
,1 С уназ на Президента на Социалисти- 
11 чаена Федеративна република Юго- 
( славия от 14 февруари 1975 г. Изда- 
] | телство „Братство” е удостоено с 

1 Орден братство и единство със сре- 
&ьр®н венец за особени заслуги в 

1, областта на информативната и гра- 
,» фичесна дейност и за приноса в раз- 
I' витието на братството и единството 
(, между нашите народи и народности.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТАСигнали В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА 
ТИТО

ДЕЛЕГАЦИЯ НА САРАЕВО 

ПРИ ДРУГАРЯ ТИТО Всенародно
желание

Всични
да _ Президентът на Републиката 

Иооип Броз Тито г 
гата си Йованна ‘Броз на 2 ап 
рил т. г. при© в Бугойно деле 
гация на- град Сараево.

Делегациятя го запозна с 
изграждането на взпоменател 
ния музей и възпоменателния 
парк в Ябланица, както 
метника на Маклен. С 
бъдат отбелязани 
те събития от геройската бор 
ба през четвъртата вражеска 
офанзива.

Разглеждайки макетите на 
двата паметника президентът 
Тито изнесе спомени, свърза 
ни с тези места и събития 
през четвъртатя офанзива.

със съпру

Предложението ня Предсе
дателството на Съюзната нон- . 
ференция на ССРНЮ на прези
дента Тито трети път да се 
даде Орден на народен ге
рой ще бъде внесено на гласу 
ване в Снупщината на СФРЮ

Това е нонстатирано на не 
отдавна състоялото се засе 
дание на Секретариата 
Председателството на Съюз
ната конференция на ССРНЮ, 
проведено съвместно с пред 
седателите на републикански
те и областните конференции 
на Социалистическия съюз на 
трудещите се.

отговорим
и па 

тях. ще 
най-зс;нч.1

И зборните сьб- 
рания в Съюза на 
синдикатите не бяха са 
мо момент дя се прие 
мат отчети за работа и 
набележат предстоящи
те задачи. На тези за 
седания се изтъкнаха 
и редица слабости в до 
сегашната практика. А 
между тях са и отпус- 
ните по болест. За тях 
на изборното събрание 
в първичната организа
ция в „Тигър” инж. ГЕ
ОРГИ ВИДЕНОВ каза:

на

Й. Б. Тито разглежда манета на Маклен

На 3 април президентът Ти 
то прие делегация на град Бу 
гойно, която го запозна с ак

туалните въпроси на обществе 
но-икономичесното и политиче 
ско развитие на общината.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СКС В ДИМИТРОВГРАД

на СЮК, Конституцията и За 
\ьна за сдружения труд, нак 

то и чествуването на юбилеи 
те — 40 години от идването 
ня др. Тито начело на КПЮ и 
85-годишния му рожден ден.

ПО-ШИРОКА ДЕЙНОСТ В ПЪР 
ВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Предложението, президентът 
Тито трети път да се провъгла 
си за народен герой на Юго 
славия е прието с въодушевле 
ние от всички граждани и тру 
дещи се, от всички народи и 
народности на Югославия- Въз 
основа на това Съюзната кон 
ференция на ССРНЮ ще пред 
стават и предложението на 
Скупщината на СФРЮ на гла 
суване — е заключено ня за
седанието.

— Един от проблеми
те в
отпуските 
За първите два месеца 
на годината, в трудова 
та единица за обувки, 
платня и фолии ежедне 
вно по болест отсъству 
вали по 52 работника 
средно. А това е 10 на 
сто от съвкупния брой 
на работниците в тази 
единица. По този начин 
са загубени над 
трудодни.

нашата фабрика са 
по болест. КРИТИЧЕСКИ ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА 

ДОСЕГАШНАТА САМОУПРАВИТЕЛНА 

ПРАКТИКА Говорейни за
ня партийната организация 
общината, както, и за способ 
костта й успешно да осъще 
ствява задачите Димитров из

положението
в

на Общинския комитет на СК 
в Димитровград на състояла 
та се Общинскд конференция, 
на ноято се приеха отчетите и 
плановете за работа и в рабо 
тата на ноятя взеха участие и 

на всични първи 
на СК в об

„Разглеждането на отчетите 
за работа ня Общинската кон 
ференция на СКС и нейните 

плана на работа на Кон-
2500

Iтела и
ференцията м Комитетя до 
края на годината, този път и- 
ма по-широко значение. Това 

поради обстоятелството, че 
година е последната I. 

четиригодишния изборен пери 
од на воички тела на. ОК на 
СКС. Освен това към края на 

очакват избори за

(Следва на 5 стр.)
Ако това пресметнем 

начин, изли
за, че една бригада не 
е работила 41 ден. Та
зи бригада, за тези дни, 
би изработила 57 хиля
ди чифта ботуши ,,Ве- 
лингтон", които в мо
мента се търсят на па
зара.

