитне общности, 
всенароднатя отбрана и соци 
апната защита. Въпреки, че 
местните общности 
чат 100

ра.
При разпределянето на бюд 

жетните средства са ползва
ни главно миналогодишните 
критерии. При това не е пла
нирано повишаване на лични
те доходи на заетите в служ 
бите и органите, финансира
щи се от бюджетът. По от
ношение на материалните раз 
ходи заделени са по 6 хиля
ди динара по един работник.

Най-много средства — 
милиона динара са

ще нолу 
хиляди динара не мо 

же да се рече, че 
достатъчно

Тук възниква още един въпрос: ловрат
нойто

са това 
средства за разгър 

щане на дейността им. Зна
чи. изходът трябва да се 
си в изнамирането на 
източници на приходи. За 
требите на социалнатя защи- 
1ш.ра3 от,а,елени ^50 хиляди ди

ното действуване на делегациите, 
трябва да бъдат активно ангажирани вър
ху реализирането на взетите окупщинсии 
решения. Това е втората задача на деле
гациите, която е досега пренебрягвана 
(разбира се, не само в Босилеградска 
община). При това за провеждането на 
решенията са задължени само изпълни
телните органи (Изпълнителният съвет на 
ОС и др.) Разбира се, те имат голяма 
отговорност, но не са само те длъжни, 
мито е пак тяхната дейност достатъчна 
за последователното осъществяване на ре 
шенията. Обаче, ако делегациите не зна
ят какво се решава в Общинската скуп
щина, те не са в състояние да провеж
дат заключеното и договореното.

Изтъквайки последната сеоия на Об-

тър
други

по
Наистина между обсъжданите и ре

шавани материали имаше и редица про- 
цедурални въпроси, нойто не отнемат 
много време. Обаче, не може да се пре
небрегне, че в дневния ред имаше въп
роси, нойто търсят отделно внимание, а 
може би и отделни сеоии на делегатите. 
Такъв е например случая с Плана по об
ществено-икономическо развитие, общин- 
сната данъчна политика, бюджета на об
щината и др.

Трябва да се отбележи, че материа
ла за тези сесии, който бе напечатан на 
около 260 страници, делегатите получили 
на една седмица преди сесията. Изпъква 
въпросът дали това време е било доста
тъчно делегатската база всестранно да 
обсъди воички материали? Защото, канто 
неотдавна каза Киро Глигоров, председа
тел на Съюзната скупщина, „в делегат- 
ската база трябва да се обсъдят всички

6
заделени В. В.

БАБУШНИЦА

Курс по самозащита и първа 

помощ
Неотдавна Отделът 

родна отбрана в
по на- 

Бабушница 
организира за жените от 18 
до 50 годишна възраст 
от областа на

щинсната снупщина като лош пример, с 
това не отричаме редица предишни доб
ре подготвени сеоии (с по-малко точки, с 
достатъчно време за допитване на де
легациите и др.)

Последната сесия е пример нак зана
пред не бива да се работи.

След сказките ще бъде пре 
даден филм за воички граж
дани от общината от всена
родната отбрана. За 
дее голям интерес 
гражданите. Филмът 
предаде и в селата 
поправи времето.

нурс
самозащита и 

първя помощ в случай на во
йна и природни бедствия.

Отзив на девойките 
те бе масов.

това ела 
между 

ще се 
когато сеВ. В. и жени

Илия Антанасов
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ КОНСТИТУЦИОННО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

ДЕЙСТВУВАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ В ССРНОТГОВОРНОСТ 

ЗА ЗАЩИТА НА 

ИМУЩЕСТВОТО
В Съюза на номунистите все повече 

се развива съзнанието за ролята на Со
циалистическия съюз и другите обществе
но-политически организации, които ССРН 
свързва като незаменими фактори в бор
бата на работническата класа за нови 
производствени отношения. Всред членове 
те на Съюза на комунистите укрепва съ
знанието, че Социалистическият съюз тряб

ва да се развива като фронт на органи
зирани социалистически сили, за да могат 
в него трудещите се и гражданите пряко 
да влияят върху всички процеси на об
щественото развитие. При такава дейност 
на ССРН и другите обществено-политиче- 
сни организации Съюзът на комунистите 
може по-успешно да осъществява водеща 
та си идейно-политическа роля.

Как на най-непосредствен 
начин организациите на Съю
за на синдикатите 
ските и трудови организации 
да осъществяват задачите си 
от областта на всенародната 
отбрана, сигурността и обще
ствената самозащита и

\областта на всенародната от
брана, сигурността и обще
ствената самозащита, синди
калните организации са раз
гърнали значителна дейност, 
обаче все още не са изпол
звали всички възможности. 
Степента на тази организи- 

ня най-успешен начин да дей • раност е различна в общини- 
ствуват самоуправителните ра 
ботнически контроли 
главна тема на обсъждане на 
Председателството на Между- 
общинския съвет на Съюза 
на синдикатите в Южноморав 
ския регион.

Като водеща идейно-лолити 
ческа сила Съюзът на кому
нистите раздвижва воички ор
ганизирани 
сили и ги насочва към раз
решаване на живототрептящи- 
ге, най-съществените обще
ствени въпроси.

Направено е много в осъ
ществяването на Титовите ду
ми, казани на Десетия кон
грес на СЮК: ,,че Съюзът ма 
комунистите трябва да бъде 
водеща двигателна оила в ра 
звитието и действуването на 
Социалистичеокист съюб. Ре
шително трябва да се проти
вопоставяме на всяко сектант 
ско схващане ролята ма Соци
алистическия съюз, защото 
гова в действителност би оз 
начавало подценяване на рав
ноправието и демократичните 
права на нашите трудещи се 
и гражданите. Такова оектант- 
ство би водило до изолиране 
на Съюза на комунистите от 
най-широките народни маси.”

Направено е много, но то
ва не е достатъчно.

Все още има останки от 
стари схващания и поведе
ние. Една част от членовете 
на Съюза на номунистите не
достатъчно схванала новата 
роля на Социалистическия съ 
юз нато фронт на организира 
ни социалистически сили, а с 
гова и ролята на Съюза на 
номунистите. Някои членове на 
Съюза на номунистите счи
тат, че не са „дължни" да 
действуват „ма два фронта" 
и че уж задача на Съюза на 
комунистите е да дава дирек 
ти ви на Социалистическия съ
юз и да оценява нак същите 
се провеждат. Не са изолира 
ни случаи и съгласията само 
на думи за необходимостта 
от ангажирането на организа

циите на Социалистическия 
съюз в такива случаи най-че
сто търоят помощ от Съюза 

които сега

циите и членовете на Съюза 
на номунистите в Социалисти 
ческия съюз, докато на прак
тика в политическите акции 
на Социалистическия съюз лип 
ова тяхмото действуване. Има 
и среди, в които осъществя
ването на задачите, утвърдени 
в организациите и органите 
на ССРН се считат за неза
дължителни или по-незначител 
ни в сравнение с тези в Съ
юза на комунистите. Такива 
схващания идват до израз в 
действуването на отделни ли
ца и организации на Съюза 
на номунистите. Значи все 
още не е п ре обладало съзна
нието, че не може да става 
„подялба” ма работа между 
Съюза на комунистите и СС
РН, че не могат да съществу 
ват незначителни въпроси, т.е 
въпроои, за които да са „за
дължени” отделни обществе 
но-политически 
Задачите са общи и еднакво 
важни
гат да бъдат големи ако те 
на време и правилно не се 
разрешават.

в стопан-

на комунистите, 
действуват като някакъв вън
шен фактор, или пън те пое
мат акцията, без оглед на то
ва, че поради нейния харак
тер и същност, би трябвало да 
я води ССРН. По такъв начин 
се губи самостоятелността и 
притъпява инициативата на Со 
циалистичесния 
ствително намалява масовото 
участие в започнатата акция.

со ци али сти ч е с ки

кан

те в Региона.
бе

Първичните синдикални ор
ганизации отделна роля и от- 
говрност имат в борбата сре 
щу всички видове 
нриминал, който в някои сре 
ди по различни начини се при 
крива. Последиците са ясни: 
присвоява 
имущество. На заседамието се 
изтъкна, че съществуват ну
жди за практическо оспособя- 
ване на самоурпавителните и 
работнически контроли за опа 
зване на общественото

съюз и чув-
стопански

... 1ГЧЦЧ" •

Дейностите от тази област 
са между основните задачи 
на Съюза на синдикатите, 
който организира всички тру
дещи се. Тази дейност тряб 
ва преди всичко да се раз
гърне в организациите на сдру 
жения труд. Това е от отдел
но значение за състоянието 
на съвкупната обществена са
мозащитя и за ефикаснотта 
ча самоуправителната система 
— бе изтъкнато на проведе
ното заседание.

Досегашните резултати и 
допуснатите слабости в тази 
област изискват от първични 
ге синдикални организации 
сравнително по-голяма дейност 
стколкото досега, за да мо
гат да поемат свойта отговор 
ност в средите, в които дей
ствуват. Тази дейност не е 
моментална, нито кампайна, 
но трайна насока на нашето 
общество за ефикасна защи
та в осъществяването на кон
ституционните права и задъл
жения.

Оценката за обществената 
подготвеност на Социалистиче 
ския съюз обективно е и оцен 
на за подготвеността му като 
фронт на всички организира
ни социалистически сили.

общественотосе

Нак Социалистическият 
юз осъществява своята консти 
туционна функция като фронт 
на организираните социалисти 
чески сили — до голяма сте
пен ще завиои и от действу
ването на Съюза на комунис
тите и другите 
политически организации.

съ-иму- 
съставна частщество, нато 

на обществената самозащита. 
Инак работата на самоуправи- 
гелнисг работнически контрол 
се намира в тясна връзка с 
развитието на самоуправление 
го и самоуправителните отно 

се каза на заседа-

организации.

