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Сунаана Президента на Социалисти
ческа Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ВНУШИТЕЛНИ ТЪРЖЕСТВА В НИШ ПО ПОВОД ИЗПРАЩАНЕ НА ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА

гордеем
— Тито

но оспоообеният Съюз на 
това е единната работническа класа и 
единството на нашите народи и народно
сти, нашата геройска Народоосвободител- 
на борба и социалистическа революция,

това е идейно и акцион- 
номунистите,

нашите огромни успехи в строителството 
и самоуправлението, нашата самостоятел
ност и необвързване, с една дума, това 

нашето минало, нашето настояще и 
нашето бъдеще 
Ниш Драгослав Маркович, председател на 
Председателството на СР Сърбия-

е
заяви на митинга в

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ НА ГРАДСКАТА КОНФЕ 
РЕНЦИЯ НА СК НА ЗАГРЕБВ неделя, на 27 март изпра бе величествен показ ня мла

достта, трудовия ентусиазъм 
на гражданите и трудещите 
се на Ниш по пътя на самоу- 
правителния съоциализъм в 
годината на Титовите юбилеи. 
На площад Освобождение се 
сляха десетки хиляди гражда
ни от трудовите организации, 
местните общности и частите 
на ЮНА. Целият град беше 
на крак и в тържествена пре
мяна. Многобройни спортни 
дружества, училища, младеж
ки организации с транспарен- 
ти и знамена в 40 ешалони 
дефилираха пред украсената 
трибуна и многобройните гра

далия и много други високи 
личности.

Тържествата в Ниш започна 
ха на 26 март с пускане в 
действие на нови 
обекти, с културнозабавни про 
грами, с лагерни огньове,

тена от десетки хиляди труде 
щи се, граждани, младежи и 
пионери, събрани на внушите
лен народен митинг от Ниш 
тръгна на своя дълъг 
тазгодишната Щафетя на мла 
достта, с която народите и 
народностите на Югославия из 
пращат най-сърдечни и най- 
искрени честитки и поздрави 
на другаря Тито зя 85-ия му 

и 40-годишното

ДУХЪТ НА СМЕЛОСТ И РЕШИТЕЛНОСТ 

НЕКА И 0 БЪДЕЩЕ ОЛАДЕЕ ВЪН 

ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
стопански

път
с

а
$ ■!

ПРЕД ТЪРЖЕСТВЕНОТОЗАЯВИ ДРУГАРЯТ ТИТО 
СЪБРАНИЕ

рожден ден 
успешно водене на Югослав
ската комунистическа партия- 

На голямото тържество, съ- 
на Площад освобо-

СЮК Йо-В присъствието на председателя на 
сип Броз Тито на 24 март т. г. с тържествено съйра- 

Градсната конференция на СК накомунистите 
най-значнителни-ние на

от Загреб бе ознаменувана една от 
те дати не само в историята на тази организация, 
но на цялата наша Партия — 50-годишнината

металическия работник Йосип Броз

стояло се 
ждение, което беше показ на 

континуитета на 
и победите и по 

присъс-

ждани.
На митина произнесоха речи 

САВА САВАТИЧ —

отмладостта, 
революцията 
стигнатите резултати

делегации на феде- 
всички републики

кооптирането на
Местния комитет на ЮКП за Загреб, с ноето е за

почнала борбата за оздравяване на разяжданата от 
фракциите ЮКП. По този повод на другаря Т-ито бе 
връчена Повеля на загребсните номунисти. Доклад 
„Петдесет години от идването на Другаря Тито в Мест
ния номитет на ЮКП за Загреб" изнесе Драгутин 
Плашч, председател на Градския комитет на СКХ в 
Загреб.

другарите
секретар на ОК на 
АЗЕМ ВЛАСИ — председател 
на Съюзната конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж, ДРАГОСЛАВ МАРКО 
ВИЧ — председател на Пред 
седателството на СР Сърбия 
и СЛОБОДАН ПАЛАЛИЧ — 
председател на Републиканска 
та конференция на ССМ на 
Сърбия- Техните слова бяха 
често прекъсвани с дългот.рай 
ни и бурни аплодисменти и 
лозунги за другаря Тито и не 
говото епохално революцион
но дело. Многобройни състави 
изпълняваха 
програми, символизиращи де- 

Тито и нашата безгра

вСКС,
твуваха и 
рацията, на 
и области, региона и на окол- 

трибуните 
26-годишният квали- 

МИН —

общини. Няните
откъдето
фициран работник от 
Ниш Драгослав Митрович в 1о 
часа пръв понесе Щафетата 
на младостта между другите 
бяха и Драгослав Маркович, 
д-р Тихомир Влашналич, Жи- 
ван Василевич. Нол Широка, 
Момчило Дугалич. Азем Власи, 
Драголюб Ставрев, Хакия 
здерац, Радовач Пантович. Ми 
пия Радованович, Александър 
Бакочевич, Ида Сабо. Видов 
Митрович, Бруно Вулетич, Ис 
мет Шачири, Боро Деннов, Ио 

Милка Иуфрин,

:/:Г
(Стр. 2)

Драгослав Митрович пръв по
несе щафетата

НА 27 И 28 МАРТ СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА В ДИМИ ТРОВГРАД

„Всички наши уопехи 

неразделно свързани 

е името на Тито“

на 40 местни щапристигането 
фети, с приемане на нови чле 
нове на ОК, с митинги в от
делните квартали на града и

художествени

лото ня
мична любов и признание към

(Стр. 3)
пр. изпращане

младостта
Тържественото

жеф Щеф,

— Каза на тържествения митинг в Димитров- 
Венно Димитров, (пред оноло 5 хиляди гражда-

Съюзнатаград
които с радост и цветя посрещнаха 

щафета на младостта
ни,.. ;

След предаването на Ща
фетата гражданите и присътву 

от Републиката 
Николай

В неделя. 27 март, в 18 ча
са, Съюзната щафета на мла 
достта следена от 40 щафет- 
ни палки, от почти всички 
■местим общности, организации 
на сдружения труд, извидни- 
ческият отряд „Момчил Вой 
вода", ЮНА, основното учили
ще и гимназията, пристигна в 
Димитровград. На тържестве
но украсената трибуна, на пло 
щад „Освобождение", пред 
около 5 хиляди граждани„ Съ 
юзната щафета предаде най- 
добрия ученик в гимназията 
— С-има Димитриев.

ващите гости 
и региона поздрави 
Пейчев, председател на

конференция на Съ
06-

щинсната 
юза на социалистическата мла 
деж в Димитровград.

За жизнения и революцио- 
Тито го- 
Общмн- 

Съюза на 
Димитровград

(нен път на другаря 
иори секретарят на 
ония комитет на 
комунистите в 
—- Венко Димитров.

(Стр. 5)



Духът на смелост и решителност нека и в 

бъдеще владее във вашата организация
членове. Това е най- 

след
в Централния комитет, който 
се намираше извън страната 

разгарят францио-

хиляди 
силната организация

демонстрации. На улиците
беше цялата полиция, жан
дармите:- само войсна още не 
беше доведена. От оръжие ра 
ботниците имаха само по ня
кой пистолет, но се стреляше 
от двете страни. Не зная Да 
ли от реакцията някой беше 
убит, но имаше ранени. На 
нашата страна бяха убити пе 
тима работници.

На събранието произнесе реч и другарят Тито, ни
нато каза: белградската — в нашата стра 

на. И нека духът нойто вла
дееше тогава, в началото на 
нашата борба, духът не сме
лост, решителност, идейно из

отново се 
нерскит© борби. Едва чакахме 
да излезнем от затворите и 
да продължим борбата, която 
започнахме в Загреб със за- 
греб свия пролетариат, който 
имаше подкрепата на всички

РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО га левата фракция още по
вече ще се натрапи на ра
ботническата класа.Другарки и другари,

Преди всичко искам най-сър Трябва да кажа, аз 
дечно да благодаря за висо
ката почест, която ми с© ока 
зва с Повелята на загребски 
те комунисти.

лично дигане владее и по-нататък във 
Защотосипматизирах левичарите, не 

като фракционери, но онези 
чиито погледи за това каква 
трябва да бъде партията дей 
ствително бяха на ленински
те основи, онези нойто иска
ха Партията да се омасови. 
Но дошло бе времето ногато 
те прсто се претвориха във 
франкционери и се бореха с 
върховете на десницата. Сле 
дователно, деоничарите от вър 
ха и левичарите взаимно се 
бореха. Това беше за смет
ка на нас комунистите и ние 
бяхме принудени да предприе 
мем най-остри мерки и про
тив едната и против другата 
франция. Това се състоеше в 
обстоятелството, че аз лично 
написах съдоклад, който

вашата организация-
от най-масовата ор-трудови хора в Югославия, 

особено на комунистите.
от тук,
ганизация в Хърватсно трябва 
да грее духът на комунизма,МАКАР МАЛОБРОЙНИ КОМУ

НИСТИТЕ ОТ ЗАГРЕБ ИЗВЕДО
ХА НА УЛИЦИТЕ ДЕСЕТНИ 
ХИЛЯДИ НАРОД

Желал бих, другарки и дру- 
гари, и вие по-нататък да та
чите тези традиции на борба 
и бдителност срещу всични 
врагове на нашата социалисти 
ческа страна. Днес загребска- 
•га организация има десетни

Измина половин век от как 
тъкмо загребската организация 
деветстотин двадесет и седма 
та година претвори 
бурна година, в която за на
шата Комунистическа партия 
се решаваше съдбовният въ
прос за нейното да бъде или 
да не бъде. Разяждана реди
ца години От фракционерска 
борба, нашата Комунистическа 
партия не можеше да извър
ши задачите, които се намира 
ха пред нея, тоест на първо 
място да бъде партия на лро 
летариата, партия на промиш
лените работници, партия^ на 

експлоатирани.

готови дадухът на хората, 
отстоят срещу всични враго

ве и да ги победят.
в една

Ето, това беше една епи
зода, която показа, ч© кому
нистите от Загреб, макар и 
малобройни, могат да доведат 
па улиците десетки хиляди ра 
ботници и граждани. Тук со 
показа нашата

Да живее загребската пар
тийна организация!

Лекции на президента Тито в 

политическата школа в Кумроввц
и това 

насърчение
сила

ни даде голямо 
още повече да напрегнем на
шите способности, да 
лим борбата против францио- 
нерството, а за омасовяване 
на Комунистическата партия. 
още по-решително да се бо
рим против експлоатацията 
на работническата класа. А по 

време работническата

заси-
на

една нощнашето заседание
Пентовашна 104 бе приет. 

Впрочем, приет беше моя от- 
чет, а не отчетът на Гърно- 
вичевото болшинство. Ето. тук 
започна тази борба.

На 26 и 27 март т.г. президентът Тито и пред
седател на СЮН посети и родното си място Кумро- 
вец, нъдето бе сърдечно посрещнат от слушателите 
в Политическата школа „Йосил Броз Тито и населе
нието от Хърватско Загорие.

По време на пребиваването в Кумровец пред 
слушателите на Политическата школа другарят Тито 
изнесе няколко лекции от историята на ЮКП през 
30-те години на нашето столетие, спирайки се отдел
но на борбата за укрепване и консолидация на Пар
тията.

Товавсички
повлия върху нас да раздви
жим всички свои сили, тъй 
като виждахме, че по-инакъв 
изход не мож© да се намери. 
Въпреки че бяхме малоброп- 

имаше ни от 135 до 
140 членове на Партията — 
ние решихме да стъпим в бор
ба против онези които спъва 
ха развитието на нашата Ко
мунистическа партия-

в

това
класа беше невероятно екс
плоатирана. Защото, това бя
ха и годините на 
икономическата криза в света, 
в Америка и другаде, а осо
бено в периферията, канвато 
беше Югославия-

Както вече казах, 27-ата го 
дина беше много бурна. Но ка 
кво стана нататък? Беше убит 
Стйепан Радич и още някои 
водачи на Селяшката партия- 
Тогава единствено ние кому
нистите, Местният комитет ор 
ганизирахме демонстрации, 
които бяха убити и няколко 
работници. В Илица, на мяс
тото за разходка и на различ
ни други места имаше бари
кади, «атурваха се 
и т.н. Това бяха твърде бур

ни голямата

Лекциите на другаря Тито бяха изслушани с 
голям интерес от редовните ученици от лървия и 
втория випуск на Школата и от мнозина видни пар
тийни и държавни ръководители на Югославия и 
Хърватско.
Ддругарят Тито говори пред учениците н© Политиче 
ската школа в Кумровец

Ето, ние тогава сложихме 
основите. За съжаление бол
шинството от нас отидоха в 
тъмница. Мнозина бяха убити. 
Но по време на нашия живот 
в затворите, ние видяхме, че

в
И ПРОТИВ ЕДНАТА И ПРО
ТИВ ДРУГАТА ФРАКЦИЯ

ОсматаВие знаете, че на 
загребска конференция се оди 
гра първият двубой между 
фракционерите и честните ра
ботници комунисти, които ис
каха нещата да се менят на 
добро. Аз тъкмо по това вре 
ме влезнах в Местния коми 

видях цялата слабост, 
нашата

трамваи

Антон 
Колондич

тет и
която обременяваше 
Партия- Както е известно от СЪДБОВНИ ДНИ НА 

ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (12)
историческите документи, в 
Комитета аз бях в малцин
ство, само един другар беше 
с мен, докато трима бяха про 
тив. Когато прочетох отчета 

Гъркович, азна секретаря 
видях че това няма да ни 
доведе до никаде, че всичко 

остане по старому че се

сието бело изгладено с помо 
щта на комунистите, които ка 
то се позовали на съгласието 
на Москва — настоявали да се 
проведе по-рано установената 
система на паритет, та всички 
те четири партии, участвуващи 
в ОФ
ски съюз, групата ,,Звоно” и 
социалдемократите — да имат 
едннъв брой министерски по 
стове. Земеделският съюз ка 
то най-масова партия в Бълга 
рия се противопоставил на то 
ва и техният представител Ни 
кола Петков иснал да засили 
постя министър-председател.

С намесата на комунистите 
бива постигнато споразумение 
министър-председател на бъде 
Кимон Георгиев, а останалите 
партии да заемат подпредседа 
телски постове...

то ще спаси България от ПР° 
пастта, в която са я довели 
по-раншните 
правителства-'
Цели ят процес за подготовка 

и извършване на удар за прев 
земане на властта се наел да

гарантирал, че войската не ще 
действува, относно че не ще 
даде съпротива на преврата, 
както и това, че ще подпомог 
не действуването на избраните 
части, определени да извършат 
удара.