и последствията мо

обществено-

Поради такиваявления, ня
кои акции на Социалистичес
кия съюз се развиват бавно и 
в тях не са внлючват всички 
обществени субекти, дори ни 
всички комунисти. Организа-

С право може да. се очак
ва, че конституционното преу
стройство на Социалистичес
кия съюз ще потвърди поло
жителното влияние на това 
действуване.

шения
нието.

На края бе заключено всич 
ни общински синдикални съве
ти в Региона да анализират 
дейността на първичните син
дикални организации по въп
росите от тази област. След 
това Междуобщинсният синди 
нален съвет цялосто ще ана
лизира тези въпроси в Регио
на. Тази задача ще се осъще
стви в предстоящите три ме
сеца.

ПРОБЛЕМИ НА ЯСЕНОВ ДЕЛ
Местната общност на село 

Ясенов дел изготви план за 
работа през 1977 година.

Една от най-важните задачи 
през тая година ще бъде из
граждането иа пътя Звонци 
— Ясенов дел. През минала
та година той бе пробит, но 
незавършен до края. Затова 
съветът на местнатя общност 
счита, че тази година насе
лението ще обеспечи доста
тъчно камък за настилка.

Някои хора вече работят, 
събират и докарват камък там 
където е отбелязано.

Но един друг проблем из
мъчва селото и съвета: — 
Чан да се уреди „Йоцинска

долина"? Тоя проблем надми
нава местните сили. Тук, за 
решението на тоя проблем 
трябва помощ. Землището на 
това место постоянно се свли
ча.

За успешно справяне със 
свличането е търсената по
мощ от организациите на здру 
жения труд, които се борят 
срещу ерозията и имат спе
циалисти. Тази помощ и тру
долюбието на ясеновделчани 
могат да намерят изход за 
Ясенов дел към света. Само

На заседанието се изтъкна, 
година в В. В.че през изтеклата

КОМЕНТАР

БЕЗ МОЛБИ, НО И БЕЗ ПРИВИЛЕГИИ
по този начин ще се успее 
— назват в Съзета на мест
ната общност.

Тези данни бяха достатачен сигнал да 
се приеме извод, че в предстоящия пери- 

членове в Съ-

единодей-ОТ ДЕН НА ден унрепва
Сък>за° на ^ Н^Г^иГ 
Така бе оценено положението и на неот
давна състоялата се Междуобщинсна кон
ференция иа СК в региона, на «оятобв 

отчет за дейността иа СН през

Илия Атанасовод на приемането на нови 
юза на комунистите на този въпрос ще 
се гледа като предимно на нласов въпрос.

Занапред няма да се изчаква актив
ни младежи и девойки, работници и др. да 
сами подават молби за постъпване в ре
довете на СК, но всични обществено-по
литически структури — Съюзът на ному
нистите, Социалистическият съюз, Смо

ка младежта, профсъюзите и др. —

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРА:

Акция за помощ на 

Владичин Хан
даден
ПОСЛ&ГнГТтоГГ;еит. голямо вни
мание бе посветено и на по-нататъшното 
укрепване «а Ред°вете_ "^“сериозно

вниманжГиа класови,, му състав. Изнесе
но бе например, че в 1327 първични ор
ганизации в региона през отчетния пери
од са приети общо 4327 души, от които
3726 работници и само 601 селсностопаж
ски производител Добавили че о^бщия

регион"^ - самоа34НапроцеУнт. са ра
тници. а Ю на сто селсиощопанони ^о

, може ^елсиостопаисНите про- 
В 13 от 15
преобладава

партийните °Р“ 
по-изостанали

зът
с внимание ще следят и ще насърчават 
дейността им, а най-антивните ще биват 
предлагани за членове на Съюза на ному
нистите. Тана партийни билети ще полу
чат най-дейните.

Така ще се избегне формалистичесния 
подход иъм въпроса.

Трудещите се в организаци- По предложение на ръново- 
ите на сдружения труд и гра- дителите на обществено-поли- 
жданите в местните общнос- гичесните организации и . на 
ги в Босилеградсна община Общинската онупщина в Боси 
ще организират масова анция леград, всички заети в стопан 
за събиране на материално- сните и трудови организации 
парична помощ за пострадало в общината ще отделят по
то население в селата Йовац, еднодневна заработка за за-
Островица и Берановци в об- грозеното население. Тази ан- 
щина Владичин Хан. Както е цип ще организира Съюзът на 
известно, населението от те- синдикатите. Събирането на 
зи места претърпя големи ще парична помощ посредством 
ги от свличане на землище организациите на ССРН и на 
на площ от 6 квадратни ки- Червени*, кръст ще се орга-
лометра. Със свличането на низира и в местните общнос-
землището в каньона на Йо- ги.
вачна река е унищожено иму Трябва да се отбележи, че 
ществото на 240 стопани, а Изпълнителния съвет на ОС 
повече от 70 къщи са разру- първ се включи в оказването 
шени. Също така изцяло са на материална помощ. Неотда- 
унищожени нянолно стотици, вна той отдели 40 хилядиди- 
хентара обработваеми площи, нара за пострадалото на(^л®‘ 
овощни градини, гори и др. ние. в*

в

Такъв начин на приемано на нови чле 
Съюза на номунистите е сигурнаново в

„предохрана” и срещу разни нариеерис- 
елементи, ноито в определени ситу

ации развиват по-оживена 
да влезнат в Съюза на комунистите, а 
след това пан си остават същите.

Нашият Съюз на номунистите унреп- 
своито редици, ноито под

изводители 
ма работниците и 
изводители е 
общини в региона, 
работническо

щинГГниш, СОЛ Пронупие 
лемите промишлени средища,

чеаин-уиис

Ге бР°Й„Го°са жеиГ“ младите - 
18,59 и 29,77 процента.

тичнинедостатъчен, 
истина,

активност, за

мнозинство в
об-

най-го-
ва и сплотява 
мъдрото ръководство на председателя на 
СЮН ДР- Ти то се превръщат в истинсна 

на работничесната нласа.

този про-

об-
партия

М. А.
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ГАЗИ ГОДИНА В БОСИЛЕГРА ДСНА ОБЩИНА:В АВТОТРАНСПОРТНОТО В БОСИЛЕГРАД

ЗА ИНВЕСТИЦИИ-50 МИЛИОНА ДИНАРАДефицитът погасен
ра. Тук от особено значение е 
изграждането ня нова хлебо
пекарница в Босилеград с дне 

от 3500 кило
грама хляб, изграждане на но 

водопроводна мрежа в Бо 
силеград и лронарване на во
допровод в с. Райчиловци, Из 
гоаждането на триетажна сгра 
к в Боси-

Неотдавна Общинската ску
пщина в Бооилеград прие до 
кумент „Резолюция на полити 
ката за 
сродносрочния'
план на общината през 1977 
година”.

Този документ определя 
иай-важште развойни насоки 
и основните цели и задачина 
обществено - икономическото 
развитие на общината през 
настоящата година. Планирани 
То задачи ще се реализират 
в светлината на Закона за 
сдружени,, труд.

През тази година се очаква 
по-уснорен ръст на производи

Дефицитът в Автотранспорт 
ното предприятие в Босиле
град в износ от 270 хиляди 
динара, възникнал в редовна
та дейност на предприятието 
през миналата година, ще бъ 
де погасен със средства от 
фонда за запасите ня стопан 
ските организации в община
та. По такъв начин тази сто-

кие в тази стопанска органи
зация, в която до преди един 
месец съществуваше времен
но управление.

По преценка ня членовоте 
на Съвета, с погасването на 
дефицита, който е относител
но малък, трябва да се очак
ва, че занапред Автотран
спортното предприятие уопеш 
но ще работи.

ЩЕ БЪДЕ ПОСТРОЕ- 
НА ХЛЕБОПЕКАРНИЦА, 
НОВ ЗДРАВЕН ДОМ, 
ГРАДСКА ВОДОПРОВО 
ДНА МРЕЖА, ЖИЛИЩ
НА СГРАДА...

вен капацитетосъществяване па
обществен

ва

120 ха и създадени
ливади от 20 ха.

да с десет квартири 
леград много ще подействува 
върху разрешаването на жили 
щипя проблем.

През тази година трябва да 
продължи изграждането на ре 

път Босилеград 
Рибарци. Ще бъде построена

пощансно-телеграфическа
линия между Долно Тлъмино 
я Нараманица. Средства ще 
осигури Общинският I 
лен фонд.

В извънстоланските отрасли 
година ще бъдат 

20 милиона ди-

ллощ от
изкуствени 
За тези обекти и мероприя-панска организация, която има 

особено значение за Босиле- 
градока община, няма да бъ
де длъжна да изготвя сана- 
ционнд програма, която изис- 

и при-

За отбелязване е, че опо- 
баланси нито

които на непосредственги и,
начин ще подтикнат развитие- 

животновъдството в об

ред годишните 
една стопанска организация в 
Босилеградоня община 
няма непогасеи дефицит. То
ва е от значение, ногато се 
говори за по-нататъшното им 
развитие 
ланската 
пата.

гионалниявече го наква отделна процедура 
реализирането й. се изразходват л.ципата, ще

таковаНай-кратко казано, 
решение бе взето .на заседа
нието ня Изпълнителния съ- 
зет на Общинската скупщина 

Босилеград, който цялосто 
обсъди финансовото положе-

/ти изобщо за сто- 
стабилност на общи

номуна-

тМ Л
през тази 
инвестирани 
нара.
граждането на нов 
дом в Босилеград, за който 
от републикански 
са осигурени 7,6 милиона ди
нара. Също така ще бъдат 
построени две селски учили
ща. Планира се 
да бъде довършено изгражда 
нето на Дома на културата в 
Босилеград, а необходимите 
за тази цел средства ще обез 
печи Републиканската култур
на общност. Ще приключи и 
изграждането на новия теле- 
зизионнен ретранслатор. В ра 
йонните центрове Долна и 
Горна Любата и Горна Лиси
ча ще бъдат довършени и 
оборудени здравните амбула
тории. В Бистър и Горна Лю 
бата ще получат ученически 
столове, а Долна Любата но
ва сграда предназначена за 
ученически интернат.

з В. В.
Най-значително е из-

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПОСТАНОВЛЕ 
НИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

здравен

ш ш. източници1аIГ.,5Тютюнопроизводителите 

от „Нишавска долина“ 

обединяват труд и 

средства

1>
окончателно
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Босилеград

10 милиона динара или 
от инвестициите.

гелността на труда и после
дователно осъществяване на 
принципа на разпределянето 
във основа на труда и резул 
татите от труда.

Отделни усил,ия ще се по
лагат за развитието на сел
ското стопанство чрез сдру
жение на земеделските произ 
водители в областта на живот 
новъдството и в други дейно
сти. За набавка на механиза 
ция и за провеждане на ме 
роприятия, производителите 
ще могат да ползват различ 
ни данъчни облекчения.

От голямо значение ще бъ 
де инвестиционната дейност, 
която ще се осъществи в по 
вечето стопански отрасли. За 
целтя осигурените средства 
за инвестиции възлизат на 31 
милиона динара.

През тази година ще се 
реконструира и модернизира 
кланицата в Босилеград, ще 
бъде построен пункт за съ
биране на мляко в Райчилов 
ци, мелиорирани пасища на

около
една трета 

За залесяване на голини на 
от 400 ха, уреждане наплощ

Добродолската долина и раз
ширяване на дървообработвае 

цех на Горската секциямия
з Босилеград ще бъдат израз 
ходвани 6,3 милиона динара, 
което ще даде добър подтик 
за развитие на горското де
ло в общината.

В областта на гостилничар-Тютюнопроизводителите и работниците в ООСТ ,,Ни
шава” ще участвуват в разпределението на дохода_________ ството и търговията през та

зи година ще бъдат изразход 
зани 3 милиона динара, от 
които половината са предназ 
начени за изграждане ня пар 
но отопление и допълнително 
оборудване на новопостроения 
хотел в Босилеград. Останали 
ге средства ще се изразход
ват за реконструкция на тър
говските магазини в повечето

Радва, че повечето от сред 
ствата за тзагодишните инве 
стиции в стопанската и извън 
стопанска дейност са осигуре 
ни от различни републикански 
източници, а преди всичко от 
Републикансния фонд за раз-

Светозар Златкович, дирек- 
„Нишавска долина” в

Много тютюнопроизводите
ли от Пиротска, Димитровград 
ска и Бабушнишка общини под 
писаха ня 19 март самоуправи 
телно споразумение за обеди
няването на труд и средства с 
работниците от предприятието 
за обработка на тютюн ,,Ни- 

долина” в Пирот. По 
този начин и те се включиха 
в общата обществено-полити- 

създаване на

тор на
Пирот ни уведоми, че този вид 
на сътрудничество с тютюно
производителите създава усло 
вия за взаимно изгодно произ 
водство. Производителите ще

витие на недостатъчно разви
тите краища. През тази годи
на се очаква определена инве 
стиционна дейност и по Про
грамата за развитие на край
граничните общини до 1980 
година.

шавскя получат и минимални лични до 
ходи и пълна здравна защита.

села.
За целите на жилищното 

строителство, занаятчийството 
•л пътният транспорт ще се 
изразходват 11 милиона дина

ческа акция 
нови отношения в създаването 
и разпределението на дохода. 
Тютюнопроизводителите 
този начин получават всички 

като

В проведената неотдавна 
анкетя се стига до извода, че 
веред тютюнопроизводителите 
и трите общини в Горно По 
нишавие са съгласни с пред 
ложените в споразумението ус 
ловия.

В. В.
по

самоуправителни права 
осъществяват едно от своите 
основни конституционни права.

В ДЕНЯ НА ГОРАНИТЕ
\

Тютюнопроизводителите сдру 
жават труд и средства в произ 
водството на тази доходна ин 
дустриална култура, както и 
необходимите 
имот, алат и обекти за суше 
не на тютюна. Работниците от 
„Нишавска долина” сдружават 
своите основни и оборотни 
средства с тютюнопроизводи 
телите, както и своя труд. 
Следователно, и „Нишавска до 
лина” и тютюнопроизводители 
те равноправно се сдружават 
в създаването, но и в разпре 
делението на дохода. С общи 
те работи ще ръководи Съвет 
на сдружените производители 
и работници, който ще се гри 
жи и за изготвяне на текущи, 
средносрочни и дългосрочни 
планове на развитие.

В самоуправителните спора 
зумени.я ще бъде внесено, че 
едно от условията за сдружа 
ване е всеки производител да 
засади над 60 000 стръка тю
тюн, или да предаде най-мал 
ко 420 кг тютюн на „Нишав 
ска долина”.

За отбелязване е и това, че

Засадени 19.000 борчетатютюнопроизводители.ония
които не сдружат труд и сред 
ства с „Нишавска долина” съсъоръжения;
що ще могат да разчитат на 
производственото 
ство с това 
ващо предприятие. И на тях 
се обезпечава 
ме, а ще бъдат снабдени с 
изкуствени торове и друг въз 
производствен материал по фа 
брични цени. Зя производство

сътрудниче 
тютюнообработ

Местните общности във Вер 
зар, Горна и Долна Невля и 
Желюша организираха масова 
акция по залесяване на 21 
март т. г. Деня на гораните и 
по случай Титовите юбилеи из 
пълниха свая дял от даденото 
обещание всеки човек от об 
щ-ината да посади 40 борче-

безплатно се

то на тютюн те няма да вла 
гат свои средства, а ще полу 
чат кредит от предприятието 
„Нишавска долина”. Също така 
то ще обезпечи на тютюно
производителите и аванс в за
висимост от броя на заседе- 
ните стръкове тютюн.

та.

Тези местни общности, ко 
ито първи изпълнихя даденото 
обещание в Димитровградска 
община подканват и останали
те местни общности на сърев 

трудонование, в доброволни
ви акции.

Акция по залесяванеР. Потич Б. Н.
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БАБУШНИЦА

НАК СЕ ПОЛЗВАТ КООПЕРАТИВНИТЕ ДОМОВЕ НА СЕЛО

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ОБЕКТИ
* От 19 кооперативни домове — само 2—3 

се ползват за културни потреби, а почтивсички сгради не се поддържат добре
Нашето самоуправителмо со 

циалистическо оставени на милост и неми-'Развитие нал- лост на зъбя на времето, мноред зависи много и от ус- го са изпочупели прозорци ипешното разрешаване на все- разкривени врати, или служаткидневните проблеми на 
то. Едно село за магазини, а местните общеважно звено в со- ствено-политически организациалистическото му преобразо 
вание е и ции нямат помещения, за ре

създаването на довна дейност, училищата са
подходящи условия за обще- тесни и неподходящи, младежствен и културно-забавен жи та няма място за културно-вот в него. За тази цел вед забавен живот. Някои села,
нага след освобождението 
Бабушнишиа община

като например Изовр, със съдв
са се изборили за своя дом,почти

села бе подета 
всеобща акция за изграждане
във всички защото след ликвидирането

на земеделската кооперация 
,,Единство" не могли по другна културни домове. В 19 се

ла никнаха такива сгради зае начин да го вземат.
На пашамащи площ от 10.000 кв. м 

построени
Налага се значи в най-ско-

главно с доброво
лен труд и кредити, а в ня
колко останаха

ро време чрез обществено до 
говаряне и самоуправително 
споразумяване на всички заин 
тересовани в общината, тези 
обекти да се поправят и да 
се доведат в ред, като се 
дадат на ползване на местни
те общности.

Също така скупщините на 
обществено-политическите об 
щности в селата, местните об 
щности,
ческите организации и всички 
други заинтересовани фактори, 
ще трябва да сдружат сили 
и средства, дори да въведат 
и местно самооблагане, ако е 
необходимо, но да 'поправят 
и довършат недовършените 
сгради.

Само така ще се създадат 
необходимите условия за рабо 
та на село, а кооперативните 
домове ще бъдат средище на 
оживен стопански, културен и 
забавен живот, огледало на 
престижа му.

В ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД „НАПРЕДЪК” В БОСИЛЕГРАД
недовършени, 

някои от които си стоят не
довършени и днес.

В какво състояние са тези 
обществени сгради днес, гле 
дано от разстояние от три де 
сетилетия?

На този въпрос едва ли мо 
же да се даде 
отговор. С малки изключения 
(Проваленик и Студена), в дру 
гите села домовете в по-мал
ка или по-голяма степен, са 
руинирани. Има и такива, кои
то приличат на безстопанстве
но имущество, защото на ня 
колко пъти са променили сто 
панин.

Шест хиляди агнета на италианския
Основната организация на 

сдружения труд за селско сто 
панство и изкупуване „На
предък”, която работи в рам
ките на селскостопанско-тър
говския комбинат „Босиле
град, тези дни ще започне да 
изкупува агнета от частните 
селскостопански труженици в 
комуната. Както ни осведоми 
директорът на организацията, 
агроном Васил Захариев, агне 
тата ще бъдат изнесяни чуж 
дестранния пазар, предимно в 
Италия. Според сключения де 
лови договор, тази пролет 
„Напредък" ще инзесе на 
италианскиет пазар над 6 хиля 
ди броя агнета. Агнетата ще 
се изнасят във вид на месо,

ища, а останалите средства 
обезпечава Лесковашката кре 
дитна банка, с която тази бо 
силеградсна организация под
държа повечегодишно успеш
но делово сътрудничество.