Комунистите от ръководство 
то на Отечествени^ фронт ус 
тановили връзка 
ством някои свои 
канали — с директора на поли 
цията, който като 
ред свои условия се съгласил 
дя участвува в преврата, отно 
оно да демобилизира целонуп 
ната полиция в момента на уда

СЪДБОВНИ МОМЕНТИ

В тъкмо създадения .Главен 
щаб на освободителното дви
жение” трескаво се работеше. 
Генерал Петър Илиев, един от 
главните членове на този 
„щаб” издаде неотдавня Цяла 
книга за тези съдобни момен

монархистичнище

извърши главният Дял ня по 
политическата група „Звено”.

„Офицерски

комунисти, земедел
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таканареченият 
съюз", включен по това време 
в Отечествения фронт.

Групата „Офицерски съюз" 
предвождал генерал Дамян 
Велечев, известен либерало-де 
монратичесни настроен офи
цер, нойто в кариерата си ве 
че имал след себе си два ус

ти.
Илиев описва как те в Щаба 

в първите дни на септември по 
лучили директиви от Москва 
за подготовката за превземане 
на властта — като дълго проу 
чвали положението. Като утвър 
дили, че царската власт е мно 
го силна в София, ръководство 
то решияо да се изучи положе 
■името и нанесе главен удар 
към Пловдив, втори по големи 
на град или към Плевен, къде 
то се разчитало, че най-напред 
ще пристигнат съветски вой
ски. ..

поставил

ра.
След всични тези подготов 

ни Дамян Велчев, водач на гру 
пата ,,Звено" съобщил >на вода 
чеството на 
фронт, че всичко е готово и 
че превратът — в съглаоие с 
Москва — ще бъде извършен 
през нощта на 8 срещу 9 сеп 
тември.

Ръководството ма ОФ нато 
получило тази информация, и- 
ма заседание, на ноето изгот 
вена „Платформа на ОФ" и 
Програма на бъдещото отече 
ственофронтовсно 
ство.

На заседание дошла по ос
три несъгласия оноло състава 
на новото правителство и по 
дялбата на ресорите. Несъгла

пешни държавни преврата — 
специално оня от май на 1943 
година, ногато Дамян Велчев и 
доугарят му Кимон Георгиев с 
военен ппеврат превзели вла 
стта в България- - ■

С него в групата били осЬице 
рите Петър Илиев. Петър Вран 
чев, Кирил Станчев, Владимир 
Стойчев и офицера-комунист 
Георги Иванов.

Разбира се. че главната опо 
ра и главен фактор в цялата 
група бил генерал Иван Мари 
нов, министър на войната към 
правителството, ноето трябва 
ло да бъде свалено.

Генерал Маринов — нойто 
и сам и по-рано бил активен 
член на „Офицерония къюз”

Отечествения

Самият преврат, 
на правителството, 
през нощта на 8 срещу 9 сеп 
тември. По нареждане на дире 
ктора на полицията — “
минавя на страната на Отече 
ствения фронт — всични поли 
цейсни патраули пред минис
терствата, пощата, обществени 
те сгради, мостовете и кърсто 
нищата биват изтеглени.

В 2 .часа сутринта на 9 сеп 
тември капитан Томов, нойто 
затова бе произведен, в ген е

свалянето
Тогава обаче се намесило по 

литическото ръководство на 
ОФ, което след разговори с 
председателя на правителство 
то Муравиев и доклада на ми 
мистър
решило вместо предишните пла 
нове. да съсредоточи- целонуп 
ното си внимание към София 
и тук да нанесе удар и превзе 
ме властта м създаване на пра 
жителство Но Отечествения 
фронт — „Правителство, кое

извършен

които

генерал Маринов,

правител-
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Тито - това е всичко с което се гордеем
От 1 стр. зи начин манифестира овоята 

^привързаност нъм социализма 
и своята готовност да върви 
оигурно и последователно, не
поколебимо и смело по пътя 
на изграждането, по-уснорения 
прогрес и общото развитие на 
нашето общество.

Но Щафетата на младостта 
■не е само щафета на млади
те. Поздравите на младежта 
не са само поздрави и

заслужено признание на гра- 
последовател 

на идеалите на революционе
ра и борец за овобода и про
грес, нойто под знамето на 
нашата Партия и другаря Тито 
тук са се борили 'Преди и 
през
война и социалистическата ре 
волюция- Това признакие е 
спечелено с дела, нойто са 
велики, накто и нашат.я рево
люция- Дневният изглед на 
Ниш е най-вярно огледало, в 
което я>оно могат да се видят 
резултатите от нашата борба 
— воички дела и придобивки 
на обществото, което строим.

да, който е
другаря Тито, нова Югославия 
и придобивките на нашата со
циалистическа революция- 

Точно в 13 часа, приветству- 
вана с възклицания и лозунги 
Щафетата на младостта, тръг 
на по улиците на Ниш носе
на от работника в МИН Драго 
слав Митрович, следвана от 
много младежи, девойки и пи 
онери, със знамена и песен, 
с радост в очите и сърцата. 
С това Щафетата тръгна по 
своя дълъг път 
страна до 25 май в Белград 
— до другаря Тито.

Народооовободителната

из цялата

РЕЧ НА ДРАГОСЛАВ МАРКО РЕВОЛЮЦИОННОТО УЗРЯ
ВАНЕ НА ЮКПВИЧ

ИМА МНОГО Всичко постигнато в конти- 
нуитета на нашата революцион 
на борба и нашето бързо со
циалистическо развитие е осъ 
ществено под ръководството 
на Комунистическата партия 
на Югославия, авангарда на 
работническата класа, Партия 
начело на която цели 40 годи 
ни другаря Тито прояви свои
те качества на партиен орга
низатор и пълноводен.

силна симво
лика във факта, че рожденден 
сния привет на другаря Тито, 
който днес тръгва от този 
край ня Сърбия, свързва мла 
дежта, която е носител на 
прогреса и с поглед към бъ
дещето, олицетворение на жи 
знерадост, израз на вяра в 
трайната победа на социализ 
ма. Младите са продължите
ли на великото революционно 
дело, на тях им остава отго
ворността да пазят и по-на
татък да развиват придобивки 
те от нашите социалистичес
ки завоевания- И през война
та, и в революцията, и вче
ра, и днес — те са в първи
те редици на борците за на
предък, за социализъм.

Драгослав Маркович

лания на младите. Младите 
обаче са най-призвани тъкмо 
те в името на всички нас да 
изразят общото настроение, 
настроението на цялата работ 
ническа класа, на всички тру 
дещи се, на воички народи и 
народности в нашата страна.

Решението днес младежта, 
работническата класа и труде 
щите се от гр. Ниш в 
на цялата наша самоуправи- 
телна общност, първи да от 
правят рожденденски привети 
ня президента Тито и честитки 
по повод 40-годишнината от 
идването му начело на Съюза 
на югославските комунисти, е

Оу ооноваването си до по
бедоносната революция и ус
пешното изграждане на соци
ализма. Комунистическата пар 
тия на Югославия 
трънлив път на революционно 

изграждане

мина по

наузряване и 
•идейно и акционно единтво. 
По време на големите социал 

и сложни обидени вълнения 
ствени отношения между две 
те световни войни, Комунисти 
ческата партия на Югославия 
непрекъснато се облягаше на 
работническата класа и 
плоатираните 
обезправени и угнетени народ

Вече с години наред стоти- 
носейкици хиляди младежи. 

Щафетата на 
вред
давайки я
Деня на младосття — 
века. в който е олицетворено 
всичко онова, което е 
минало, наше настояще и на
ше бъдеще. Младежта по

иметомладостта на- 
из нашата страна и пре 

на другаря Тит0 на 
на чо- екс-

националнои
наше

(Стр. 4)то-

за борбата за сваляне на фаши 
стката власт не можеше да бъ 
де сведена в точно запланира 
ните рамни, начертани в Мое 
ква и утвърдени с разни дого 
вори и номпромиси между коа 
лиционните партньори на вода 
чеството 
фронт.

Акцията на раздвижените на 
родни маси нато вълна започва 
да прелива натрапените й гра 
ници и рамки.

въз основа на по-предишното 
прокламирано от Муривиев „об 
садно положение" се ползвал 
с извънредни пълномощи/Я — 
издал нареждания на всички 
военни части в България да не 
дават никаква съпротива, до на 
дадат подкрепа на новата оте- 
чественофронтвсна власт. Съ
щите нареждания били изда 

на всички полицейски

дежурен офицер на 
на министерството

рал, като 
стражата 
на войната и генерал щаба, от 

портите и пускя групата 
които

40 штафетни палки, символично представяха Титовите 
40 години начело на Партията

варя
офицери-заговорници,
влизат в сградата !и я

В сградата се намирал ми 
войната Маринов, 
като видял че за 

по плана

завзе
Отечествениянамат.

нистъра на 
който след 
говорът се развива 
— веднага взема активно учас 
тие нато дава по-нататъшни за 
поведи — В качеството ня ми 
нистър. а 'ПО плана на заговор

дени и
и държавни, общински и дру 
ги власти и учреждения-

Народът не тръгна на прев
рат, а на 'въстание — револю- 
ция'

НАРОДНО ВЪСТАНИЕ

Той веднага повиква коман
дирите на някои полнове, ста 
ционирани в София неотложно
да изпълняват нарежданията,
нойто отговарят на плана. Та 
на била превзет., главната по 
ща, всички главни иазарми 
Дирекцията на полицията 
всички министерства.

Свалянето на правителството, 
от 9 септември ,и идпревратът

ването на правителството 
Отечествения фронт било из
вършено без стрелба, без ни 
то една жертва!

Обаче паралелно със смяна 
та на 'правителството и идване 
то на новото правителство, кое 
то вървяло по утвърден план, 

процесът, който бил

Още през нощта на В сре 
щу 9 септември 'въоръжени тру 
пи нелегални и 'партизани вмън 
нат-и по градовете — начело н„ 
масите търсеха и 
стихийно обезоръжаване

фашистки полицаи. То 
ва обаче беше .в разрез със 
споразумението между дирен 

полицията и ОФ

на

започнаха
на

всични

най-модер 
ойскова част, 
дума имали 

Военния съюз 
със

Танковият поли 
българей а >в 

главна

вървял и 
база на тази смяна: процес на 
революционно движение и въл 
нуване на маоите. Процес, чии 
то активисти били и български
те партизани, нелегалните бои 
ци освободените политически 
затвореници, стотици и хиляди 
борчески настроени работници, 
младежи, селяни, граждани — 
българи — а особено мвнедон 

от Пиринска Македония, 
на които им бе дотегнала фа
шистката тирания и робство.

Призвани чрез лозунгите и 
от организираните акции на Ко 
мунистичеоната пар™я, “ ™ * 
наистина идеално 
моментте тръгват на борба за

"ТцТяГ на развълнуваните

М®СИ' Георги0ДИМИТРОВ,“изда 
™ноанае27 ав^т 1944 година

тора ма
споразумение въз основа 
моето директорът неутрализи 
ра полицията в 
преврата I

ната 
в която

на

момента ни

Също тана беше и с аресту 
ването на видни фашистки гла 

бивши ммнистри. Вой- 
маси Но 9 септември

ватари,
'През мощта повечето

веПРнеа3 подготвеното правител
ство на Отечествения ФР°"Г 
дошли във военното ммжгстер 
гтио където от този момент
се намирал -щабът' "подготве
Тук технически било 
но четенето -на първото „Съоб 
щение” и Пр»ил*мчи* 
восъздаденото Р лично

.и'“ «“ЕТ*
^Предварително министърът 
„„ войната Маринов - които

нишките
и в шо-нъсните дни сами 
поотивопоставчха дори и 
партийните комитети — 
маха да арестуват и извеждат 

— вилни оспи

се
'ИВци

започ

пред прекия съд
известни по ово.ите зло 

Рях вцепи,
действа и чиито 
опръоманис кръвта, 
на хмлстди избити хопа >пп

и Пробия, тача м нп

пъце
манто

Мп

и П ДОНИ, -
български бойни.

Сн. Б. НиколовИзплнение на армейците
—Н рай —
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ТИТО - ТОВА Е ВСИЧКО С КОЕТО СЕ ГОРДЕЕМ
живот, в него, в негова-шия

та личност, е символизирано 
воично онова, с моето живеем 
и нъм моето се стремим.

ят период в нашата история, правилната политическа линия, 
революционната борба на ра- ноято допринасяше нъм дви- 
ботничеоната класа, на всич- имение на обществото напред 
ни наши народи и народнос- в съгласие с обективните ис-

потреби. В 
величието на Ти* 

личност, 
на Кому
на Юго

то беше от (Ключово значение 
за осъществяване на нейната 
революционна роля като Пар
тия нато в нъс период от вре
ме намери овой път и създа
де своя политическа 
стратегия и тактика на рево
люционна борба. Тя беше го
това да се стълннови със съ
дбовните дни, ноито идваха.

С политическата платформа 
и непоколебимото становище 
към предстоящата фашистка 
опасност, Партията осъществи 
проникване в широките народ
ни маси и воични политичес- 

олоеве в. обществото. Чи-

От 3 стр.

ни маои. 1я представляваше 
борчеока, революционна пар
тия, кодто покрай всички лу- 
тания. и когато беше отслабе 
,на от вътрешно неединство и 
фракционни борби, тълкуваше 
интересите на работническата 
класа и трудещите се маси и 
ги предвождаше в борбата за 
социализъм и политически пра

Решаващ период в развитие 
то на Комунистическата пар
тия на Югославия, нейното 
революционно укрепване и ос 
пособяване къ'м средата на слено увеличена, при създава 
тридесетте години бе увенча
но на другаря Тито начело на 
Партията и с решението ръно 
водството на Партията да се 
създаде в страната. Тогава бе 
поведена решителна борба за 
преодоляване на слабостите и 
бе нанесен решителен удар на 
фракционерството и опортю- 
низма. Така бе обезпечено 
единството на Партията, кое-

товаторичеони
■При все по-изострените ус- именно е и 

ловия на класова борба, в ус товата историческа 
ловията на растящата и все ноито стои начело 
по-иепосредствена фашистка нистичесната партия 
опаоност. в условията ногато славия като 
гооподствуващатя буржоазия. марнсист на 
защищавайки своите интереси, в дадените исторически усло 
завеждаше все по-масов те- тя изрази автентичните инте- 
рор и неизбежно вървеше по реои на работническата класа, 
•пътищата на предателство на и нашите народи, схвана тех- 
националните интереси на стря ните потреби и стремежи и 
ната и нейната независимост, в тяхното осъществяване на
растеше народното съзнание, сочваше революционната ак- 
укрепваше съпротивата на ра- цИя на Партията. 
ботничеокотя класа.