Според изготвения елаборат, 
босилеград-

пазарположителен
обществено-полити-

а ще се колят в босилеград- 
сната кланица, която тази го
дина трябва да бъде модер
низирана.

Директорът Захариев ни ка 
за, че за реконструкция и мо
дернизиране на кланицата са 
обезпечени средства на стой
ност от осем милиона дина
ра, 50 на сто от които „На
предък" ще получи от репуб 
ликанския фонд за 
ние развитието на икономичес 
ки недостатъчно развитите кра

реконструираната 
ска кланица ще има мощност 
от 1000 броя дребен и 100 
броя едър добитък на ден. В 
рамките на кланицата ще бъ

И днес, три години след ре- 
на Скупщината на 

република

де построен и хладилник за 
месо, който в двете си кама
ри ще може да събере сто то 
на месо, Освен това ще бъде 
построен и склад за събире- 
на на сурови кожи, както и 
два обора за временен пре
стой на добитъка.

шението
Социалистическа 
СърбИд кооперативните домо
ве да бъдат върнати на мест 
ните общности, които да пое
мат грижата за тях, това не 
е сторено. Много сгради са

насърче-

М. А. В. В.

БАБУШНИЦАТопят с§ снеговете
ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

БОРОВИТЕ горички в различна форма и различна го- 
природни украшения. Но 

най-приветлив през зимните месеци, ко-

описаГ^м^ГГ

ирай =е;гг%о^г-ТлГит::с:р=^и-
-нГ^сторйгос:р=:-
^ Използвайте хубавото време и се разходете враи бо- 
ровите гори на вашето село и' Ря^Щ>а З3аал0™““

се 'работа" залесявайте!

Имат двама, а необходими 1В агрономаСЪЩИНСКИлемина и старост са 
тяхния поглед е 
гато

се чувствува един сериозен 
стремеж към прекратяване 
на лошото отношение към ка 
дрите. Досега е имало случаи 
на подценяване на кадри от 
родния край, към грешки във 
възнаграждаването, така че 
има случаи хора с по-ниско 
образование да са получава
ли доходи, по-високи от хора 
с високо образование (без да 
се взимат предвид резултати
те от труда) и така нататък.

Комунистите ня село, в ме
стните общности, и специал
но комунистите в земеделски
те кооперации са решили да 
сложат точка на този въпрос. 
Те са схванали, че без кадри 
не може да се върви напред, 
не могат дя се развиват ко
операциите. А без тях е не
мислимо развитие и прогрес 
на селото, социалистическо 
преобразование на отношения 
та в него. А именно коопера
циите са задължени да про
веждат ня дело конституци
онния принцип за изравнява
не на личния труд на селско 
стопанския труженик с труда 
на работника от завода.

Сдружаването на труд и 
средства на село е повели на 
деня.

3 средносрочната програма 
на развитие на Бабушнишиа 
община видно място се дава 
на селското стопанство. Това

мават със селскостопанско 
производство, а с изкупуване 
на продукция или пък с някои 
други активности.

При такова състояние се по 
ставя въпрос: може ли дя се 
направи нещо повече за ин- 
тензивиране на производство
то? Отговорът сигурно не е 
положителен.

На първо място, и в чети
рите кооперации трябва да се 
доведат надри: агрономи, ико 
номисти, техници и други, ко
ито да поемат в свои ръце 
развитието на производството, 
да направят планове и програ 
ми за по-нататъшно развитие 
на селското стопанство, за 
което в Бабушнишиа община 
има условия. Това преди всич 
ко се отнася до развитието 
па животновъдството, защото 
в об1цинатя има много неиз
ползвани (но и не мелиорира- 
ни) паоища и ливади.

е и естествено, тъй като око
ло 70 на сто от населението 
в общината се занимава със 
селскостопанско 
ство. През последните години 
обаче този стопански отрасъл 
беше малко занемарен. На но 
операциите беше допуснато 
да се занимават освен със 
селско стопанство и с 4 търго
вия и често последната изме
стваше главната задача на 

развитието

производ-

мооперациите 
на селското стопанство.

Удребнеността на имотите 
и липсата на достатъчно над
ри са главните причини зя ек 
стензианил начин 
писваме в селата в Бабушни- 
шна община. Четирите моопе 
рации досега не обръщахя се 
риозио 'внимание на 
циита и комасация на земята, 
но се грижеха достатъчно за 
довеждането на кадри. Така 
вместо 16 агронома, 
са необходими — днес в об
щината работят само 2 и то 
п кооперация „Будучност” п 
Бабушница, а 8 техници в по 
вечето случаи и не се зани

ма стопа-

аронда-

И сдружаването на частни
те производители с коопера
цията, в което има известни 
успехи ( в Бабушница и Звом 
ци) не ще може да върви на
пред без довеждане на спо 
циолисти в кооперациите.

В Бабушнишиа община днес

колкото
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КАКВО ЗНАЯ ЗА МОША ПИЯДЕ?

ПРИЯТЕЛ НА ДЕЦАТА, 
РЕВОЛЮЦИОНЕР, 
СЪТРУДНИК НА 

ДР. ТИТОМоша Пияде пусна в действие 
Власинските хидроцентрали Превтфзване на ранени лица

ЦИя
изтъкнатия борец против всич 
ко гнило в обществото. Бил е 
верен приятел на децата, мла 
дежта, народа. Г1о време на ед 
но пътуване за 
пребивавал в Димитровград, а 
на къщата, в която е нощу
вал има днес паметна плоча, 
знак на нашето уважение към 
него. С любов и уважение на 
шето училище носи неговото 
име, за което са свързани и 
редица успехи на нашата стра

Дж. Андреевич — Кун:

нашето училище произнасят с 
гордост. Ние знаем, че той е 
много обичал децата и деца 
та него.

Един от най-великите сино
ве на нашите народи, нашата 

Моша Пияде, 
МИРО

СЛАВ МЛАДЕНОВ, ученик от

къмголямо уважениев Париж, на 15 март 1957 г. 
Когато е бил в партизаните са 
го викали чима Янко. Бил е 
голям приятел на децата. На
шето училище ноои неговото 
име. В града има паметна пло 
ча, на къщата, в която се е 
криел, когато е минавал гра 
ницата.

На 15 март 1957 година починал Моша Пияде. Само 
един месец по-нъсно, на 22 април основното училище в Ди
митровград получи 
минаха 20 години.

Сегашните ученици в основното училище „Моша Пия
де”, въпрени че тогава не са били родени приназват за 
техния „чина Янко" с възторг и въодушевление...

името на Моша Пияде. От тази дата из-
България е

революция, е 
бяха първите думи на

от Париж към Югославия, но 
неговото име живее в сър
цата ни. И ние достойно отбе- 
лежихме 20-годишнината от 
смъртта му ...

В разговор с група ученици 
от основното училище в Ди
митровград узнахме, че за чо 
века, чието име носи тяхното 
училище знаят много'. И СА- 
ША КОЦЕВ, също от VII клас, 
ни потвърди това ...

— Мисля че Моша Пияде 
е роден през 1880 година. Ум
рял е на път за Югославия,

... Моша Пизде е наш из
вестен революционер и борец, 
бяха първите думи на КАТЯ 
КАМЕНОВА, от VII нлас. Още 
нато млад той е сътрудничил 
с другаря Тито. Бил е аре
стуван няколко пъти. Всеки от 
нас знае. че е минавал и 
през нашия град. Всички са 
го обичали. Той е бил и до
бър художник. Нашето учи 
лище се казва „Моша Пияде" 
и ние се гордеем с това. Сла 
вният „чина Янко", канто са 
го викали, е починал на път

Коменова на.
На края за Моша Пияде 

пожела да каже нещо и нал- 
АНГЕЛИНА ВАСИ-

Коцев

М. Рангелова малката 
ЛЕВА, ученичка в VI клас:

М. Младенов — Моша Пяде е име иззест
но на всички хора в нашата 
страна. Нашето училище но
си неговото име. Неотдавна 

20-годишнината

А. Василева

обележихме 
от смъртта му. Бил е парти
занин, художник, революцио
нер. приятел на децатя и ве
рен сътрудник на другаря Ти-

VIII клас. През всички години 
на развитието на КПЮ, през 
дните на освобождение, той 
е бил винаги в първите редо
ве. Нашето училище носи не
говото име и тачи една тради

МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА, 
ученичка от VIII клас, казаВ СПОМЕН НА ИВО АНДРИЧ
следното:

— Преди няколко дни, по
точно на 15 март, навършиха 
20 години от смъртта му. Ро
ден е на 4 януари 1880 г. в 
Белград. Член на Комунистиче 
ската партия на Югославия е 
станал на 1 януари 1920 го
дина, а в Народоосвободител 
ната борба отива през първи
те дни. В Белград е писал и 
бил редактор във вестниците 
„Слободна реч", „Дунав", „Рад 
ничке новхне" и т.н. Ис 
да кажа за кего обаче и то
ва. Въпреки че от смъртта му 
изминаха 20 години той асе 
още .живее" между нас. Не-

то.МОСТЪТ НА ЖЕЛА А. Д-

и СТРАНИЦА ОТ НАШАТА ПОЕЗИЯ 
Мирослав КЪРЛЕЖА

По случай двугодишнината от смъртта на 
първия наш и балкански лауреат на Нобелова 
награда Иво Андрич (1892—1975), предаваме 
отнъс от „МОСТЪТ НА ЖЕПА".

Една девойка се 

хвърли от третия
...И тази сутрин везирът беше уморен и недоспал, 

и събран; трепките му тежеха а лицето му бе
ше нато следено в утринната свежест. Мислеше за чужде
неца-зидар, нойто починал и за бедните, които ще ядът 
неговия труд. Мислеше си за далечната планиниота и мрач
на Босна (винапи и при всяка помисъл на Босна му беше 
нещо мрачно), която ни светлината на исляма не можа, 
освен частично, да озари, и в която животът е, без каквото 
и да било виеше приличие и пито мост, беден, щур и остър. 
И колно такива понрайнини има на този божи свят? Кол
ко има диви реки без мостове и бродове? Колко 
места без питка вода и джамия, без украшения и хубост?

В мислите му изкръсваше един свят, ‘пълен с всевъз
можни нужди, потреби, и страх под различни форми.

Слънцето блестеше по дребните зелени керемиди на 
беседката в градината. Везирът спуона поглед върху муа- 
лимовия надпис в стихове, повдигна полека ръка и два 
пъти пречерта целия надпис. Спря се само малко, а след 
това пречерта и първата част от печата със събственото 
му име. Остана само девизът: В мълчанието е оигурността. 
Стоя над него известно време а след това отново повдигна 
ръка и с една дебела черта изтри и него.

Така мостът остана без име и без знак.
Той, там в Боона, блестеше на олънцето, светеше на 

месечината и по него минаваха хора и добитък. Лека-полека 
този кръг от изровена пръст и разхвърлените предмети, ко
ито обнържават всеки нов строеж, изчезнаха; хората го 
разграбиха и водата отнесе начупените нолове и парчетата 
от скелета и строителния материал, който бе останал, а 
дъждовете измиха и последните остатъци от работата на 
номеноделците. Обаче пределът не можа да се приравни 
нъм моста, нито мостът нъм предела. Наблюдаван от стра
на неговият бял и смело извит лък винапи изглеждаше от
делен и самотен, и изненадваше пътника нато необикновена 
мисъл, залутала се и хваната вканарите и двия край.

камно спокоен

говото име всички ученици в

ДИМИТРОВГРАД етажмного Културен преглед В нозете тегота от тъмните гранитни стълби, 
един единствен спомен — споменът от скона, 
Слъза застинала в зеницата дълбока, 
едно движение, и вин, и енърцане на зъби.

През миналата седмица 
Димитровград беше прожекти 
ран един от най-успешните до 
машни игрални филми, с тема 
тика от Народоосвободителна- 
та борба — „Върховете на Зе 
лен гора".

За четири дена. на 
представления, филмът гледа 
ха около три хиляди души.

в

★
Звън на стънла, пет шъпи черни кърви, 
и следовател забъркан е наведен.
Във вестниците нейния портрет I— 
и погребение, венци, цветя и червеи.

осем последен,

★о о о

Старици тихи, кротки, шепот, енърб унила, 
връз ковчега земя, и дъжд и глина гнила, 
и чужди люде на разходка ранна.

По почин на Общинския ио- 
. митет на Съюза на комунисти 

те Центърът за култура в Ди 
митровград купи > четири доку 
ментални филма от Югослав 
ската кинотека в Белград. В 
тези филми е обработена „Ис 
торията на ОК>К”. Филмите

★
О, все пак тун, в нълбото нерви, страсти, вени, 
в мълчанието, в пулса уснорен 
над гроба вехне, като цвет моминската

(Стихотворението е 
световни войни)

ще гледат и всички членове 
на СК. Филмите ще бдат про 
жектирани в началото на ап
рил.

закана.

Иво АНДРИЧ написано между двете

А. Д.
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падежна страница
Тито — 40-годишпинатИИп *Авоен) юбилей на другаря
ССЮК) И 85Аи„ «у ™«денТенНеТОМКУНаЧеЛо на Ю«П 
ва всички младежи*^ ™Г„А ~ ''БРатств° поднан- 
ност към А °ини от българската народ-

! ТЕЛЕВИЗИЯТА ПОДЛУДЯВА 
ДЕЦАТА

Телеви-ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА зиятата>, посВв°еИтеТниОРбиИ вдгхно^Ни^оГ оба Р*™"’ /<*'
Нрт^>ити1ство1,Т6ратствоТ^,Н^ВВО°ТО^^'

презиме, професия и

вестнинГиАн6а™1ТВОрбИ Щв &ьдат иублинувани във 
ни "2 една ННИГа- По-нъсно всич-НИ публинувани творби РАВНОПРАВНО участвуват в

подлудяваи единство- 
и социализъм — 

пълен подпис: име и 
година на възраст).

ЯВНИЯ КОНКУРС БОСИЛЕГРАД Щуцгарският институт за 
здраве и образова-ние, след 
студиозно изследваме съоб
щава, че деца, които много 
яледат телевизия 
нервоза, безсъние, 
тромавост, недостиг на съсре 
доточение, затруднения във 
вида, главоболие и агресив
ност.

Докторите и 
все повече са загрижени, че 
голям брой деца не са в съ
стояние във всекидневния жи 
вот да различават игра от ре 
алност. Това са физически и 
ппсихически последици от го 
ля мата телевизионна програ-

Деня на младостта - 

в знак на юбилея
Именно, специално жури, съставено от членове 

лнну^™ "БРатство” ще следи и преглед, пуб-
показват
ментална

Десетте най-добри ЧЕСТВУВАНЕТО на 25 май 
— Деня на младостта и в 
Босилеградска община щелре 
ми Не в знак на 40-годишни- 
ната от идването на другаря 
Тито начело на Партията и 
85-ият му рожден ден.

В чест на големия юбилей 
учащата се младеж вече за
почна с уреждане на учили
щните дворове, събиране на 
вторични суровини и масово 
ще участвува в пролетните 
залесителни акции, които ще 
имат състезателски характер.

В рамките на подготовките 
за чествуване на Деня на мла 
достта ще се организира уре 
ждане на историческата мест

ност на Църноои. Ще се съ
стоят повече срещи и раз
говори с участници в НОБ.

По повод празника в Боси 
леград ще се проведе търже 
ствено заседание на Общин
ската конференция на СНС, 
ма изпълнителните тела на об 
ществено-политическите орга 
низации и на Общинската 
окупщина, на която ще се 
говори за жизненният и ре- 
вол юционнен път на другаря 
Тито.

Бройни манифестации ще 
се организират по повод при 
стигането* и изпращането на 
Щафетата на младостта.

психолозите
Ще възнагради с компленти книги. Резултатите на 
открития "Конкурс ще бъдат съобщени във вестник 
„Братство , който ще излезе за Празника на Репуб- 
лината — 29 ноември.

Още веднаж ви подканваме редовно да изпра
щате своите творби!

КОНКУРСЪТ Е ОТКРИТ ДО 10 НОЕМВРИ 1977 ГО-

ма.
Има родители, които позво 

ляват на своите деца преко
мерно да гледат телевизион 
на програма заради това че 
на тях им отговаря. Учените 
смятат, че децата не трябва 

повече

ДИНА.

Реданция на в. „Братство’'

да гледат телевизия 
от един час на ден и това

В. В. само програма за тях.
По-нататък изследването е 

показало, че 5°/о деца между 
3 и 7 и дори 15°/о между 7 
и 13 години редовно гледат 
криминални филмове и въоб
ще програми, предзначени за 
възрастните. Тези показатели 
са достатачни за тревога.

Всяко пето дете от 8 и 9 
години вечеря гледайки теле 
визията. Учените особено тре 
кожи обстоятелството, че роди 
телите допускат на децата 
сами да гледат телевизия. В 
съобщението на Института се 
казва, че родителите би тряб 
вало с децата си да пораз 
товарят след предаването за 
онова, което са видели и чу
ли. Рекламите също така ра 
ждат илюзии при децата, но 
засега тази тровога е само 
при учените.

НИШМЛАДИ ПОЕТИ

На най-добрия студент - грамота 

»Иво Пола Рибар«
Нишките студенти днес че- 

ствуват и 40-годишнината 
идването на Иво Лола Рибар 
начело на Изпълнителната мла 
дежка комисия на Централния 
комитет на ЮКП и ще устано 
вят грамота „Иво Лола Рибар” 
която всяка година ще се при 
съжда на студент който по
каже най-добри резултати в у- 
ченето и обществено-политиче 
ската дейност.

От тази 
на Нишкия университет ще се 
чествува 22 март като ден на 
студента. На тази дата преди 
41 години известният младеж 
ки активист-революционер Иво 
Лола Рибар подкани младежта 
в Ниш да се готви за борба 
срещу фашизма. Възванието 
ня Иво Лола Рибар имало ши 
рок отзвук. На 22 март 
година в Ниш в нафене „Чия 

,,Ниш”) се

година занапред
Слънцето изгрява.
Пенливите вълни вековни 
смело бият о скалите. 
Погледът ми блуждае далече 
по безкрайните сини простори. 
На огромната стена кацнали 
много, много бели птици.
Те обичат стръмните стени 
любуват се на бесните вълни.

от

1936

жевац” (днес хотел
протестно събрание 

войната.Александър Захариев, студент проведе I 
против фашизма и Д. С. — М. А.

За мен и бригадирите от 
Бръчко — Бановичи ще оста
не незабравима срещата ни 
с Тито. Той дойде в нашата 
бригада и води разговор с 
нас. Това беше голяма радост 
за нас.

По-къоно участвувах почти 
на всички съюзни младежки 
акции и винаги бях референт 
по физическо възпитание и 
по предвоенно обучение. На 
тези съюзни акции прекарах 
17 месеци и няколко пъти 
бях ударник.

Считам, че не пренасяме 
достатъчно нашия опит на 
днешната младеж и също та 
на не ги запознаваме с тези 
трудови акции, които 
огромно значение за страната 

нато масово средство за 
възпитание на младежта. Ло
зунгът „Ние строим линията, 
линията ни изгражда” има и 
днес огромно педагогическо 
значение.