ти.

ЮПРИНОС

като

линия,

Младите поколения 
най-ценна част на народа, ви 
наги от предходните лоноле- 

поемаха 1най-голямата 
отговорността за ут-

революционер- 
най-добър начин

ния
ва. част от

решното.

И иакто всяко знание и все 
ии вид ,на човешко творчество 

от поколение нани
се предават 
поколение, така и всяка нова 

започва в ня«оя по-ран
не на ръководства и постоян 
но укрепване на организаци
ите на ОКОТО, Партията във 
всяко отношение беше подгот 
вена да поведе нашите наро
ди и народности в победонос- 

Нарадоосвободителна бор 
ба и социалистическа револю-

Редки са в историята истин 
народни и партийни во- 

смисъл

идея
шна, ражда се в условия- 
които желаем дя меним, да 
заменяме с ново по-прогре-

в
скиИСТИНСКИ НАРОДЕН 

И ПАРТИЕН ВОЖД Титов гъвкавдачи с
за разбиране на стремежите 
на най-широките народни сло 
еве. с умението идейно да ги 

и с организаторски 
да ги осъщест-

сивно.
Комунистическата партия на 

Югославия и нейното ръко
водство разбраха и точно пре 
цениха обществените и класо 
ви отношения и

ната
Критическият дух на млади 

те, тяхната заинтересованост, 
за’ по-добро бъдеще, за мате
риално благосъстояние и раз 
витие на хуманно социалисти
ческо общество, за развитие 
и усъвършенствуване на демо 
кратични и 
отношения 
вграждат в новите процеси на 
нашето обществено развитие. 
Самоуправлението като 
рическа придобивка на 
то съвременно развитие е ос 
новна обществена цел, за коя 
то младежта трябва още по- 
ангажирано да се бори във 
всяка среда и на всяко мяс
то. Онова, ноето беше само 
представа за освобождаване
то на човека и труда, с раз
витието на самоуправителните 
отношения става действител
ност, на която принадлежи

осмисли 
способности

Тито винаги вярваше
ция.

Поради това този 40-годи- 
шен период е най-значителни-

1;ВЯТ.
неизчерпаемата творческа на 

сила и се облягаше ВЪР 
всички съдобовни

определиха

.родна 
ху нея във 
събития-

БАБУШНИЦА
самоуправителни 
- стройно сеС ОБЕЩАНИЕ ЗА ОЩЕ 

ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ
Неговите четиридесет годи- 

начело на Партията са съд 
бовно втъкани в нашата ло-но 

— от неговата бор 
фракциите и за 

аиционно 
Партията,

Народоосвободителната

ни

исто-ва история 
ба срещу 
идейно единство и 
оспособяване на

наше-

през
борба — до самоуправление- 

с то. Затуй днес и казваме: Ти
то — това е идейно и анцион 
но оспособен Съюз на кому
нистите в Югославия, това е 
единна работническа класа и 
единство на нашите народи и 
народности, нашата 
Народоосвободителна борба и 
социалистическа революция, на 

на шите огромни успехи в изграж 
дането на самоуправлението, 
нашата самостоятелност и не 

до обвързаност, с една дума, то- 
труд- Ва е — нашето минало, наше-

революционер т0 настояще и нашето бъде-
и марксист — другарят Тито ще. 
успешно внедри своите рево
люционни миоли и идеи в Про 
грам ата на Съюза на кому
нистите, в новата Конститу
ция. конгресните решения, в 
Закона за сдружения труд.
Титовото революционно дело 
представлява нова епоха в 
изграждането на социализма 
според собствени условия и 
възможности. Под неговото 
умело ръководство всички на
ши народи и народности гор 
до вървят в изграждането на 
развито социалистическо об-

не свършва с превземането 
на политичесната власт и • 

на частната собпремахването 
ственост над средствата за 

Социлистичес-производство. 
ката революция се осъщест
вява с премахването на всич 
ни видове отчужденост на ра 
ботнина от условията и резул 
татите на труда. Титовото ре 
волюционно определение 
този план ние вече осъще- 
,стаяваме „на,, дело:,..от. първи- 

съвети

героична
нашата младеж и за която с 
все по-голямя 
бори. Творческият жар и въл 
нение,

упоритост се

младежкият _уст$>ем 
нъм всичко по-добро й - про
тивопоставяне на слабостите 
И неприемствеността, с онова 
ноето пречи на нашето соци
алистическо 
най-положителните

те работнически 
Занона за сдружения 
Като истински

развитие — са 
намества 

на младите, оу ноито извира 
и техния градивен принос нъм 
борбата за социализъм.

Във всеки исторически пе
риод от борбата на работни
ческата нласа и Комунисти
ческата партия другаря Тито 
намираше най-добри отговори 
зя обществените 
чия. чувствувайки най-дълбо
ко стремежите на работници
те и селяните. От 
,.Смърт на фашизма — свобо 
да на народа!" и „братство- 
единство" — залог на нашето 
бъдеще", и чрез лозунга — 
„Своето не даваме — чуждо
то не искаме", но „работим

:\У\ С днешното тържествено 
тръгване на Щафетата на мла 
достта за младежтя и народа 
на Социалистическа република 
Сърбия и цялата ни общност 
започва голям преглед на по
стиженията във всични обла
сти. преглед който винаги 
представляваше силен импулс 
за раздвижване на нови сили 
и осъществяване на нови ве
лики трудови победи.

В годината на двойния Ти
тов юбилей с активно включ
ване в прегледа нашата мла
деж, работническата класа и 
трудещите се хора, всички на 
ши народи и народности по 
най-хубав начин ще манифес
тират своето социалистическо 
съзнание, своята твърда исто
рическа връзка с революцион 
ното дело на Съюза на юго
славските комунисти начело с 
другаря Тито.

противоре-
Бабушница: Няколно хиляди души приветствуваха Титовата 

щафета
В ХУБАВИЯ слънчев проле

тен ден, ухаещ на свежест 
и младост — на 27 март точно 
в 15,25 часа Бабушница посре 
щна и изпрати Титовата ща
фета по повод 85-ия му рож
ден ден. В Бабушница този 
ден беше празник. Целмят 
град, а и най-отдалечените се 
ла бяха на крак.

Лреди да пристигне главна
та щафета, на трибуната в 
центъра на града, залриижда 
ха местните щафети, с приве 
ти и пожелания до другаря 
Тито за дълголетие и крепко 
здраве и още дълги години 
да ни. води напред в изграж 
дането на самоуправителен 
социализъм,.

На тържествената трибуна 
пред няколко хиляди души, 
секретарят на Общинския ко 
митет Мищраг ПАНЧИЧ прие 
маше местните щафети с 
кратки рапорти, в които се 
предаваха мислите и желани
ята на борческа Лужница, ней 
ните поздрави до ,нашия вожд 
и учител другаря Тито.

•Първи •рапортува Дане Сто
янов, който донесе щафетата 
от район Звонци, а след то
ва пристигнаха още шест ща 
фети: От Завидинци, към коя 
то се приключила и щафета
та от Щърбовац и околните 
села, от основното училище 
„Иво Лола Рибар” в Бабушни 
ца. от 
джич”
новните организации на

неговотоламбас", „Тенстилнолор’ и 
„Лужн-ица".

Развълнувани от радост, но 
сителите на щафетата произ
насяха думи, идващи неправо 
от сърцето, думи от народа 
до своя любим водач.

В точно определения час, в 
15,25 с бурни аплодисменти 
по път посипан с ;пролетни

щество.
С желание да допринесем 

най-много, колкото можем в 
ознаменуването на 40-годиш- 
нината от идването на АР- 
Тито начело на СЮК и 85- 
тия му рожден ден, трудещи 
те се и гражданите, пионери
те и младежта от Бабушни- 
ца обещават, че с творческа 
дейност ще направят всичко 
възможно за осъществяване
то на Решенията на Десетия 
конгрес на СЮК и Седмия 
конгрес на СНС, за укрепва
нето на братството и един
ството между нашите народи 
и народности, в претворяване 
то в живота на всенародната 
отбрана и обществена самоза 
щита и ще се ангажират до
край в подготовката на пред 
стоящите нонпреои — подчер
та между другото в речта си 
Миодраг Панчич.

От митинга в Бабушница бе 
изпратена приветствена теле
грама до другаря Тито,. а след 
заминаването на щафетата за 
Пирот,
•ното дружество 
зията „Вук Караджич” изнесе 
подбрана културно-забавна про 
грама.

като че ли сто години ще 
живеем в мир, а да се гот
вим нато чели утре ще бъде 
война"
определение: „фабриките на
работниците — земята на се
ляните" и кристално ясно 
формулираните становища, ко 
гато защищаваше правото на 
собствен път в социалистичес 
ко изграждане, когато се бо
реше против явления, на из
вращения в нашето общество,
Тито, като говореше от името 
на Съюза на югоолавските ко 
мунисти, говореше на истин
ски начин от името на цяла
та работническа класа и всич 
ни граждани в нашата стра
на. Тези лозунпи винаги моби ласти на нашето самоуправи- 
лизираха и насърчаваха. Тези телно развитие, работническа 
лозунги, издигнати от името та класа, трудещи се и мла- 
на Съюза на югославските но дежта в. нашата общност съ-
мунисти винаги правовремен- щевременно ще дадат своя
•но и на правия начин иора- най-голям принос нъм широки 
зяваха тежежниятя и интере- те подготовки за провеждане 
сите на работничеоната класа на Единадесетия -конгрес на 

на- Съюза на югославските кому
нисти и Осмия конгрес' на Съ 

движеха и юза на ком-унистите в Сър-
нови бия, на които ще бъде -отво 

рен нов революционен етап

все до сгъстенотопристигна и главнатацветя,
щафета, ноято на сенретаря 
на Общинския комитет в Ба 
бушница връчи третокяаонична 
та Слободанна Чирич. Панчич 
произнесе кратка реч за ре
волюционния път и 
на другаря Тито. Той между 
другото каза:

делото

— Приемайки щафетната 
пална, използваме случая ме
жду първите в нашата роди
на, от името на всички жите 
ли на Бабушнишна община, 
да изпратим най-топли приве
ти и честитки до обичания 
наш Тито още дълго да живее 
•и да ни води в нови победи. 
Всични трудещи се и гражда 
ни, а особено пионерите и 
младежта, се чувствуват без-

С плодовита творческя дей
ност и с нови уоилия във 
воични среди и във.всички, об

гранично щастливи, че и чрез 
щафетната палка се приобща 
•ват към милионните желания 
от воични краища на нашата 
страна, 
единствено 
дълъг и щастлив живот на 
•другаря Тито.

Четири десетилетия другар
ят Тито на дело показва, че 
социалистическата революция

и на всички граждани 
шата страна, народното нас
троение и винаги 
обединяваха силите за 
усилия и постижения.

Тито със своето дело про
никна във всички пори на на-

културно-художестве- 
нъм гимн-

ол и валц и се в едно 
желание за

гимназията ,,Вук Кара- 
в Бабушница и от ос- 

„Та-
на нашето самоуправително со 
циалистическо развитие.Матея Андонов
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С ИМЕТО НА ТИТО“
ЯТА НА НАШИТЕ НАРОДИ

ганизации, училищата, ЮНА, 
извидничесният отряд се сме 
няваха на поста при щафета 
та и с песен, игра и Козарач 
но хора останаха все до из 
пращането на Щафетата, че- 
ствувайки този незабравим 
ден.

„Идването 
начело

тров. И 1950 година, 
са положени основите на но
вите самоуправителни социали 
стичесни отношения в страна
та. И през 1966 година, ногато 
на Брионския пленум разобли 
чава
нероките сили начело с Ранно 
вич; и 1971 г., ногато реши
телно се противопоставя на 
националистическите и либера 
листичеоки сили.

това и най-добрия • начин за 
озн&менуване 1на Титовите 
юбилеи, в тази юбилейна го
дина, ще има колкото е въз
можно повече акции, усилия 
и конкретни дейности, за да 
се изпълнят нрупните задачи, 
поставени от Съюза на ному 
нистите и другаря Тито". А 
тези задачи са провеждане в 
дело на Закона заодружения 
труд; продължаване на акци
ята за включване на млади 
работници в редовете на 
СЮК; както и пълна актив
ност на всички ни в преднон 
гресната година.

забавна програма, в ноято взе 
ха участие женският хор, пи
онерският орекстър при основ 
ното училище и танцовият ан 
самбъл при Центъра за кул
тура. След това програмата 
продължи в гимназията, нъде 
то младежи от трудовите ор

на другаря Тито 
на Югославската кому

нистическа партия преди 40 
и 85-ия му рожден ден 

правят 1977 година юбилейна. 
За Съюза на комунистите, за 
всички трудещи се, за всички 
народи и
юбилей предотавлява

ногато

години
На тържествено украсената 

трибуна, на площад „Освобо
ждение", ня 28 март, в 8 ча
са СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ 
председател на ОК на ССРН 
Предавайки Щафетата на уч< 
ничната СЛАДЖАНА ТОДОРО 
ВА, която първа я понесе от 
Димитровград, наза: „

бюронратично-фракцио-
народности този 

удобен
момент да се опрят върху ре 
волюционното минало и насто
яще, в което дълбоко и неза
личимо е залегнало револю
ционното дело на другаря Ти 
то. Това представлява удобен 
момент още повече и по-за- 
дълбочено да се осветли ис
торията на нашето работни
ческо движение, историческа
та роля на Съюза на кому
нистите в него и Титовата ре 
волюционна дейност, който 
67 години активно работи в 
социалистическото 
ческо движение, 57 години в 
Съюза ня комунистите като 
най-елитна негова част и ка
то човек, който 40 години се 
намира начело на това дви
жение и ръководи с него”, — 
каза в началото ня речта си 
Димитров.

Димитров изтъкна, че този 
40-годишен период представля 
ва най-значителния и най-ве- 
личествен досега период в ис
торията на работническата кла 
са на всички наши народи и 
народности. Той припомни за

Не изостава големия Титов 
принос и в по-нататъшното ра 
звитие на социалистическата 
демокрация, а Десетия кон
грес ня СЮК, Конституцията 
и Законът за сдружения труд 
откриват нов етап в работни
ческото движение.

„Неизназано съм щастлив, 
че М)И се удаде случай, нато 
носител на Първата Титова
щафета за 85-ия му рожден
ден 1945 г., мога отново за
едно с Вас да пожелая, на
другаря Тито щастлив рожден
ден. Тази Щафета ще прене
се и привети и най-хубави же 
лания на другаря Тито за 85- 
ия му рожден ден, изказани 
от 15 хиляди жители на Ди
митровградска община на тър 
жествените митинги в почти

ЦЯЛА НОЩ ПЕСНИ, ТАНЦИ 
И КОЗАРАЧКО ХОРО

След речта си Венко Дими
тров предаде Щафетата на 
войника Мирослав Иванов, 
който следен от младежи 
със знамена и 40 местни ща 
фети я занесе в гимназията 
„Й. Б. Тито".

Говорейки за Титовите гри
жи за идеалите на нашите 
народи Димитров каза:

работни-

„Той винаги изтъква, че 
братството и единството на 
нашите народи и народности 
представлява най-голяма га
ранция за свободата и прог
реса на Цялатя ни общност”..., 
затова то, братството и един
ството, е нашата най-голяма 
придобивка и бент, от който 
се разбиват всички опити за 
застрашаване на свободата, 
независимостта и социалисти-

всички села, трудови органи
зации и училища, с 40-те мест 
ни щафети от нашата общи
на”.

Тържествения митинг 
площад „Освобождение" про
дължи с подбрана нултурно- А. Д.СТР. 9 Б

Г ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ОТ ДИМИТРОВГРАД N

СКЪПИ НАШ ДРУГАРЮ ТИТО
^^ьбрани днес на величествен тър

жествен митинг, ние гражданите, младежи 
те и девойките, пионерите и войниците 
от Димитровград сме горди, че в годи
ната когато чествуваме два юбилея: че
тири десетилетия от идването Ти начело 
на ЮКП и 85-ия Ти рожден ден, между 
първите посрещаме Щафетата на младо
стта в нашия град. За нас е особена 
чест, че Щафетата, ноято ни е тъй бли
зна и скъпа ще нощува в нашата среда 
и че ще имаме възможност да й отдадеме 
всички почести.

Другарю Тито, преди 40 години ид
вайки начело 1на нашата революционна 
Партия. ти запали иснрата на революция
та и разпламтя неугасимия огън на ко
мунистите за единство на Партията, за 
освобождение на човена, вдъхнови работ
ническата класа и широките народни маси 
да поемат историчесната отговорност за 
съдбата на всички народи' и народности 
в нашата страна.

Под твое ръководство тръгнахме в 
революция, във възобновяване на страна
та, под твое ръноводство дадохме силна 
и решителна съпротива 1948 година, за за
пазване на независимостта на страната, 
автентичността и нонтинуитета на револю
цията. 1950 година за пръв път в исто
рията на човечеството в нашата страна 
започна историческата борба за истински 
хуманизъм
година, решително се противопоставхме 
на опитите на националисти и либералис- 
ти и неудържимо продължихме пътя ои 
към изграждането на по-хуманно и по-ово 
бодно самоупровително общество.

Четиридесет години начело на Партия
та, 40 години борба за благоденствие и 
шастие на нашите народи и народности, 
за мир и социализъм, 40 години от сра
жение в сражение, 40 години от побе

да в победа, издигнаха Твоето име и де
ло до символ на движението ни, леген
дарен борец за социалистическо преобра
зование, творец на социалистическа само- 
управителна Югославия 
свободна общност на братски и равно
правни народи и народности, велинан, ге
ниален творец на необвързаността, светъл 
пример и надежда на поробените и угне
тени народи в света.

Ние нато част от българсната народ
ност сме щастливи, чв живеем и творим 
в Твое време, под Твое ръноводство, ща
стливи сме, че живеем в страна, в ноято 
расте най-хубавото цвете — цветето на 
братството и единството. Затова, днес из
разяваме неизмерима любов и благодар
ност за всичко, което Ти за нас направи 
и правиш и обещаваме, че решително и 
последователно ще следим Твоята мисъл 
и дело, че ще превръщаме в живо дело 
решенията от Десетия конгрес. Конститу
цията, Закона за сдружения труд и съще
временно ще се подготвяме за Единаде
сетия нонгрес на Съюза на югославсните 
комунисти, че винаги и навсякъде ще се 
застъпваме да се уважават човешките пра 
ва на нашите малцинства в съседните 
страни, че ще допринасяме в осъществя
ване концепцията на всенародната отбра
на, обещсетвена оигурност и самозащита.

Драги другарю Тито, чеотитайки 85ния 
Ти рожден ден, най-мокрено желаем да 
ни живееш още дълго, дълго и нато но
сител на всички наши победи, борец за 
мир, гражданин на света, творец на само- 
управителна и необвързана Югославия и 
занапред да ни водиш от победа в по
беда, към по щастливо и по-хубаво бъде
ще.

независима

ДимитровградЩафетата в

ческото самоуправително раз
витие на нашатя стртна”. 

Димитров припомни и за при 
Тито и по-

дните през 1937, ногато дру
гаря Тито застава начело на 
СЮК; 1941 г., ногато начело 
на партията повежда 
народи и народности в Наро- 
освободителнатя борба; и 1948 

когато на Сталиновия 
закани назва реши-

носа на другаря 
стиженията в борбата за мир 
и международно сътрудниче
ство, а на този план другаря 
Тито стана и един от творци 
те на необвързаността.

нашите

година, 
натисн и 
телно НЕ.

Между капиталните постите 
на др. Тито са и концеп

самоуправлението, а 1971ни я
циите за всенародна отбрана, 
обществената сипурност и са

БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
НЕРАЗРУШИМ БЕНТ

мозащита.
Опирайки се върху сегашни 

Димитров каза: „Ти 
то винаги изисквя акция- За-

Всички исторически събития 
нашата страна ся нераздел- 

името на Тито, 
Венко Дими-

в те задачино свързани с I 
каза по-нататък Гл

Гражданите, младежта, пионерите, 
трудещите се и войниците от Ди
митровградска общин*

Днес, на 1 април, в Димитровград ще се прове
де разширено заседание на Общинската конферен
ция на Съюза на комунистите. В работа на Конфе
ренцията ще вземат участие и секретарите на всички 
първични организации на Съюза на комунистите.

Конференцията ще разгледа отчета за работа на 
Общинския комитет на Съюза на комунистите през 
1976 година. Също ще бъде утвърден и 
работа на Общинския комитет и Общинсната нонфе- 
ренция до края на тази година.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД 
ЗАСЕДАВА

ОБЩИНСКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА СКС план за

програмаНултурно-забавна
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В „ТИГЪР" В ДИМИТРОГРАД _ С ОПТИМИЗЪМ СЛЕД ЗА- 
ГУБАТА ИНТЕРВЮ С ИНЖ. ДРАГАН МИЦОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС В БО 

СИЛЕГРАД

Задължения, ноито 

стопанството не е 

можало да издържи
АМБИЦИОЗНИЯТ ПЛАН 

ТЪРСИ МНОГО РАБОТА
Неотдавна делегатите на Общинската скупщина в Босилеград 

приеха Плана по обществено-икономическо и социално развитие 
на общината до 1980 година. По този повод председателят на Об
щинската скупщина инж. Драган Мицов изтъкна, че планираните 
задачи са твърде амбициозни, но същевременно и реални и осъще
ствими. По този повод му зададохме следните въпроси:

ИНТЕРВЮ С ИНЖ. МИОМИР ДАБЕТИЧ, ДИРЕКТОР НА 
ООСТ „ТИГЪР"

В течение на миналата година нан-голямата тру- 
това организация в Димитровгрдсна община — рабо
ти със загуба. Значи ли това, че работниците са недо- 
статъчно ангажирани в процеса на производство, лип
сва организираност или нещо трето — беше въпрос, 
с които се обърнахме нъм дирентора на основната 
организация на сдружения труд „Тигър” в Димитров
град инж. Миомир Дабетич.

Кан оценявате готовността на 
всички суоентивни фактори и 
общината, които трябва Аа 
участвуват п реализирането на 
планираните задачи:

— От плановия период из
мина повече от една година. 
Времето, което ни преостава 
за цялостно реализиране на 
приетия План изисква от всич 
ни в общината извънредно 
голяма дейност. Мога обаче 
да кажа, че всички не са ед
накво готови успешно да про
веждат произтичащите от раз 
войната програма задачи. В 
това отношение все още има 
слабости в стопанските и из- 
вънстопански организации, в 
самоуправителните общности 
на интересите и др. Разбира 
се, слабостите трябва веднага 
да се премахнат.

Не сме изцяло доволни с 
развитието на самоуправител
ните отношения, ноито непо
средствено действуват върху 
осъществяването на деловите 
резултати в стопанския живот 
в общината.

Една от нашите планирани 
развойни насони е в делово- 
техническото свързване на 
стопанските организации от 
общината с развитие в Регио
на и вън от него. За съжале
ние обаче такава насока все 
още не е ясно уточнена и 
определена в Южноморавония 
регион въпреки, че политика
та в тази област е ясна. За 
това нещо голяма отговорност 
имат обществено-политически 
те организации.

ства, ноито липсват почти при 
всички отоланени организации.

Твърде голяма роля в осъ
ществяването на плана имат 
самоуправителните общности 
на интересите, чиято основна 
задача е обществено-социално 
то развитие на общината. За 
сега те са постигнали само 
начални резултати, които не 
съотвествуват на реалните въз 
можности и потреби.

За изпълняване на определе 
ни задачи от Плана по сред- 
носрочното развитие важни за 
дачи имат стопанските клоно
ве, които работят в нашата 
община. Такива са пощата, еле, 
ктроразпределителното пред
приятие, предприятието за лъ 
тища и др.

За да могат успешно да се 
изпълняват задачите, опреде
лени в развойният план необ 
ходимо е редовно да се ана
лизират в основните и трудо
ви организации и в останали 
те структури. Така навреме 
може да се установява нак- 
во е изпълнено, а какво не е 
и поради кои причини.

За всичко това нужно е са 
моуправителните и други ор
гани да се приспособят на 
изискванията на делегатската 
система, ноято трябва непре
къснато да се развива и ук
репва.

На края желая да изтъкна, 
че при изпълняването на сред 
носрочния развоен план влия 
нието на обществено-политиче 
ските организации трябва да 
бъде все пр-интензивно в 
средите, където действуват.

плика и производителността 
на труда.

На мои моменти бихте обър 
нали внимание, ноито се важ
ни за последователно осъще
ствяване на развойната прог
рама?

— Основното, което бих из 
тъкнал и в което не можем., 
да се съмняваме е, че произ 
водителността на труда, в на
шата трудова организация, е 
на световно равнище. В трудо 
вите единици за нишки, техни 
чески стоки, платна и фолии 
се работи в четири смени. В 
трудовата единица за обувки 
се работи в две, а от октом 
ври миналата година в три сме 
ни. Подчертал бих обаче, че 
и в тази трудова единица се 
работи и в събота, а всички 
капацитети Цялостно се изпол 
зуват.

Нямаме проблеми с произве 
дените стоки. От момента, ко 
гато стоката е произведена до 
момента на пласмента й не 
минават повече от два месеца. 
А някои изделия веднага, се 
продават. Освен това за пла 
смента на нишните и техни 
месните стоки имаме много 
по-рано осигурен пласмент.

— И покрай всичко 
през миналата година сте ра 
ботили със загуба. Коя е ос 
новната причина за това?

— Въпреки обстоятелство, 
че в 1976 година цените на ,ре 
продукционния материал са у- 
величени, в отношение на 1975 
година за 14 на сто, ние ус 
пяхме да забележим икономии 
(в това отношение) в отноше
ние 
1975
на различни кредити 
през 1976 в сравнение с 1975, 
година са по-големи ,за 91,7 
на сто, или за 5 милиона дина
ра. Личните доходи са увели
чени за само 8 на сто. Но за
това пък приносите от лични 
те доходи бележат ръст от 
23,6 на сто. Различни обществе 
ни задължения в 1975; година 
са били 35 на сто (в отноше 
ние на съвкупния доход) 
през 1976 година 49 на сто.

Всичко това ясно говори нои 
са причините за загуба. Без
спорно стопанството е обре
менено повече от колното мо 
же да издържи. Да кажа и то 
ва, ако само лихвите на креди 
ти бяха на равнището на 1975 
година нямаше да работим със 
загуба.

— Имат ли влияние на загу 
бата и недостатъчно развитите 
самоуправителни отношения?

— Да. И в това отношение 
бих отношение бих изтъкнал 
един пример. Индустрия „Ти
гър” имаше основна организа 
ция „Промет”. Тя се обаче 
расформира, поради реоргани 
зация. А в тази основна ор 
ганизация пие бяхме пласира 
ли стока на стойност от 15 
милиона динара. След реорга 
низирането й стоката ни се 
върна, а с това и реализация
та, която е била в тази ООСТ. 
Ако самоуправителните отно

шения бяха на желаното ра 
внище, тъй както сега изис
ква Законът за сдружения 
труд, такова нещо не можеше 
да се случи.

В какво, след всичко маза
но, виждате изход от това по
ложение в настоящата година?

— Когато всичко досега се 
събере яоно е. че общият до 
ход в стопанството не е мо
тал да подмири всички задъл 
жения.

— Мога да 
още не е отделено достатъч
но внимание върху пестенето

кажа, че все

Д. Мицов

и рационалното 
обществените средства. Пови
шават се и неоправданите бо- 
ледувания. Тези моменти 
причини за миналогодишният 
дефицит в Автотранспортното 
предприятие и в ООСТ „Услу
га”. а за Горската секция, че 
работи на ръба на рентабил
ността

ползване натова

са

си. Отделни грижи 
трябва да се вложат за обез 
печаване на оборотни сред-

М. Дабетич

Освен това има и други не 
ща, които трябва да се про
менят. Конкретно цените за 
нашите стоки, например на о- 
бувките, не са променяни от 
1974 година. През същия пе
риод цените на репродукцио
нния материал са увеличени с 
40 на сто. Върху тях не мо
жем да влияем, понеже ги 
динтира световния пазар. Мо 
жем да влияем обаче върху 
цените на нашите изделия- 
Значи няма определена селен 
ция при оформяване на цени
те, а това трябва да се има 
предвид през тази година.