СПОМНЯТ.. .САРАЕВО СИБРИГАДИРИТЕ ОТ ШАМАЦ —

ТАМ ОБИКНАХ
ФИЗКУЛТУРАТА

След семинара онанах физнул 
турен референт и като такъв 
останах до края. При нас ид 
ваха
олавия. Станахме приятели с 

от различни 
Югославия. Особе

И тогава ногато числото се 
попълнваше, останалите, нои- 
то желаеха да станат брига

Д аз = 

- ГГпрГТаГГ г
младеж от

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ:
бригади от цята Юго-станах 

линията Бръчно 
това и

кан— Спомням си
бригадир на 
— Бановичи, а след 
на линията Шамац Сар - 
во. Тогава трудно беше да се 
стане бригадир, особено в

община нъдето отзивът 
голям.

много младежи
краища на
но бяхме близки с младежи- 
та от Травнин. Моята друж и 
ба с тоя град продължи дъл 

Посетих го повече

имаха

гадаме средношколона
лично работехме.

шата
на младежите 
Околийският комитет на 
родната младеж получаваше 

младежи тря

беше
На- го време, 

пъти и чувствувах се нато пра 
жданин на Тревник.

Шамац — Сара 
един физнул- 

Сараево.

На линията 
аз бях на 

семинар в
Н. Георгиевеводиректива нолко 

бва да изпрати
туренна линията.
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РЕГИОНВ ЮЖНОМОРАВСНИЯТЕМА НА ДЕНЯ

За здравеопазването 

санацияСИЛАТА НА ЕДНО РЕШЕНИЕ
Изпълнителният съвет при 

Общиноната снупщина в Ди
митровград обсъди решение
то за поддържане на чисто 
тата в града. На една от 
предстоящите сеоии на Об
щинската скупщина решението 
ще бъде прието. 0 неговото 
приемане престава да ваши 
решението за поддържане на 
чистотата в Димитровград, но 
ето е било в сила до момей 
та на приемане на новото ре
шение. А в това ново реше
ние «ма много нови работи.

Но и след като 
прието ще остане един въ
прос. Ще подобрим ли хигие
ната в града, онолната среда 
в ноято живеем, о решения? 
И досега е имало 
Но опазвани ли са те? И кой 
трябва да ги спазва, ако не 
самите ние.

Какъв ни е градът? Без- 
порно той е нашето огледа
ло. Но това, което виждаме 
в него, никак не може да ни 
зарадва. Некога най-хубавите 
места в града са в момента 
източници на зараза.

Край мястото „Съставак" 
че има без- 
животни. И

перифериятя на града. Смет- 
лище е станало и „Врелото" 
в Строшена чешма, па дори 
и каналът.

Кой и с какво право изхвър ни 
ля боклука на тези места.
Отговорът на първия въпрос 
тлаои: самите ние. А май и 
сами оме си дали тези права.

Естествено има и санитарен 
инопектор. В състояние е ли 
е той да контролира всички 
безсъвестни граждани? Без
спорно не.

Затова и трябва сами да 
то бъде обмислим по този въпрос. В 

противен олучай решението 
няма да разреши воични про 
блеми, въпреки обстоятелство ще. 
то, че за неопозване на раз

решения поредбите му са предвидени Т0 Ни, По 
наказателни мерки.

Сигурно, че в решението зя 
поддържане на чистотата 
Димитровград не е предвиде
но всичко. Но това. което е 
предвидено трябва да спаз- Ползя за 
вам, но да опазвам и това, но чай санитарния

забравили, че е на- ТрЯбво да провежда
разпоредбите на едно реше
ние. А решение ли е това?

хвърляме боилуна навсякъде. 
Всяко домакинство, организа
ции и т.н. трябва да има и 
определено място и определе 

съдове, където може бок
лука да се помества, от къ
дето компетнетната затова ор 
ганизация би го пренасяла до 
определеното място.

Поддържането на хигиената 
по улиците и тротоарите в 
града е също грижа на всич- 

не само на онези, 
платени зя

За погасване на дефицита 
възлизащ на 130 милиона ди
нара (87 милиона динара във 
фонда за здравно осигуряване 
на работниците и 42 милиона 
динара във фондове за здрав 

осигуряване на земеделски 
те производители), Самоулра- 

общност за здрав- 
в Южноморав

на. от това състо-Последиците
ясни: здравните слу- 

в Регионаяние са 
жби и ведомства

състояние да наплат- 
от Самоу-не са в

ят своите услуги 
правителката 
вно осигуряване.

Предложени 
ни облаги за осигурените 
земеделци и работници. В Бо 
силеградска община земедел
ските производители трябва да 
заплащат 8 на сто от када
стралният ои доход 'И 60 ди- 
нара по член на домакинство. 
Също се предлагя лациенти- 
те — осигурени лица да Уча 

заплащането

общност за здра
но

са допълнител-
вителната
но осигуряване 
ския регион ще бъде длъжна 

санационна про
пи ни, а 
които са 
Факт е, че ако те всички 
чистят, а само известен брой 
замърсява, хигиената не може 
да бъде на желаното равни-

-гова.
дя изготви 
грама. Става въпрос за нело- 

разходи във фондов е- 
здравното осигуряване, 

не само през ми-

гасени 
те на
създадени 
налата, но и предишните го- 

Това подразбира изгот-А товя важи >и за дворове- 
къщите. Да видим 

клозетите, къде
дини.
вяно на програмни мерки по
средством които допълнител
но да с0 обезпечат средства 
за погасване на 
във фондовете.

По преценка на компетен- 
дефицитът е 

възлиза на

иаствуват в 
здравните услуги.

Предложенията, за които 
ставя дума тези дни ще бь- 

разгледани от делегаци- 
скугтщините на самоуп-. 

общности

какви са ни 
слагаме боклука и тж.

Всичко това трябва да
понеже поддър- 

0 от

имав разходите
ме предвид, 
жането на хигиената

нас. В противен слу 
инспектор ще 

в дело

дат
те и
равителните 
здравно осигуряване

пот-ните органи 
твърде голям и 
една трета от общият при
ход на тази самоуправителна 
общност през миналата годи-

в общи-ето сме
ша длъжност.

В решението не е например 
ной тряб 
в Отро

ните.
В. В.нищо казано за това 

ва да чисти канала
чешма. Но това не е ну- 
Ние самите трябва да го 

това е длъжност 
живеем край 

сме го замърся

А. Д.
ще забележим, 
брой кости от 
не само това, но тук изхвър 
лят, или са изхвърляли, раз- 

отпадъци и боклука и

шена 
жно.
знаем, че 
на нас. които 
него и които 
вали досега ...

на сп.Творчески награден конкурс 

“ ~. »Мост«, посветен на двойния
ЛИЧНИ
организациите на сдружения 

частни лица. Същото 
е и при .Джонин юбилейтруд и 

положение 
мост". Но не е само тана в

Трябва да знаеме и 
че не е прилично

2. ЗА РАЗКАЗот бъл-С ЦЕЛ Да подтикне творците
в Югославия да Аа_ 

свои творби 
юбилей — 

Тито на-Здравето и алкохола
гароката народност 
дат ценно приложение със 
към ознаменуване ъ:
40 години от идването на Ар- 
чело на Партията и 85-ия му рожден ден 

Мост" обявява творчески 
" ЗА ЛЕТУРАТУРНИ, НА-

2.000 дин. 
1.600 
1.300 „

първа награда 
втора награда 
трета наградавеликия

3. ЗА НОВЕЛА— списание

УЧ^иГи” ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТВОРБИ на те- 2.200 дин. 
1.700 
1.400 „

първа награда 
втора награда 
трета наградама:

Освен тютюнът друг страшен бич за ^ч“™от°ич® 
апттлът той се съдържа в различни проценти във всич 
т спиртни напитки. Представлява общонлетъчна °Ф°ва' 
която Потиска жизннените функции на всичкг' кл®а™шава 
влича от тях водата разтваря мазнините в нея, нарушава 
обменните процеси.'Приет, в началото алкохолът възбужда 
организма, настъпва повишено настроение, в™Увва °® 
го бързо от стомаха, особено на гладно. Само 5 минути 
след консумация алкохолът се установява в кървта.

Нормално в кръвта на човена вследствие обмените 
процеси се съдържа 0,004 процента алкохол Когато тази 
концентрация бъде в границите на 0,02 до 0,22 — нас™ва 
различна степен на опияняваме. При концентрация 0, Р 
цента настъпва безсъзнание, а при 7,0 процента спира ди- 
шенето, тежко се уврежда нервната оиотема и последва

ТИТО — РЕВОЛЮЦИЯ — СОЦИАЛИЗЪМ 
_ САМОУПРАВЛЕНИЕ — БРАТСТВО И 
ЕДИНСТВО — ОБЩОНАРОДНА ОТБРАНА 

НЕОБВЪРЗАНОСТ.

4. ЗА ЕСЕ

2.200 дин. 
1.600 „ 
1.300 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

Обемът на литературните творби мо
же да бъде най-много до 16 страници на 
пишеща машина. Рънолисите трябва да 
са написани на български език, отпечата
ни на пишеща машина или преписани чет 
ливо на ръка.

МИР

Авторите могат да вземат само една 
част от общата тема, да кажем характе
ристиките на югославската революция, чий 
то главен инопиратор, организатор и реа
лизатор е Тито, или 
строителство върху самоуправителни ос
нови и пр., също така могат да вземат 
цялостно да обработят посочената тема, 
що завиои от умението им и творческия 
афинитет. Както поотделно обработване на 
посочените части на темата, така и ця
лостната тема ще бъдат равноправни в 
кандидатствуването за награда.

Конкурсът се обявява за следните об 
ласти и жанрове:

социалистическото

ОБЩИ УСЛОВИЯ на КОНКУРСА:
смърт.

1. Предложените рънописи — научни, 
публицистични и литературни творби — 
трябва да се вземат предвид за награж
даване.