Също бих изтъкнал, че през 
тази година очакваме опреде 
лено „разтоварване" от разли 
чни обществени задължения-

Очакваме, че с трансформи 
ране на банковата система ще 
бъдат надмалени и лихвите на 
кредити.

Мога да изтъкна, че все пак 
съм доволен, понеже на рабо 
тата, отнооно загубата не са 
влияели оубентивните причини 
— недостатъчната ангажира
ност на работниците в проце 
са на производството липса
та на организираност и т. н. 
но обективни, външни факто
ри. А това говори, че не би 
трябвало да.се повтори 1976 
година и в настоящата 1977 
година можем да очаквам мно 
го по-добър успех.

Интервюто взе А. Димитров

Кадрите са един от основ
ните фактори за последовател 
но осъществяване на плани
раните задачи. Канво е се
гашното положение в тази об 
ласт?

— Факт е, че без солидни 
кадри няма добри програми, 
нито пък реализиране на оп
ределените планирани задачи. 
Мога да кажа, че в нашата 
община се чувствува липса на 
способни и творчески, кадри. 
Тун имаме парадонсално поло 
жение: донато стопанските ор 
ганизации нямат голям брой 
специалисти, на друга страна 
танива чанат без работа. Все 
още се обявяват ноннурс-и, но 
ито по различни начини се изи 
гракат.

Също искам да нажа, че 
младите специалисти много 
повече предпочитат да работ
ят в организациите, финанси
рани от общинския бюджет, 
а много по-малко в стопански 
те организации. Убеден съм, 
че за това състояние сериоз 
но влияе сегашният начин на 
разпределянето на личните.до 
ходи, който не стимулира до
статъчно труда и резултатите. 
Ето защо цялостното ангажи
ране върху трудовите задачи 
трябва обсолютно да се сти
мулира чрез заплащане на съ 
ществения трудов ефент. Убе 
ден съм, че всяко отдетъпва 
не от това ще доведе до от 
слабване на трудовата дисцй-

В. Велиновсъс същия период на 
г. за 6 на сто. Лихвите 

обаче

Специалисти и в изостаналите 

общини
В Социалистическа републина Сърбия 

ще бъде подписано самоуправително 
основаване на фонд за стимулиране и настаняване на 
работа на специалисти в недостатъчно развитите общи
ни. В този фонд още през май ще трябва Да се за
делят значителни средства за икономисти, юристи 
женери и други специалисти.

Средствата на фонда за настоящата година ще 
възлезат на 12,2 милиона динара. Половината от тази 
оума ще обезпечи Републиканският фонд за насърча
ване развитието 1на стопански изостаналите общини, 
а останалата Републиканската общност по настаня
ване на работа, Републиканският фонд за общи ре
зерви, Стопанската камара и профсъюза.

От този фонд ще

насноро 
споразумение за

а

ин-

се изплаща разлината 
жду личните доходи, ноито сега получават специали
сти с виеше образование, работещи в напредналите об
щини.

ме-

Тези средства ще се иеползват в съгласие с 
■принципите за насърчаване развитието на недостатъ
чно развитите нраища, организациите на сдружения 
труд в неразвитите общини нато предимство 
на ония общини, ноито имат национален 
ва от населението

се даде 
доход на гла- 

с 50 на сто под републиканското
средно равнище.

Средствата *на фонда ще бъдат стимул за наста
няване на работа на специалисти в стопански изоста
налите краища в Социалистическа република Сърбия 
без автономните области, както е предвидено и с про
екта на самоуправителното опоразумение.
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ЩЕ СЕ УСКОРИ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛА

Досегашните договори не са зачитаниМероприятия за развитие 

на животновъдството
Електроразпределетелното предприятие в Лесновац не е в състояние навреме да изготви 
проекти и поеме монтирането на тоновата мрежа в селата

Кан да се ускори елентрифи 
нацията на селатя в Бооиле 
градена община, от ноито ця 
лостно са електрифицирани са 
мо четири, а 32 1все още ня
мат тон? Този въпрос бе об
стойно разгледан на съвместно 
заседание >на ръководството на 
Общинската скупщина и обще 
с$'в е н о-п о ли ти ч е ск и т е о рга н и з а 
ции в Босилеград и ръководи 
телите на Електроразпредели
телното предприятие в Лесно 

ац начело с ДРАГАН ЦВЕТНО 
ВИЧ. технически директор и за 
местнин на генералния дирек 
тор на предприятието.

— Нуждите за определен и 
ясен договор във (връзка с пла 
нпрането и реализирането на 
електрификацията в Босиле
град ска община са твърде го 
леми. Очевидно е, че тази ак 
тивност досега не е съответ- 
ствувала на потребите и възмо 
жностите. В общината почти 
няма село, което да не е заин 
тересовано за електрификация 
та, а много от тях са готови 
изцяло да финансират тази ак 
ция. Това нещо не е досега 
направено, за което поемаме 
пълна отговорност — каза меж 
ду другото председателят на 
Общинската скупщина инж.
Драган Мицов.

тните средства от фонда за ра 
звитие на недостатъчно разви 
тите нраища, предназначени 
за електрификация — изтъкна 
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, предсе
дател на Изпълнителения съвет

ществуваха договори, 
предприятието не зачиташе до 
край. Това спъва организиране 
то и ентусиазма на граждани
те за провеждане на елентри 
финацията. Например електро

ноито

Основната организация 
сдружения труд за селско сто 
нанство

дол. С тези мероприятия. Вете 
ринарната станция и пунктове 
те, които вече съществуват в 
Iлъмино и Любата ще допри 
несат да се подоори говедо
въдството във всички 3/ села 
в ьооилеградска оощина.

За подобрение на породата 
на овцете пък. „Напредък да 
де на частните селскостопан
ски производители 30 овни 
„мерино", а през есента на 
тази година ще даде още 
шест, така че наскоро изцяло 
ще бъде променя и породата 
на овцете в Ьооилеградсно.

Тези мероприятия се провеж 
дат в съгласие със средносроч 
ната програма за обществено- 
икономическо развитие на ко
муната, опоред която до 1980 
година трябва да се отглеждат 
на територията на общината 
сто хиляди броя овце и 40 хи
ляди говеда.

Основната организация на 
сдружения труд „Напредък" не 
се грижи само за подобрение 
на породата на добитък-, в об 
щината. Тя се старае и за про 
изводство на начествена хра 
на. За целта съвместно с Об 
щинскатя организация на гора 
ните и „Ерозия” от Владичин 

Хан тя е обезпечила семена 
за две хиляди декара нови ли 
вади. Семената ще бъдат без 
платно разделени на частни 
селскостопански труженици.

Ванче Богоев

на

и изкупуване „напре 
дък в Ьосилепрад, кодто раоо 
ти в рамките на селскостопан- 
ско-търговски^ комоинат „ьоои 
леград полага осооени грижи 
за развитие на живтновъдство 
то в комуната, за което наисти 
на съществуват климатични и 
други условия и вече предпри 
ема конкретни мероприятия- 

11ървата и основна задача на 
тази организация е да подоо 
ри породата на добитъка в об 
щината. За тази цел Ветери 
нарната станция в Босилеград 
която в състава на „Напредък" 
върши изкуствено оплодяване 
ня едър добитък в 14 села 
в общината. Покрай това тази 
организация е дала без какво 
то и да заплащане един бик на 
частен
женин в село Назърица, който 
след две години гледане ми
нава в собственост на този зе 
меделец. Селянинът е длъжен 
само да го храни и да води е 
виденция ня кравите, които 
през тези две години ще бъдат 
оплождани. Бикът ще се ползу 
ва освен в Назърица и в близ 
ките села Доганица и Ярешник. 
Такъв бик се намира в село 
Голеш зя нуждите не Жерави 
но и Караманица. До края на 
годината „Напредък" ще даде 
още два бика на селата Цт>рно 
щица. Дукат, Бранковци и Зли

в

Босилеград

проводът Лисина — Любата в 
дължина от 40 нилометра, за 
потребите на девет села, Елек 
троразгтределитетното предпри 
ятие трябваше да предаде още 
на 31 декември 1975 година. 
За този обект, струва оноло 
10 милиона динара 
сключен договор. Също не е 
изготвен проект за електропро 
вода Босилеград — Карамани 
ца, както и за селата Извор, 
още не са готови и проектите 
Белут, Паралово. Гложие. Все 
за осем села от района Лиси 
на — Любата. С това се опъ 
ва и ползването на безвъзвра

на ОС. Той се застъпи за усно 
рено изпълняване на договоре 
ните задачи та електрифинаци 
ята на селата да тръгне по- 
бързо и успешно.

селскостопански тру

НОВИ СРОКОВЕ
Техническият дирентор на 

Електроразпределителното пре 
дприятие Драган Цветкович 
заяви, че все още не са до 
статъчно готови да отговорят 
на нарастващите изисквания и 
длъжности. Именно исканията 
за елентрифинация на много 
села от общините в Южномо 
равския регион са големи, а ои 
лите на предприятието са огра 
ничени. Изхождайки от това по 
ложение Цветкович каза, че 
в преприятието наоноро ще се 
оформи отделна техническа 
служба, която изключително 
ще работи върху елентрифика 
цията на селата.

Цветкович заяви, че електро 
проводът Лисина — Любата с 
трафопостовете 
ще бъде готов тази 
Според него остава още 20 
на сто от работата до завърш 
ването му. Изграждането ще 
продължи от Първи май тази 
година.

Договорено е тези дни да 
принлючи изграждането на 
електрическата мрежа за но 
виет телевизионнен ретрансла 
тор в с. Мленоминци. До май

ще бъде готов проентът за 
електрификация на с. Гложие. 
Проектите за електрификация 
на селата Извор и Белут ще 
бъдат готови през май.

За с. Долна Лисина Елентро 
разпределителното предприя
тие през идната седмица ще 
докара електрически стълбове, 
ноито ще бъдат поставени 
през април. След това ще се 
енлючи договор за монтиране 
на мрежата.

До първи август ще бъде 
за електрифи 

нация на долнолюбатските
: Клисура, Шуглевци, Кла 

дйе и Широки дол. До тогава 
ще се донарат електрическите 
стълбове.

През септември Електрораз 
предприятие

имаме

НЕ Е ДОВЪРШЕН ЕЛЕКТРОПРО 
ВОДЪТ ЛИСИНА — ЛЮБАТА'

— Между общинената енуп 
щика и Електроразпределител 
ното предприятие и досега съ

Те обаче не се предават. Въпреки обстоятелството 
че местното самооблагане за срок от четири години 
престана. Бяха събрани, и изразходвани, над 300 хиля 
ди динара от местно самооблагане. Изразходваха и 
500 хиляди Републинансни и 200 хиляди динара об
щински пари за този път. А да не говорим за безброй- 

работни дни и вложения труд. Но крайния резул
тат от всично това е минимален.

Воичко това наподобява на борбата на Донкихот 
с вятърните мелници.

Кусовранчани строят, природата разруваша.

А те остават упорити е тази борба, по проста 
причина, че са убедени в нещо. В това, че за тя* 
пътят значи всичко, и живот, и изход от сегашния жи
вот. Просто казано, този път за тях значи изход в 
света...

НАШ РЕПОРТАЖ

БОРБА ЗА ПЪТ ните
окончателно 

година.С първите пролетни дни жителите на Куса вра- 
най-големите и най-отдалечени села в 

пътя Трънскина, едно от

Одоровци до селото. Бяха упоритичетири

Гсвоето Тр<Гшение и танивя си остават, въпреки че в 
досегашната борба с природата търпяха поражения. 
Но те вярват, някак си упорито вярват, че в тази бор- 
ба ще победят.

В Нуса врана има оноло 600 жители в 135 Домакин
ства Преди 15 години броят на домакинствата е бил 
почти двойно по-голям, но миграцията не ти е намалила.

Броят на тези жители е валиден само през зимния 
период През ранна пролет болшинството способни жи
тели отиват на „печалба”. Известни са зидари, търсе
ни из Цялата страна. С последните есенни дни то се 

по домовете си се и грижат за своите д 
ве Между първите села в общината електрифицираха 
селото През 1968 година, цели 6 години преди сьсод- 

, |рез 0доровци д08адоха и вода в почти вси-

Затова и сега, с първите пролетни дни, отново 
започват с работа върху този обект. Там нъдето има 
вода, отклоняват я- Там нъдето се свлича земя. изди
гат стени от камъни...‘И вярват, че с тяхната упори
тост и оправдано очакваната помощ ще успеят 
ден да изградят нов път, път който ще бъде по-як от 
всички природни бедствия.

един

А. Димитровзавърщат

ното село 
чии домове.

Но онова, което значеше живот — беше пътят готов проектът
ма

хали:

го други неща-,,
акция- Аиция върху 
започнала през 1973

самооблагане, Изгра-
нрай Нусовранска рама.

пъ.тя, само

Всичко това беше повод за 
на междуселския път, 

въвеждане на местно 
гъшата година път, IКусовранона Рв-на, отнвее^^

пределителното 
ще изготви проект за елентри 
фикация на горнолюбатските 
махали: Сливйе, Явор и Лавра.

За селата: Горна и Долна 
Ръжана, Плоча, Борйе, Мусул и 
няколко горнолиоиноки

година ще се извър

изграждане 
година, с I
диха през 
Но тази съща,

година по-нъоно наедна
След това започна нова ровктанти^^Отдалечиха 

ново трасе. Сами Н0 показа голям. Дьжво-

2Г ЯК “■»—'
2Д5 ЯЯ » » -V — • - —•••

махали
през тази 
ши трасиране на нискоразпре 
делителната мрежа, за да мо 
же да се изготвят проенти.в

. ..С първите пролетни дни, отново започват работите... В. В.
да
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РЕФОРМА НА УЧЕБНОТО ДЕЛО

ПРЕДСТОИ СЪЗДАВАНЕ НА РЕГОНАЛНА 

ОБЩНОСТ ЗА НАСОЧЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ
От ден на ден все по-яс- 

но проличава обстоятелство
то на предвижданията, че ре 
формата на нашето възпита
телно-образователно дело е 
твърде сложен 
въпрос, в основата на който 
лежат настояванията ни и та 
зи област от обществения 
живот чрез самоуправителни 
механизми непосредствено да 
се свърже и споделя пътища 
та на развитието на произво
дителния сдружен труд. Сле
дователно, не се касае само 
за влизане в сила на нови 
училищни програми и нови ча 
сове и начини на преподава

ни, медицински, електротехнине, но и до създаване на но
ви институции, които ще от
разяват изискванията на само 
управителния социализъм.

Особено коренни изменения 
претърпяват средните учили
ща. Между другото, мени се 
и начинът ня финансовата 
„издръжка” на тия училища, 
които досега бяха финансира 

• ни от републикански бюдже
ти. Въпреки че крайна цел 
— съдържана в конгресните 
резолюции — е бившите сред 
ни училища, т.е. реформирано 
то насочено (средно) образо
вание да бъде сдружено в 
клонови асоциации (строител-

и пр),чесан, икономически
преобладава оценката, че днес
тази цел не мож0 направо 
да бъде осъществена. Тряб
ва да зимине определен поди сериозен
готвителен период, от някол
ко години, по времето на кой
то се предвижда средните учи
лища да пристъпят към обра
зуване на регионални общно
сти.

По този повод на 24. март 
т.г. в гимназията „Й. Б. Ти
то” в Димитровград, се със
тояха разисквания, върху та
зи тема, в които взеха учас
тие представители от нишка

междуобщинска общността
ръководители, отговорни хораВ ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА
от просветните и нултурни ин
ституции в Димитровград. Слбодан Сотиров: портрет на Иован ТуцановГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА АКЦИЯТА 

„ТИТО-РЕВОЛЮЦИЯ-МИР“
Сп. С.

ИНИЦИАТИВИ

Може ли Босилеград да отнрие музей?Ученици, 
най-добри знания за жизне
ния и революционен път на 
другаря Тито ще се срещнат 
на общинсно съревнование 
на 8 април в Бабушница. По 
този случай ще се организи
ра тържество, на което ще 
бъдат провъзгласени победи
телите в шампионата по зна
ние „Тито — революция — 
мир”.

В Бабушнишка община вла
дее -голям интерес за шампио 
ната по знания под название 
„Тито — революция — мир”. 
Над хиляда ученици вече уча 
ствуват в нея- Завършени са 
отделенските и класови със
тезания. в предстоящите ня
колко дни ще бъдат органи
зирани и състезания между 
училищата.

проявятноито

стенописи, икони, много ста 
ри нниги и документи, чернов

бъклици, бучни, връчви, дърве
ни ЛЪЖИЦИ И др.

Когато в Босилеград дойде 
човен от друг нрай ние ще 
му покажем новия нултурен 
дом, новия хотел... Ано се 
интересува за стопанството, 
ще му понажем автотранспор 
тното предприятие или дъсно 
резницата. Но ано се заинте 
ресува за старините на Боси 
леградсно, за битовите особе 
ности на тоя нрай — няма ка 
нво Да му понажем- 

На всични ни е известно нак 
во богатство изчезва. Донол 
ното не се превземе нещо се 
риозно, ние няма да можем да 
понажем не само на чужден 
ците но и на нашите млади по 
ноления, защото времето си 
минава, а с него се мени вси 
чно.

ни вещи.
Това е само част от онова 

нрай
Днес много такива 

ще се намерат захвърлени в 
схлупените нъщи, изби, на та
ваните. ..

съдове
което Босилеградският 
има, ноето постепенно пропада, 
забравя се и изчезва. Зада се 
запази това богатство, необхоМ. А. В чаените библиотени, наро 

чно в нъщите на стари писари 
и служаци, ще се намерат мно 
го стари нниги, донументи, фо 
тографии, стари музикални ин 
струменти, прибори за писане 
и др.

През Босилеград са минали 
много войсни, а след тях 
останали: сабли, мачове, пуш 
ни пищови... Това старо оръ
жие ръждясва под стрехите и- 
ли в зимниците. Не рядко ора 
чи намерат в земята стари съ 
дове, оръжие, пари а някъде 
и тухли или камъни с надписи. 
Наистина това е минало но то
ва говори за историята и бита 
на тоя нрай.

В старите чернви, а такива 
в босилеградския нрай има мно 
го, се намират

димо, е да се подеме инициа 
тива за създаване на етногра- 
фичесни, или по-точно мостен 
музей в Босилеград. ИнициатиВ скопения ИНСТИТУТ „НРЪСТЕ МИСИРНОВ”
ви има, има и възможности, а 
ще се намерят и специалисти. 
Нянои хора 
са събрали енспонати и имат 
малки сбирки на танива пред 
мети.

Откриването на танъв музей 
трябва да стане днес или ут 
ре. По-добре днес, защото ут 
ре ще бъде късно!

Подготовка за издаване на речнин 

на манедонени език
самоинициативно

са

Вече се работи върху речника 
за езика на македонската на 
родна поезия- Това е един 
опит за оживяване на стари
те манедонени думи и изра
зи ноито след това ще влез
нат в лексикалния фонд на 
македонския език за обогатя 
ване на съвременния литерату

ИНСТИТУТЪТ по македон
ски език „Кръсте Мисирков” 
в Скопие, тази година ще ра 
боти на няколко голями науч 
ни проекти. Една от най-важ-

Саята, нато част от старата 
женена носия вече е на изче 
зване. Може дя се намери са
мо в куферите на старите же 
ни, или съвсем да се види на 
някой събор стара селянна 
облечена в сая, Потурите и 
беневреците също тана изче 
зват. Наистина, още няколно 
старци от Тълъминсния нрай 
носят тези дрехи, но нито един 
шивач, дори и известният тер 
зия Георги Дончев от Белут, 
вече 30 и повече години нее 
ушил нещо подобно!

Хубавата женена носия няко
га е имала много украшения и 
нанити. Тук да си спомним за 
пафти, гердани, носници, пръ 
стени и др.

Преди 20 до 30 години, във 
всяка къща в Босилеградско е 
имало стан (разбой) с всички 
те му принадлежащи приспосо 
бления: нити, нросно, чекърн, 
мотовилка, совалка и др. Днес 
разборят в някои села е ряд- 
ност, а след време и той ще 
изчезне.

ните задачи получи отделът 
за ленсинография на това за
ведение 
нин на македонския език с 
тълкуване на думи и изрази. 
Материал за този речник ще 
се черпае от старите македон 
ски ръкописи, народната кни
жовност и фолклора изобщо.

И тогава ногато в нашия град 
дойде гост-турист ще можем 
да му понажем част от нашето 
минало.

да изготви реч-

Срен език на македонците, 
това същевремено ще бъде 
изнесено на видело 
богатство на този

цялото 
ела вян оки Иван Андонов 

Сн. Б. Ниноловнеизследваниезик.

Поправка
В публикувания в миналите два броя на „Брат

ство” ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС НА СП. МОСТ, 
ПОСВЕТЕН НА ДВОЙНИя ЮБИЛЕЙ е допуоната гре
шка в отдела за общите условия на конкурса. Там 
е казано:

:

1. Предложените ръкописи — научни, публицис
тични и литературни творби — трябва да се вземат 
на предвид за -награждаване.

Цяла-та алинея трябва да гласи:

1. Предложените рънописи — научни, публицис
тични и литетатурни творби — трябва да се достав
ят в три екземпляра, означени с шифър. Подписани
те ръкописи с името на автора няма да се вземат 
предвид за награждавне.

Молим читателите за извинение.

Старите семействя имали 
най-разнообразни съдове 
бакър, желязо, дърво, пърст 
като: дюдюми, стомни, тепсии 
сахани, чинии, паници, чаши,

от
Глинени 
силеград съхраняват 
Бранения музей

сдове намерени в Бо
се въвКамбаната на черквата в Бран- 

ковци (1893)
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,т пдпожка страница
ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО в Димитровград ■ЧМПЬ'° НА СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР

Обектът ще бъде 

готов до Деня 

на младостта
КАКВО ЗНАЯ ЗА ИВАН КАРАИВАНОВ?

ЗА ЦЕНТРАЛНАТА манифес
тация в рамките на тазгодиш 
ните юбилеи — 40 година от 
идването на др. Тито начело 
на КПЮ и 85-годишния му ро 
тден ден — ще завърши из
граждането на един твърде ва 
жен обект за гражданите на 
Димитровградска община. А 
това е първия етап на Спорт 
но-рекреационния център; фут 
болното

зическа култура изграждането 
започна.

От миналата седмица за- 
бумтяха и машините. Започна 
ха изкопните работи, ноито 
провежда строителното 'пред
приятие „Прадня”. Тя ще на
прави и настилка на терени
те. Стойността на тези рабо
ти възлиза на 510 хиляди ди 
нара.

Договор е сключен 'И със 
секцията за изграждане на 
спортни терени и площадки 
при Градския стадион в 'Пи
рот, да сложи чимове на те
рените. Стойността на тези 
работи възлиза на 120 хиля
ди динара.

Всичко това обаче не е до 
статъчно. Ръчната работа, за 
която не са сключени никак
ви договори, е много по-голя- 
ма. А това са разчистването 
на терените, изнопаването, 
превозването, и истоварване- 
то на чимовете и т.н.. Всички 
тези работи ще станат с до
броволни трудови акции на ра 
ботниците и младежта. Вече 
се проведоха две, а докато 
завърши изграждането ще се 
проведат още много трудови 
акции.

С това започва само пър
вия етап. Предстоящата крач
на е басейна за възрастни и 
деца 'И спортното стрелбище. 
И изграждането на тези обек 
ти трябва да започне през та 
зи година.

Решителен боец за политиката на СЮН
По време на най-ожесточената нампаня против наша

та страна и политината на СЮК от членните на Информбю- 
рото, Иван Караиванов е назал: — Застанах здраво с Юго
славската номунистичесна партия не само за това, че тази 
партия и нейните ръноводители обичах отдавна, но че бях 
твърдо убеден, че нейното становище е единствено пра
вилно и единствено възможно ... Начело на тази партия се 
намира Маршал Тито, нойто се доназа върху принципите на 
марксизма-ленинизма”.

тия. предвождана от другаря 
Тито.

От тогава до смъртта си Ка 
раиванов е живеел в нашата 
страня и непренъснато се е 
ангажирал за социалистическо 
то и развитие. Бил е член на 
ЦК на СЮК и народен пред
ставител за Димитровградско 
и Босилеградсно в Съюзната 
скупщина и в Скупщината на 
Сърбия- Обичал е всични на
роди и народности в Югосла 
вия и нато същински интер
националист съдействувал за 
развитието и афирмацията на 
българската народност — 
за ни ЛЮБЕН ХРИСТОВ, съ
що ученик от трети нлас.

Ето накво за Караиванов 
знае и НАТКА ДИМИТРОВА, 
ученичка от четвърти
— Той е един от .изтъкнатите 
номунисти — интернационално 
ти. След Резолюцията на Ин- 
формбюрото изучавал е същ
ността в страните, ноито са 
водили нампаня срещу нашата 
страна и затова написал ре
дица статии във вестник „Бор 
ба", „Нова Манедония"; „Ме
ждународна политина" и др.

През 1949 година е обявил 
книгата: „Народна Република 
Манедония" за развитието и 
същността на тази наша ре
публика. Книгата е антуална 
и днес. Не по-малко --значение 
има и книгатя му „Хора м 
пигмеи", ноято на подробен 
начин говори за човешкия мо 
рал и политиката в страните
— членки на Информбюрото.

Ето защо ни радва, че наши
ят учебен център ноои името 
на този антивен боец за раз-

игрище с помощен 
терен 'И атлетичесна писта. 
Обектът официално ще бъде 
открит на .21 май, когато за
почват тазгодишните „Майски 
срещи” на народите и народ 
ностите на СР Сърбия, които 
вече години наред се провеж 
дат в Димитровград. На спорт 
ните терени ще се състои и

Средношколският образова 
телен център в Босилеград за 
гимназиално и професионално 
образование носи името на то 
зи виден деец и революцио-

Не по-мално данни за дъл
гия революциовнен път на 
Караиванов знае и ЗЛАТКА 
АСЕНОВА от трети нлас.

— Караиванов станал член 
ня БКП още през 1918 годи
на, а вече през следваща бил 
помощник на Димитър Благо
ев, създателят на БКП. През 
1923 година участвувал в Сеп 
темврийсното въстание срещу 
фашисткия режим в България, 
а след лотушването му емигри 
рал в Югославия- После зами 
нал в Австрия, нъдето с Ге 
орги Димитров издавали „Ра
ботнически веоник". Сетне Ка 
раиванов заминал в Москва и 
станал член на Руската ному
нистичесна партия на болше- 
виките. Тук работил в инсти
тута „Марнс и Енгелс”. По 
задача на Комитерната зами
нал по специална задача в Ки 
тай, нъдето останал до 1934 
година — разказва Златна по
дробно за биографията на Ка 
раиванов.

— Караиванов бил решите
лен борец против Сталиновата 
политина, която имала за цел 
унищожаването на свободния 
развоен път на нашето обще
ство. Затова още 1948 годи
на неполебимо застанал в ре 
довете на всички, които са 
били за политиката на юго- 
славснатя номунистичесна пар

нер.
Всяка година представители 

на училището полагат венец 
на гроба му в Белград. При 
училището съществува фонд, 
който носи името на Караи
ванов. От него се заделят на 
гради и помощ на добрите, а 
бедни ученици.

Какво знаят учениците за 
жизненото и революционно де 
ло на човена, чието име носи 
училището им?

— Караиванов е роден на 2 
октомври 1889. година • в Тг"Пи 
рдоп (НР България), а е почи
нал на 27 март 1961 година в 
Белград. Революционният му 
път е дълъг пет десетилетия- 
Бил е сътруднин на другаря 
Тито още преди войната и ре 
шителен боец за опазване на 
революционния дух и самосто 
ятелността на Югославската 
партия-

Емигрирал е от България в 
нашата страна тъй нато не е 
бил съгласен с мнозина хора 
от БКП, понеже е търсил да 
отговарят за грешните си по 
време на Отечествената война 
в България 
ВЛАДИМИР СТОИМЕНОВ, уче 
нин от трети нлас.

ка-голям митинг по повод праз
нина — Деня на младостта и 
рождения ден на др. Тито. — 
накто и спортната част на
срещите.

Изграждането на футболно
то игрище, помощния терен 
и атлетичесната писта в Ди
митровградска община, може
ше да започне само с цялост
ното ангажиране на всички 
трудещи се от общината. Към 
края на миналата година се 
формира' и Отбор за“ изграж
дане на Спортно-рекреацион- 
ния център, с председател 
Живко Виденов. Още на пър 
вото заседание >на този отбор 
ясно пролича, Че с оптимизъм 
може да се очаква успех в 

акция- Становището бе- 
— този обект

нлас:

средносро- 
период. до 1980 година, 

изграждането на Спортно-рен- 
реационния център трябва да 
приключи цялостно. А 
са различни спортни и други 
обекти за деца, за пенсионе
ри и т.н. С една дума този 
център ще бъде идеално мяс 
то за почивна, отдих и с-пор 
туване на гражданите от об
щината.