Под въздействие на алкохола, а също така и на 
намалява умствената и фи-тютюна, -в значителна степен

зическата трудоспобност, нарушава се рефлекторно-коор
динационната функция на нервната система,,която често во
ди до злополуки и катастрофи. Възбуденият организъм е с 

способности, със забавени рефлекси, с намалени

2. В отделен затворен плик, означен 
със същия шифър, авторите трябва да на
пишат своето име и презиме с пълния 
ои адрес. Този плик трябва да бъде 
същата пратна, в ноято авторът изпраща 
творбите си за наградния конкурс

з. Предложените творби трябва яа

дожествена стойност.
ждани нааСФРюУЧаС™е имат ВСИЧ№И Фа' 
Да сГ наабСъ^скиПРеИз„Г°ВИе Р~те 

5. Наградените 
ването в 
ветен 
тарифа.

I. НАУЧНИ ТРУДОВЕ, за 
предвиждат три награди:

които се
понижени
задържки на писихичните функции, което става повод за 
побоища, кражби, престъпления и др. 2.200 дин. 

1.800 „
1.500 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

в

Дълготрайната употреба на алкохол поврежда най- 
много черния дреб, нервната система, бъбреците и други 
органи. Най-чести прояви на алкохол са нервно-пиоихчните 
растройства. Алкохолиците получават халюцинации. Виждат 
около себе си страшни хора, които ги нападат или убиват 
гонят ги диви зверове или змии,- чуват звукове и шумни 
разговори около тях, без да има такива в действителност. 
Ръцете им треперат, нарушава се паметта, лесно забравят, 
а в по-късните стадии загубват ориентация за време и 
място.

II. ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ — три 
награди: ху-

1.600 дин. 
1.300 „
1.000 ,,

първа награда 
втора награда 
трета награда

творби след публику- 
ще получат и съот-Обемът на научните ;и публистични 

статии може да бъде най-много до 20 
страници на пишеща машина раздел трой 
ка. Статиите трябва да са написани на 
български език и

описанието 
хонорар според съществуващатаКакто алкохолът, така и тютюнът са оилна отрова за 

младия организъм. Особено опаони са те, когато се упо
требяват от бременни жени. В плода се развива изме
нение в нервната система, зрителните органи и се получа
ват други недъзи, ноито се проявяват в началото с по-чести 
аборти, а в по-късния период — със забавяне на психи
ката.

6. Последен 
всички творби и 
кУРс на „Мост”

срок за доставяне наотпечтани на машина.
статии на наградния нон

а резултатите от конкурса участниците 
Щ бъдат осведомени чрез в, „Братство".

III. ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ 
1. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:

първа награда 
втора награда 
трета награда

800 дин. 
600 „ 
500 ,.

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"
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ПИСМО ОТ ПРИЕПОЛЕ Необикновеният 

ш живот на велиния 

учен Тесла (7)

Ж!ЧЕСТИТКА ДО $ 

„БРАТСТВО“
ПО ПОВОД 800

'I т
%

Б. РЖОНСНИЦКИ:

БРОЙ Тежкото материално положение на семейство
то принуди Нинола Тесла през 1881 г. да прекъсне 

Пражкия университет и да търси 
работа. По съвета на Теодор Пушкаш — един от 

Йосип Тесла — той постъпи

занаятията си в

приятелите на чичо му 
в Унгарската държавна телеграфна номпания в Бу
дапеща като елетроинженер.

По инициатива на Пушкаш компанията 
на да се занимава с прокарване на телефонни линии 
и строителство на централна телефонна станция. Те
сла с увлечение се зае с тази работа. Той направи 
редица изобретения и по-конкретно създаде оригина
лен усилвател на гласа за телефона. Но цялото си 
свободно време той, накто преди, отдаваше за раз
мишления за електродвигателя.

Преумората, предизвикана от прекомерна рабо
та, отново му причини рядко заболяване — всични 
сетивни органи на Тесла станаха необикновено въз
приемчиви. Той можеше да вижда твърде отдалечени 
предмети, да вижда нощем. Слухът на Тесла се изо
стри дотолкова, че разговорът шепнешком му се стру 
■ваше крясък, а тракането на джобни часовници в съ
седната стая — удари на чук по наковалня. Донос-

По повод на Вашия малък юбилей, 
излизане на 800-ия брой на „Братство”, 
обаждам Ви се от Приеполе от легендар
ната Козара с цветна 
представява кът от Националната градина 
„Козара”. Поздравявам

започ-журналистическа работа.
Използвам момента да поздравим всич 

ни читатели на „Братство”, а особено мо
ите съграждани от Изатовци и Висок.

Имам голямо желание да обнародва
те този паметнин, който се намира на 
Мрановица в Националната градина „Ко
зара", който е недостъпен за много наши 
читатели и съграждани поради отдалече
ността му от нашите нраища.

картичка, която

редакцията и всич 
ки членове на колектива които без спир 
работят на описването и уреждането на 
нашия мил вестник, който е единствен 
седмичен гост в много наши къщи из ця
ла Югославия.

По този повод желая Ви много успе
хи в работата и просперитет във Вашата

Сърдечни привети от 
д-р Томислав Еленнов

ването с пръсти към каквмто и да е предмети му 
причиняваше раязка болка. Лекото допиране до тяло
то си Никола възприемаше като удар, ушещаше треп

ФУТБОЛ

Победа — с помощта иа съдията!
— „ПУСТА РЕКА" (ВОЙНИК) 2:3 (1:2)

Чипев 6, И. Арсов 7, В. Заха
риев 7 (А. Богоев 7) и Б.
Тасев 7.

„МЛАДОСТ"

Босилеград, 20 март — иг
рище на „Младост”. Теренът 
неравен и каменист. Времето: 
слъчево
500. Главен съдия Д. Станко 
вич (Враня) — слаб. Голмай
стори за „Младост” Б. Тасев 
в 20 и X. Арсов в 63 минута.

„Младост”: М. Чипев 7, Ж. 
Евтимов 7, И. Станков 5, Д. 
Станкович 6, X. Арсов 6, В. 
Джоржевич 5, В. Васев 8, Г.

ито са убедително първи в 
тази дивизия. Изходът от оре 
щата, най-вероятно щеше да 
бъде с наравен резултат, ако 
през последните минути на 
играта не бе се намесил 
главният съдия Д. Станкович. 
Той присъди дуспа за госту
ващият отбор и това бе ре
шаващо за изхода на мача. 
В случая не е само тази гре 
шка, която по време на иг
рата направи този съдия. По 
лучаваше се впечатление, че 
той тю всяка цена настоява 
гостуващият отбор да спече
ли победата.

тенето на кревата или на креслото, предизвинани от 
минаващи по улицата каруци. Пулсът му се изменя- 
ваше от тридесет-до сто 
минута. През време на цялата тази странна и стра
шна болест Тесла се бореше с нея, като продъл
жаваше в полубълнуване да проектира своя електро
двигател. Понякога му се струваше, че решението е 
така близко, че стига само да оздравее, и ще съз
даде конструнци, по всично отговаряща на неговата 
идея.

ж<

Зрителии топло.
сто и двадесет удара вВ първият кръг на състе 

занията в пролетния сезон 
в Южноморавската футболна 
дивизия, в Босилеград се сре 
щнаха: футболистите на „Мла 
дост”, които се намират убе
дително на последно място и 
футболистите от Бойник, но-

Оздравяването и този път дойде независимо 
от усилията на докторите. То настъпи внезапно и тру 
дно е да се обясни накво предизвика възвърщането 
на всички сетивни органи към нормалните им фун
кции. На самия Тесла се струваше, че сега той още 
по-ясно си представя всички условия, необходими за 
създаване на електродвигател за променлив ток.

През един от февруарските дни на 1822 г. 
Тесла едва оправил се от болестта, се разхождаше 
със своя училищен другар Оцигети в градския парк 
на Будапеща. Приятелите се любваха на великолеп
ната картина на слънчевия залез. Тесла беше в осо
бено повишено настроение. Той цитираше любимите 
си поети, произнасяще наизуст редове от Гьоте, на-

ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

„ПРОГРЕС“ - „АСЕН 

БАЛКАНСКИ“ 3:3 (1:2)
Но както и да е. не може 

Босилеград-да се рече, че 
ските футболисти, които през
есенният сезон на състеза
нията имаха сериозни кризи, 
са разочаровали публиката. 
Напротив те игреаха твърде 
старателно и сръчно срещу 
най-силният скъперник в Юж
номоравската футболна диви
зия. Имя обаче известни сла
бости в подборът и нондици- 
ита на поотделни футболисти. 
Също така липсва системност

„Асен Балкански". Очебиещо 
е, че димитровградските фут 
болисти не са добре подготвс 
ни пред започване на пролет 
ния полусезон на състезанията 
в Междуобщиноната футболна 
дивизия в Ниш, я особено но 
гато се касае до физическата

— В недетя „Асен Балкан
ски” играе в Житораджа. — 
Димитровградските футболисти 
недостатъчно подготвени.

В реванш срещата футболи 
стите на „Асен Балкански иг 
раха наравно с отборя на „Про 
грес" в Пирот. Резултатът от 
тази среща беш© 3:3 (1:2). Ма 
чът беше интересен, понеже 
видяхме шест гола. И двата 
отбора имаха периоди ня до 
бра игра. „Асен Балкански 
беше по-добър през първото 
а „Прогрес" през второто полу

им подготвеност.
Неподготвеността може ло

шо да се отра&и в началото 
на състезанията, особено ако 

първата

в играта и умело ръководено 
от треньорите. Надяваме се, 
че тези слабости спешно ще 
бъдат премахнати, което е 
особено важно зя предстоящи 
те футболни срещи.