В предстоящиятази
ше твърде ясно 
има оправдание само ако се 
строи за всични граждани на 
общината. В такъв случай от 
тях можеше да се очаква и 
помощ. И трудещите се се озо 
ваха и озовават се и нататън. 
Всички работници в общината 
дадоха по един трудов ден 

изграждане 
етап. С тези средства и сред 

Общиността за фи-

чен

това

вити ето на социализма в на
шата страна.

разказа нина първияза
В. ВелиновА. Д.

ствата на

МЛАДОСТ ЖЕРТВУВАНА ЗА РЕВОЛЮЦИЯТА

ВАСИЛ ИВАНОВ СЕ БОРИ ЗА ОСВОБОЩЕНЕТО НА БЕЛГРАД
самостоятелна работа. Покрай 

литература, той 
Желанието му

Родителите напразно търсеха 
ходотайство, молеха воични 
околийски началници и народ 
ни представители. Но никой 
не искаше да му помогне. 
Най-сетне народния представи 
тел Джоиа Чирич, директор на 
Пиротоната гимназия се застъ 
пи за него и той отново се 
връща в Белград през 1933 
година.
В СЪЮЗА НА ИНЖЕНЕРИТЕ

По време на Испанската гра 
жданска война започва 
политическа активност и меж 
ду инженерите в Белпрад. С 
цел нелегално да рйботи сред 
инженерите, по директива на 
Партията бил оонован „Коми
тет за защита на професио
налните интереси" при тогава
шния Съюз на 
Пръв председател 
комитет бил професор инже
нер Вирило Савич, тогава го
лям приятел и защитник на 
студентите-иомунисти, а за 
председател на комитета би
ла избрана инж. Йелицй Ио-

ЦИЛЕВАСИЛ ИВАНОВ
своите младежки дни марксистката 

учеше езици, 
беше да научи и немски език, 

чете Марксовите съчи

прекара
в родния СИ град Димитров
град и Пирот, нъдето завър
ши гимназия- В гози пеРи0А 
той остави хубави сломени 
:на воични ония. ноито работе- 

В редовете на ре
волюционното движение

— осемнаде- 
В Пи

за да 
нения в оригинал.

В Белград Васил Иванов при 
през 1928 година като 

ЮКП.
Записва технология- И още 

първата година се натъква на 
сериозни трудности от мате
риално естество. Той обаче из 
шините си взимаше редовно. 
Подготвя ученици и от окром 

приходи си • купува нни- 
И по

стига 
член наха с него. стъ

пи твърде млад 
сет годишен младеж, 

гимназия неговото 
. Тойротската

оръжие беше марксизмът 
организира младежите в мари 
систки кръжоци и п°А™теяи*е 
своите другари и себе си да 
влезнат в редовете на СКОЮ 
и ЮКП, Да се готвят 33
предстоящите борби против 
фашизма! Той беше отличен
ученик, добър °бкИ„

югославската, българска 
та и руската литература 
литературното ^
кра” към гимназията 3 пи 

той четеше доклади за ли 
и вечер провежда- 

Нишава

жива
Циле в Димитровград (1923 г.) (третият в Долния РеА)

останалите инженери-комунис
ти да се активират. Особен 
успех имаха инженерите хи
мици, които за председател 
избраха инж. Коста Василевич, 
тогава вече известен симпатм- 
зер на Партията. По-нъсно, с 
идването на Васил Иванов — 
Циле за секретар на Управле
нието на инженерите и техно- 

тези връзки с Коста 
Василевич се разширяват още 
повече. (Следва) Б. и.

ните
ги и плаща квартирата, 
край толкова трудности, той 
намира време антично да се 
включи в революционното дви 
жение на Белград. Нъм края 
на следването ои бива раз
крит от страна на полицията 
и изгонен от Белград. Идва в 
Димитровград и през лятото 
,иа 1932 година е заедно с 
младежите под контрол на по 
лицията. Дипломната работа 
вече му беше готова когато 
беше изключен от факултета.

вич. Комитетът работал добре 
шрез 1937 година. Но насноро 
«привлича вниманието на поли
цията и неговите членове би
ли принудени да избират но
ва форма на работа. Тогава 
Иванов бил включен в рабо
тата на Комитета и непрекъс 
нато присъствувал накто на 
легалните така и на нелегал
ните заседания.

Организираната работа в то 
ва Сдружение помогна и на

инженерите,чаше В на този

рот лозите,тературата, 
ше събрания ираи 
със скоевците. А овоб°^° в 
си време той използваше за
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ЗАСЕДАНИЕ ИА ОБЩИНСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВ В БОСИЛЕ 
(ГРАД

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ В НИШНИ РЕЦИОН ОЩЕ 
ПО-ДЕИНО ЩЕ РАБОТИ ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА Конкретна дейност за реализиране 

ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ч/ определенияна трайните
В ДЕЛО развитиествено-икономическото

на общината и провеждането на 
Закона за сдружения труд. На за 
седанието говориха: Милан Драг 
вич и Хусамеди Аземи, членове на 
Изпълнителния комитет на пред

на ЦК на СК на

На състоялото се през минала 
та седмица заседание на Общин
ския политически актив в Босиле
град, в присъствие иа секретарите 
на първичните партийни организа
ции и ръководителите иа стопан
ските организации, се говори за 
задачите иа комунистите в обще-

Постигнати са забележител
ни резултати в дейността на 
Социалистическия съюз през 
изтеклите две години. Като ор 
ганизиран фронт на воички об 
ществено-политически 
той все по-дейно мобилизира 
най-широките маои, граждани 
и трудещи се, в разрешаване 
то на живототрептящите проб 
леми. Но н .покрай това ССРН 
трябва още по-обстойно и по- 
широко да се ангажира в подо 
брението на селското стопан
ство, във внедряването на де 
легатската система и претворя 
ването в живота на Закона на 

се подчер

ползата от тя* е малка.
Отделно внимание нонферен 

цидта посвети на селското сто 
панство. Нишки регион, в ной 
то 47 на сто от населението 
се занимава със селскостон- 
око производство все още в 
тази област не дава очаквани 
те резултати. Със сдружаване 
то не се върви с 
темп, а в ндкои краища, то е

седагелството
Сърбиясили,

страни в света. Занапред вни 
манието трябва да бъде насо 
чено върху материалното ук
репване на самоуправлението 
и на възпроизводствената
собност на стопанството. Ота

насоки,крупните принципни 
определени в Конституцията и 
конгресните решения, а 
специално в Закона за сдру-

Встъпително слово изнесе 
ГОНЕ ГРИГОРОВ, секретар иа 
ОК на ОКС в Боеилелрад. 
Той изтъкна, че обществено- 
икономическото развитие 
общината се обосновава вър
ху материалното укрепване иа 
съществуващите стопански ор 
ганизации, които бележат зна 

в своята

пожелания
спо

иа женил труд.в началото ои.
Социалистическият съюз за 

напред ще трябва по-обстойно 
занимава с дейността

— Задачи иа Съюза на ко 
конгресите 

осъщест-
мунистите между 
са: по-нататъшното 
вяване на икономическата ста 
билизация. 
прилагане иа Закона за сдру 
жения труд и собственото ос 
пособяване на 
за да осъществяват задачите 
си като авангард на работни
ческата класа. За това са не 
обходими конкретни програми 

общината. ООСТ, местната 
общност — изтъкна Драгович. 
В продължение той каза, че 
обществено-политическите ор 

включително и Съ

да се
и местните общности, социал 
ната политика, снабдяването, 
проблемите свързани с опазва 
нето на човешката среда и 
обществената самозащита и 

По-последователно

чителни резултати 
дейност. Досегашните анали
зи и оценки говорят, че при 

отго-

н©посредствено
сдржения труд 
тава в уводното изложение на 
ДЕСИМИР ЙОВИЧ, председа
тел на Междуобщинската кон 
ференция
ския съюз в Нишки регион.

На неотдавна състоялото се 
заседание на Междуобщинска 
тя конференция на Социали
стическия съюз също бе изтък 
нато, че една от най-важните 
предстоящи задачи, върху кои 
то ще бъде съсредоточено вни 
манието на ССРН е раздвижва 
нето на делегациите в Самоу 
правителните общности на ин
тересите, защото на практика 
има и случаи някои самоупра 
вителни общности да са зане 
марени и да не са намерили 
правия път на овоята дейност. 
Освен това, на делегатите се 
изпращат преобемни материа
ли, които чеото пъти са недо 
статъчно разбираеми и затова

трудещите се укрепва 
ворността за изпълняване на 
задачите и че при по-добра 
организираност и допълнител
ни усилия могат да се осъще
ствят по-големи резултати.

каза Григоров в 
общината липсва стопансна ор 
ганизация, която би била но
сител на обществено-икономи 
ческото развитие, та община
та да се доближи до по-раз- 
витите. Такава потенциална 
възможност е активизирането 
на минералните суровинни, с 
които общината е твърде бо-

комунистите,
оигурност. 
ще следи и дейността по про 
веждането на Закона за сдру

на Соицалистиче-

жения труд.
Акцията по записване на за

ем за изграждане на автомати 
стралата Белград-Ниш и регу 
лирането на Дунав, Сава и Мо 
рава е приключена успешно в 
Нишки регион — бе изтъкнато 
на заседанието.

В Нишки регион са записани 
367,4 милиона динара, с което 
плана е преизпълнен с около 
30 процента.

Към 8 милиарда динаря 
тези средства, накто вече и по- 
ранорано бе съобщено, ще бъ 
дат използвани за строеж на 
обекти в региона.

Обаче !1

ганизации, 
юза на комунистите не могат 
повече да се задържат на ло 
зунги и принципиални опреде
ления и на това да се обо
сновава дейността. Това осо- Милан Драгович
бено се отнася до систематаот гата. билизацията не може да се 

с административнипостигне 
мерки. В конкретизацията на 
Закона за сдружения труд то 

ясно изтъкнато. Този въ
прос тръгва от 
на ООСТ в осъществяването 
на дохода и доходните отно
шения. кито не 
имат купопродажен характер.

Драгович се спря и върху 
създаването на нови доходни 

в извънстопански- 
Не може ве-

ва е положението
М. А.

могат да

БАБУШНИЦА
отношения
те организации, 
че да се толерира, че само- 

общности наПобратимяване пред 

тв зрителите
управителните 
интересите пренебрягват прин 

свободния обмен на 
обмен нито и

ципа на 
труда. Този 
продажба на услуги, нито пък 

бюджетскоадминистративно 
финансиране на организациите 

областта на образованието,в
здравното дело, културата и 
др., които със своята работа 
трябва да съдействуват успе
хите на материалното произ
водство. Драгович счита, че 
този принцип не може да се 
реализира така бързо, но ну
жно е да се правят първи 
крачни в това направление.

рил. В Бачки Петровац ще бъ 
дат изнесени културно-художе 
ствени програми от гостите и 
от домакините. В продълже
ние на 60 минути — и гости
те и домакините ще покажат 
своите най-добри точки, а спе 

. циално жури ще оценява из
пълненията.

Най-успешните номера от 
тази програма ще бъдат вклю 
чени в програмата на телеви 
зията, ноято ще бъде излъ
чена в неделя на 3 април от 
12,15 часа.

На втори април бабушнича- 
ни ще посетят нултурно-исто 
рическите 
с които е богата околността 
на Бачки Петровац. Предвеж 
да се и побратимяване меж
ду местните общности на Бач 
ки Петровац и Бабушница.

В неделя, на 3 април, Бабу 
шница ще се представи пред 

общественост
От заседание на актива

югославската 
по телевизията. Подготовката 
за участие в популярното те
левизионно предаване „Зна
ние-имане” са към края ои и 
Бабушница като гост ще пре 
мери сили с Бачки Петровац 
от Войводи на.

Според вече изготвената 
програма Бабушница ще се 
'представи с народно творче
ство. Твърде богатите и съ

Григоров също така изтък
на, че в досегашната дейност резултатите на труда. Драго- 
са постигнати значителни ре- 

извъсто-

на възнаграждаването според

вич е на мнение, че тук се 
правят бавни крачки напред. 
Изостава дори и критическия 
анализ върху

зултати в някои от 
ланските области. Обаче, бав
но се реализира елентрифика 
цията, изграждането на пъти-

съществуваща- 
та система на възнаграждава 
нето, в която доминират фор 
малните критерии: квалифика 
ция, трудов стаж и под.

На края Драгоаич говори 
за голямата роля на Съюза 
на комунистите в революцион 
ните промени в нашето об
щество. Именно това ще бъ 
де главна тема на обсъждане 
на предстоящите -партийни 
конгреси

ща и др.
Спирайки се върху досега

шните резултати в провежда
нето на Закона за сдружения 
труд, Григоров каза, че орга
низациите все още нямат про 
прами с уточнени задачи -и 
срокове. Прилагането на За
кона има голямо значение м 
за едружването на земедел
ските производители. Върху те
зи задачи още не се работи 
по-конкретно 
Всичко това търои много по- 
голяма дейност от СК, и от 
всички други обществено-поЛ'И 
тически организации.

Срещу този формализъм 
трябва сериозно да воюваме,държателни народни пеони и 

хора от този край ще бъдат 
достъпни на по-широк кръг хо 
ра, в изпълнение на младия 
и амбициозен състав „Мла- 
дост".

Според пропозициите на съ 
стезанието Бабушница и Бач- 
ни Петровац ще се състеза
ват и в познаване на прилага 
нето на химически средства в 
селскостопанското 
ство и в познаването на За
кона за сдружения труд. Ще 
бъде представена и култура
та на народа и народности-

за да може самоуправителна- 
та система успешно да дей
ствува. Тя дара широки въз
можности човек

заключи той.забележителности,
На проведенотода заседание 

говори и Хусамеди Аземи, ка 
то изтъкна, че СР Сърбия за 
напред много повече отнолно- 
то досега ще съдействува и 
стимулира развитието на ико
номически изостаналите общи
ни, а по-специално крайгранич 
ните. Според него развойните 
насоки на Босилеградсна общи

изрази
своето творчество и с резул 
татите ои да изгражда отно
шенията в обществото — под 
черта Драгович.и определено.

I
Бачки Петровац, в който 

около 95 на сто от населе
нието е от словашка народ
ност и е център на словаш
ката народностна култура у 
нас, сериозно се готви за 
предстоящата среща с Бабу
шница. Бабушничани са се 
подготвили сериозно, а кой 
ще бъде по-добър — ще ви
дим в неделя-

производ- ИЗВЪНРЕДНИ ПОСТИЖЕНИЯ 
В СТАБИЛИЗАЦИЯТА

БЕЗ ЛОЗУНГИ 
И ВЕРБАЛИЗЪМ

Драгович говори и за ре
зултатите на (икономическата 
стабилизация, 
на външно-търговсния 
жен баланс ,и др. В тези об
ласти са постигнати извънред
ни резултати, които учудват 
и икономически най-развитите

на са твърде реални, включи
телно и отнриването на фос- 
фатовата мина в Лиоина, коя 
то е от значение за цялата 
страна.

те.
постиженията 

плате-
В програмата ще участву

ват и най-малките спортисти 
от основните училища в Ба- 
бушнишка обшина.

Недпреварванисгта с Бачки 
Петровац ще започнат на 1 ап

Взимайки реч в разисква
нията, М.илан Драгович каза, 
че сегашният политически мо 
мент характеризира конкрети
зиране и осъществяване наМ. А. В. Велинов
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ДОБРА ИГРА НА ДИМИТРОВ 
ГРАДСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ Необикновеният 

живот иа великия 

учен Тесла (7)
Вратарят спаси »3адругар« от поражение

..Задругар" — „Асен Балкански" 2:2 (1:1)
Житороджа, 27 март. Игри- 

„Задругар”. Време ху 
Теренът добър. Зрите

ли около 300. Съдия Драго
люб Стоянович от Алексинац 
Голмайстори за „А. Балкан
ски К. Кръстев в 40 и М 
Петров в 52 минута.

„Асен Балкански":

В първата среща на състе
занията в Междуоб щинската 
футболна дивизия в Ниш фут 
болистите ня „Асен 
ски”

ше вратарят на домашния от 
бор, който с умела 
спаси отборът си от пораже 
ние.

ще на 
баво. Б. РЖОНСНИЦНИ:защита

„В един миг — пише Тесла в автобиографията 
истината беше открита. С бастуна аз сницирах 

върху пясъка принципа, който изложих шест години по- 
късно на конференцията в Американския институт на 
електроинженерите. И моят приятел, който се 
раше до мен, разбра мисълта ми и изрази пълното си 
съгласие с нея.”

Подготвеното от многогодишни размишления откри
тие на възможността за създаване и използуване 
въртящото се магнитно поле — едно от най-великите 
завоевания на техническата мисъл на XIX в., станало 
оонова на цялата съвременна електротехника, действи
телно дойде внезапно. Но това не беше случайност. 
Нито едно открите не може да възникне по интуитив
но хрумване без предварителни продължителни размиш
ления и ясна представа за стоящата пред изобрета
теля задача. Разназът за обстоятелствата, при които 
беше направено това отнритие може да бъде поставен 
в една редица с легендите за откриването от Архимед 
на неговия знаменит закон, за ябълката, паднала от 
дървото пред Нютон,, или за кипящия чайник, похлу
пакът на който привлянъл вниманието на Джееймс 
Уат. Всички те справедливо говорят за последния, за
ключителен стадии на великите открития, подготвени 
от големи, понякога дългогодишни, търсения-

Настъпи изключително плодотворен период в твор
чеството на Никола Теола. 8 течение на няколко ме
сеци той разработи голям брой конструкции на елек
тродвигатели за променлив тон, основани на прилага
нето на принципа на въртящото се магнитно поле. Те
сла едва успяваше да нанесе на хартия всички вариан-

Балкан-
ипраха наравно, като го

сти, с отбора на „Задругар” 
в Житороджа. Резултатът на 
срещата 2:2 (1:1) е реален, но 

по-доволни могат да 
бъдат домашните футболисти, 
понеже гостите, особено през 
второто полувреме се пред
ставиха като по-добър отбор. 
Това потвърждава и факта, че 
най-добър играч на терена бе

отбора на 
„Асен Балкански” бяха К. 
Кръстев и М. Петров.

Втората среща „Асен Бал- 
канони” играе с отбора на 
„Алуминиум” от Ниш. Дими
тровградските футболисти ще 
играят този мач в Пирот, по 

Димитров-

Най-добри сив

нами-
Г. Став- 

ров 7, Д. Величков 7, Д. Ка
менов 7, А. Пейчев 6, А. Пе 
тров 7, К. Кръстев 8, М. Ви- 
данович 6, С. Иванов 7, й. 
Деннов 7, Б. Михайлов 6, М. 
Петров 8.

с него

на
неже игрището 
град в момента се изгражда.

А. Д-

ОТ РАЗЛИЧНИ МЕРИДИАНИ

Борба о шута ПОПРАВКА
I

В поления металургичен ком 
бинат в Нова Хута край Кра 
ков от няколко години се во 
ди борба с шума. Въз основа 
на системни измервания се 
съставят специални акустични 
карти.

Основно направление е на
маляването на нивото на шу 
ма на различните работни ме

На страница 11 в миналия 
брой в писмото на Томислав 
Еленков вместо Приедор, по 
невнимание на редактора 
страницата е написано Приело

ханизми, смяна на оборудва 
нето, което не отговаря на нео 
бходимите изисквания >и др. 
Най-напред е било премахнато 
шумното изхвърляне на пара
та, на сгъстения въздух. Мон 
тирани са специални приспосо 
бления за намаляване на вибря 
циите. Шумните тръбопроводи 
са покрити, а някои от маши 
ните имат звукопогълщащи ек 
рани.

на

ле.

Извиняваме се на д-р Томи- 
олав Еленков от Приедор и чи 
тателите.

Почина
РУСИМ РАНГЕЛОВ

От реданцията

ти, които възникнаха в главата му. Но работата в те
лефонния отдел на Будапещанскагга държавна теле
фонна компания не даваше възможност на Тесла да 
осъществи практически изобретението си и той по 
света на Пушкаш и с неговото препоръчително писмо 
се отправи за Париж, за да постъпи в Континентална
та компания на Едисон.

Към края на 1882 т. Тесла започна работа в ком
панията като електроинженер по монтажа на електри
чески инсталации, които се строяха в различни градо
ве на Централна Европа. Тук му се наложи да има ра- 

■ бота с елентрогенераторите и електродвигателите за 
постоянен тон на известния американски изобретател 
и конструктор Томас Алва Едисон. Мислещ инженер, 
Тесла задълбочено изследва всички особености на тези 
машини, предложи много усъвършенотвувания и скоро 
започна да се ползува с голям авторитет.

Една от най-значителните работи, осъществени 
от компанията, беше изграждането на електростанция 
на железопътната гара в Страсбург. Но работата тук 
вървеше много лошо и строителството не беше завър 
шено в срок. Компанията изпадна в неудобно положе 
ние и оправянето му беше възложено на Никола Те
сла. На неговия опит и знания компанията довери 
един от своите най-отговорни строежи в Европа.

Като виждаше успешния ход на работите по 
строителството на електростанцията, кметът на град 
Страсбург Баузен се заинтересува от младия инже
нер. Тесла бе поканен от него на занусна, по време на 
която с увлечение разказа за своите опити с което 
привлече вниманието на всични присъствуващи. Скоро

ОТ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ЧЕТЕТЕ:

в ДимитровградНеотдавна 
на 57-годишна възраст почина 
Русим Рангелов дългогодишен 
работник в Секретариата на въ 
трешните работи в Димитров 
град. Рангелов е участник в 
Народоосвободителната война 
и носител на две военни отли
чия- За успешната си 30-годи 
шна работа в СВР. Рангелов 

награден и с Медал на тру 
Член

И. Заянчковски

КОЙ УЧИ 

ЖИВОТНИТЕе
да и други признания- 
на Съюза на комунистите е от

— извадки от книгата на И. Ф. Заянчковски 
няколко продължения. Да-

първите след военне дни.
които ще предадем в 

дени са много интересни сведения за инстинктите 
на бозайниците, птиците и редица други животни.

Рангелов беше погребан в ро 
дното си село Радейна.

СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Баузен стана горещ поклонник на таланта на Никола 
Тесла и с интерес слушаше неговите теоритични съо
бражения за възможността зя получаване и използу
ване на въртящото се магнитно поле за създаване на 
електродвигател, много по-прост от електродвигателя 
на постоянен ток. Моделът на електродвигателя израбо
тен от Никола, още повече убеди Баузен в огромните 
перспективи на многофазните променливи токове и 
той събра в дома си неколицина богати страсбургски 
индустриалци, пред ноито Тесла демонстрира работата 
на своя модел. Двигателят работеше безотказно и на
гледно разкри всички предимства на променнливия ток 
пред постоянния, «а предложението да се пристъпи 
към производство на тези двигатели никой от присъ- 
ствуаащите не отговори със съгласие. Предпазливите 
страсбурски буржоа не се решиха да фининсират про
изводството на електродвигателите на Теола, като пред 
почитаха да изчакат, донато прантиката оправдае въз
лаганите им надежди. Тесла беше потиснат. Той не 
можеше да разбере как може да се отхвърля проект, 
който за съвсем кратко време може да даде на света 
средство да се обленчи човешния труд, неизмеримо да 
се увеличи неговата производителност.

Освен това компанията му обещаваше награди и 
за всички онези усъвършенотвувания на машините на 
Едисон, които бяха приети сут фирмата. Тези средства 
Тесла искаше да употреби за по-нататъшни енсперимен- 

п одобряван е на своята система за променлив 
надяваше, че след това без съмнение, ще 
организира масово производство на изобрете 

машини.

на Цариброд
2иРми«^Гра6оГГГтТо°учЧ,тЛелИ'кирил Пърличев 
н|оТпролшш на Плавиниш-

кия жг.хгдхг
Царибродс.ш^рс.ЛНОясиР в Н(фИЛ Пърличвв.

(сега
син

ти по 
ток и се 
успее да 
ните от него

ПЪРЛИЧЕВ 

в ЦАРИБРОД
в

Б. Н. (Край)
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Април - ли - лиАприл - ли - ли *
ЛЪЖАТА Методи ПЕТРОВ

ЧОВЕШКАТА душа о тана 
устроена, че много по-лесно 
е© пленява от лъжата, отнол 
ното от истината.

Еразъм Ротердамсни

★
Истината понякога се под

тисна, но никога не се пре
чупва, тя изплува над лъжа
та, нато маслото над водата.

СервантесИЗЛЪГА МЕ 

ЖЕНАТА
с== ★

Това, моето е истина отсам 
Пиренеите, е лъжа отвъд.

Паскал

★
Оцутра се диго рано. Върте се натам навам по 

ижуту и изгледа че сам смитал на бабуту, онну ме у 
собуту и рече:

— Манчо, ти изгледа немаш работу. Я иди у 
задругуту та купи пет-шест лимона, а я че турим воду 

Щ за чай, те да се подгрейемо малко.

Одма се надиго та у задругуту. Рено на момче-

Нищо не е така прекрасно 
за очите, манто истината за 
ума: нищо не е така безобраз 
но и непримиримо с разума, 
като лъжата.

ш
Джон Лой

★
Истината е пробен камък 

за самата себе си и за лъ
жата.

то:

— Сине, дай ми два три лимуна, бабата йе ту
рила воду за чай да се напаримо малко, да мине ка- 
шЪицата^..

Б. Спиноза

★
Продавачат ме погледа, па се силно засмея У

Всяко съглашение между 
истината и лъжата е в ущърб 
на истината.

глас.===
— Бре, дедо Манчо, кикво ти е денъска, я лимон 

не съм видел одкико сам се родил, а ти тражиш да 
ти продадем лимон...

Ка чуше човеци у задругуту дека тражим лимон 
узоше ме на изигравку. Йедън каже бре нийе немамо 
некига и сол у задругуту, а на Манчу дошло до лимон. 
Я сви опашку и право дома. Видим бабата сипуйе чай 
у бардетията и се смейе. Я незнам кво да прайим да 
се сърдим ли или да си п ребутим. А яд ме що ме 
бабичката тека мину.

Ж. Масильон

★
Колко много са хората, пред 

почитащи приятната лъжа 
пред строгата истина.

Д’Агресо

★
Обичай истината, но бъди 

снисходителен към заблужде
нието.

— Манчо, узиме чаят и сърбе додека е жежак, 
а за лимонът имаш йедно „Април-ли-ли”, каже Ста

на глас се смейе. А я да пукнем одяди, кико 
наше село никига нейе

— Къде с тази вана?
— В Смиловци. Нали лято ще мине водопроводатова

Волтер_ НИЯ И
Ц§ не може да се освестим дека 
§Ц видело лимон. ★

зайиселе.ми първи априлИ тека Хиляди пътища водят към 
заблуждението, към 
само един.

истинатаМАНЧА
Ж. РусоЖ. зМ .

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА
\ПРИСЪЖДАНИ ЛИ СА НОБЕЛОВИ НАГРАДИ 

ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
I

»

«0манеца ОТО ХАН — за деле
ние на атома, за медицина и 
физиология американските уче 
ни ДЖОЗЕФ ЕРЛАНДЕР и 
ХЕРБЕРТ ГАСЕР — за работа 
върху изследването на нерв
ния тъкан: за литература ЙО- 
РЕНС В. Я-НСЕН от Дания — 
за поезия и новели: и за мир 
Международния червен кръст 
за оказване на помощ 
време 
война.

Дан за откритие на витамина 
К и американският биолог ЕД 
ВАРД А. ДЕЗИ за синтезира
не на същия витамин. Напра 
ди за литература и мир не са 
тогава присъждани, а следва
щата година (1944) Нобелова 

физика
американецът ИСИДОР ИСАК 
РАБИ — по повод откритието 
на мапнетните свойства на ато 
мния нуклеус; за химия гер-

НОБЕЛОВА награда 
присъждана 1940, 1941 и 
година, а 1943 година с това 
висоно признание са награде- 

америнанският физик ОТО 
за неговото откри- 

метод

не е 
1942 Й\4\ !Ш п_ни

ШТЕРН шмолекуларниятие на
при проучване на атома; след 
това унгарския физик ДЖЕР- 
ДЖ ФОН ХЕФЕЗИ

награда получиха за
V

иза през
на Втората световна — Пак земетресение?!

— Не... Разискват за запатите...
в хи-употреба на изотопие: 

мията; данския учен Хенрих

Бохпух
^СГ.ПГГРОВ

БдОЮ'онъи