то се радваше, че болестта не е изличила от памет
та му стиховете, познати още от детството:

Поледай хижи всред зеленина 
От слънце са вечно позлатени.

Деня загасва то и бърза по света —
На други нов живот дарява ...
Крила да имах аз — след него да летя:
БЪзпир светлик да ме огрява!

Тесла произнесе тези думи и замря. Оцигети 
не се рещаваше да наруши мълчанието и гледаше 
дългата фигура на приятеля ои, която сякаш се на
мираше в състояние на транс. Олед няколко минути, 
гледайки залязващото слънце, Тесла проговори:

— И все пан то ще се върти и в обратна по
сока. Всичко зависи от моето желание.

се има предвид, че 
среща, която се играе в не
деля, „Асен Балкански" госту 

Житораджа на „Задру-ва в 
гар”.време.

Този мач разкри
слабости в отбора на

обаче и В. В.А. Д.
някои

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В РУМЪНИЯ

.
1Й

В

ПРЕЖИВЯЛ ЕДИНАДЕСЕТ ДНИ 

БЕЗ ХРАНА И ВОДА Оцигети мислеше, че тези думи се отнасят за 
залязващото слънце и не можеше да разбере канво 
става с Тесла. Но Никола, увелечен от мислите си, 
бързо започна да чертае с бастуна върху пясъка 
схемата на електродвигател за променлив ток, осно
ван на използуване ня онова, ноето впоследствие бе
ше нарочено въртящо се магнитно поле.

съобщи, че в Ру-Девети адесетгодишиия Си
намерен жив

ЖИЛИЩНИЯ
в Буку-

март т,г. 
мъния от земетресението ,са 
загинали 1541 души, от кои
то 1391 в Букурещ, а 150 в 

места. В тоя брой 
лицата (157) нои- 

в болниците

рин Крайник
развалините на 

блок „Нонтинентал
съобщава Аджерпрес.

и вода е 
моето

о
в

другите 
са взети ирещ,

Сорин без храна
265 часа, 

особен

то са умрели 
вследствие на тежните поврепреживял 

представлява
ципски феномен.

Иначе радио Букурещ

(СЛЕДВА)щ моди-ш ди получили в земетресение
то от 4 март т. г.на 15
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Слоновете чуват дъжд
ската народнодемократична ре 
публика бе създадено проми 
шлено стопанство за отглеж 

ламиндария (морско

дълбочина пет метра.
Над водата има само две 

надстройки. Първата е маси
вен наклонен
който може да разбива лед 
с дебелина до 3,8 метра. Над 
него са
и средствата за 
другата надстройка са двига
телите и горивото. Този по- 
лупроводен танкер може да 
превозва 230 тона нефт.

ПЛАНТАЦИЯ НА МОРСКОТО мекотели. лвта11Мв
ДЪНО до него влезе в експлоатация
м и обработвателна фабрика.

Преди години по югозапад- Една част от нейната продук
ното крайбрежие на Корей- ция е за износ.

МНОГО преди да завали 
дъжд, слоновете знаят за то 

Зоолозите от Национални^ 
парк ЦАВО в Нения снабдили 
животните с апарати, с кои
то получавали информация 39
движението на стадата. Про- 
учаванията 
инии маршрути показали, че 
слоновете отиват на значител 
ни разстояния, но през суша- 

периоди те стоят вима-

ва. дане на 
зеле) и различни видове ме
котели. Днес то заема някол 
ко хиляди декара

стоманен нож,

подводна 
плитководните зони.капитанският мостик 

навигация. В ПЛОЩ в 
Стопанството разполага с пла 

съдове, снабдени с
на техните поето

вателни
необходимите съоръжения, и 

на страната хиляди и 
- ламинария и 

Неодавна в близост

дава 
хиляди тоновевите

г,и близо до 1водоемите. 
Когато в някой район на 

парка падат дъждове, Ж'Ивот 
ните бързо се отправят на
татък. Известно е, че обоня- 

на слоновете е силнотието
развито — те надушват мири 
змата до пет километра. АФОРИЗМИПойдо у град да нритинуйем що не иду рабо

тете и да писуйем у вестници. Узо си перцето и оотъ- 
темън излезо от автобусат срете ме йедън но- 

винар. Ли ме децата добре знаю од веснинат одма ме

ЖИЛИЩА ОТ ЮТА

Ютата е незаменима за жи 
телите на Бангладеш. От нея 
плетат рогозки, приготвят въ
жета и канап. Ютата е едно 
от основните неща в износа

нат и
левят повече,ИЗГЛЕЖДА, хората се 

когато се нанася лек ущърб па техните пра
ти лишават

спре и пита:
— Бай Манчо нуде си се надигал из чаршиюту? 
— Пошъл сам нещо да нритинуйем, не иду ни съвсемма, отколкото когато 

от тях чрез насилие .. .работете! •на страната.
Напоследък тя е намерила 

приложение и в строителство 
то — в Бангладеш са израбо- 

от пресова- 
химииали

Момчето ме измери од главуту до летете, поза
мисли 'се па ме онну настрану:

— Бай-Манчо, нийе у йедну руку смо молене, 
пишем за новине и ти пишеш за новине. Че ми 

нажеш що ка идеш да нритинуйеш носиш и остън и

ТУКИДИД
И я тени плоскости 

но и обработено с 
влакно, които ще използуват 
за постройка на жилища. То 
са леки и много здрави, имат 

свой-

НЯМА нищо по-мъчително от оскъроле- 
човешкото достойнство, нищо по- 

Човешкото до-
перце. писто па

унизително от робството, 
стойнство и свободата са ни присъщи. Не
ка ги пазим или умрем с достойнство.

— Епа, видиш ли дете нинва не работа. Остънат 
носим да боднем, да подкарам ония доле да си гле
дай работу. Остънат йе за ония нойи нищо ми не 
може, малко се посърде и легну на брашно... А пер
цето носим да нритинуйем ония од руководството.. .

Детето се зачуди па пан ме пита:
— Е, това, това бай-Манчо, интересуйе ме кино 

нритинуйеш ония де, по-силните, това ме интересуйе...
— Дете, остаим остънат пред вратата на нан-

отлични изолационни 
ства. От особено значение е
устойчивостта 
плоскости на влага — по вре
ме на обилните дъждове, ко
ито се изливат над страната 
много често и внезапно.

ютенитена ЦИЦЕРОН

ВСЯКА принуда е отрова за душата.
Ф. БЕЙКЪАцелариюту, засилим се улезнем у нанцелариюту, сед- 

Човек одма въртне по телевончего и каже: „Две 
кафе девойче”! Ние седимо и за йедна минутна дойде 
навето и нийе сърпкамо и се нритикуйемо. Тегая на 
човекът подигне глас, я извадим перцето малко да га 
почешем и он се насмейе. Пан дигне слушалйуту и 
каже: „Девойче, две вотйе”. Девойчето доноси две 
вотйе, нийе сърпкамо и се нритикуйемо. И после я си

нем. ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ
И копринената юзда е юзда.В Полша се отделя голямо 

внимание на мерните за опа
зване на околната среда. Се 
га специалистите разработват 
модел за автоматично измер
ване на замърсяването на 
въздуха във Варшава. Прое- 
нтанските работи вече са 
към своя край, а монтажите 
ще бъдат завършени през 
следващата година.

Ще бъдат построени някол 
ко автоматични станции-лабо
ратории и 400 контролно-из
мервателни пункта, които ще 
регистрират степента на за
мърсяването на въздуха в 
полската столица и предгра
дията й. Воички измервания 
ще се извършат едновремен
но на интервал по-малко от 
един час. Резултатите ще по 
стъпват в централната стан
ция, където ще се обработ
ват. Това ще позволи да се 
вземат своевременни мерки в 
районите с увеличено замър
сяване.

К. СИБЕР

Най-жестоката тирания е тази, която се 
упражнява под сянката на законността и 
флага на справедливостта.

огодим.
Тена говоримо с момчето, новинаратога де, и 

прайимо збогом. Он отиде десетина нрачйе и ме изона:
— Бай Манчо, може ли да ми дадеш перцето 

пошъл съм на йедно место да пишем нритичнеейи МОНТЕСКЬОматерияли...
Кво да прайим дадо му перцето. И от тегая я 

о остънат идем само доле да бутам келнерйе, врата- 
рйете, ситни чиновници, и све се въртим по меенуту 
общност, не смейем дидем нагоре...

Пийе ми се вотна, ама не може да найдем де-

За да пишеш правилно, трябва да се 
научиш да мислиш.

ХОРАЦИИ
чището да ми върне перцето...

ПАЗЕТЕ сълзите на децата ви, за да ги 
проливат над гроба ви.

МАНЧА

ПИТАГОР

Който е изгубил доверие, той няма как
во повече да губи.МИСЛИ ЗА ЖЕНАТА И ИЬЖА

ПУБАИИ СИР★ ★
На хората мм е по-лесно да 

езика горещ въглен, отколкото тайна.
ОРИГИНАЛЕН ТАНКЕРМъж, който мисли, че всич 

ни жени са същи е завина
ги оженен.

Неожененияг е човек, кой 
то е пропуснал случая да на
прави нещастна една жена.

държат на
Голяма група норвежки ин

женери след петгодишен труд 
са завършили проект за по- 
луподводен таннер-ледоразби- 
вач с оригинална конструкция. 
Той има формата на кит. Нор 
лусът му с дължина 360 ме
тра се намира под водата на

★ СОКРАТ
★М.ного девойки не 

да намерят мъж само заради 
това, че по времето докато 
чакат избраника си, се увли
чат по погрешен човек.

могат
ДРУЖБАТА се създава от единомислие-

Всеки трябва да се ожени: 
съвсем не е честно да се бя 
га от общата катастрофа.

то.

ДЕМОКРИТ

лош
СИНДИКАЛИСТ

Вдй^
он%и