секретарите 
чни организации

по друг
е втази щината.

На заседанието се изтъкна, 
че в настоящата година пред 
стои широка дейност върхугодината ни 

нови ръководства в първични 
те организации на СН и тела 

ОК на СКС” — наза във
подготовката за предстоящите 
конгреси на СКС и СЮК, про 
веждаие ня решенията на VII 

СНС и X конгрес

та на
встъпителното 
ВЕНКО ДИМИТРОВ, секретар

си изложениеНе е трудно да се 
види нанва е загубата 
от всичко това.

конгрес на

Разбирам ано тези оа 
са би БОСИЛЕГРАД

ботници наистина
болни. Но дали е та- СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА ЩЕ 

МИНЕ ЙА 21 МАЙ
ли
на?

произвеждаме
характерНие

чийто
еТезонен. Затова е не 
обходимо работници 

работят ма Раз 
И нан 

таки

подготовката за търже- 
Съюзната щафета

В Босилеград започна 
посрещане и изпращане на

честитките за 85чия рожден ден на 
на 21 май в

те да 
лични операции, 
во се получава

ствено
на младостта тун щв пристирнв

' повод ще се организира голям ми- 
„пйфо ще участвуват гражданите от Босиле- 

' Гит села Ще бъде изпълнена нултурно- 
прад и ои“^и ® брана програма, посветена на жиа- художеотвена^подбраг^н Р^Р на другаря Тито

пения и Р пристигането на Съюзната щафета,
община ще пристигнат и местни ща 

Тлъмино, Лисина и Лю-

Щафетата на младостта, която на 27 март тръг- 
Ниш, продължава по своя маршрут през Вой- 

водина'към Хърватско и Словения-
Тя .ще обиколи всички краища на страната.

Чрез нея гражданите и трудещите се, воички народи 
и народности на Югославия, изпращат сърдечни при

ложел ания до другаря Тито по повод 85-ия му

в
Отсъствията другаря 

16 часа. По този
ва случаи, 
пе болест се У“®-™48: 
ват с 300 до 400 на

отсъс- 
ияиолио ме 

мина- 
работно 

” болни...

тинг, на
сто.
ито в „своите 
единици не 
твували по 
сеца. Но иогато 

ня ново 
място „стават 
Защо? На този 
трябва 
всични!

иети и 
рожден ден.

са
В деня на

в Босилепредона
фети от районните

На снимнота: В неделя, но 3 април Щафетата 
военния гарнизон в Батаи-

цеитрове:
ват кратно време престоя въз 

ница нрай Белградбата.въпрос
отговорим

В. В.
да

А. Д-



ЮГОСЛАВСНО - ИТАЛИАНСКИ ОТНОШЕНИЯ НЕОБ-ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО НА 
ВЪРЗАНИТЕ

Осимските споразумения 

влязоха в сила
НАЙ-ВАЖНА СРЕЩА 

СЛЕД К0Л0МБ0
външните работи ЛазарЗаместник — съюзния секретар на 

Мойсов предвожда

От 6 до 11 април т. г. в сто 
лицата на Индия Ню Делхи 
се провеждя първото редовно 
заседание на Координационно 
то бюро на 'необвързаните 
страни. Министрите на 25 не 
обвързани страни — членни 
на Координационното бюро — 
ще разгледат провеждането на 
решенията, приети на Петата 
конференция на необвързани
те, състояля се миналото лято 
в столицата на Шри Ланна- 
Коломбо. Също тана министер 
ската среща на този изпълни 
телен орган на необвързаните 
ще конкретизира птищата за 
по-уопешно провеждане на ре 
шонията от Коломбо.

Югославия като един от нал- 
дейните членове в движението 
на необвързаните е членна на 
Координационното бюро. На
шата делегация на заседание
то в Ню Делхи се оглавяВя от 
заместника на съюзния сенре 
тар на външните работи Лазар 
Мойсов.

Освен външните министри 
на страните членки на Коорди 
национното бюро в работата 
на срещата участвувт и още

югославсиата делегация
НА 3 АПРИЛ т. г. в Съюз

ния секретариат <ня външните 
работи в Белград по търже
ствен начин бяха разменени 
ратификациони
на Осимсните споразумения

Югославия и Италия, като 
страни с различни обществе
но-политически системи 
Осимските споразумения да 
доха. изваиедно значителен 
принос тъкмо но тези проце-

голям брой представители на 
необвързания свят, поето го 
вори за значението, което се 
придава на срещата в Ню Дел 

По броя на участниците 
и въпросите които ще се раз 
глеждат, сегашното заседание 

Координационното бюро 
представлява най-важна сре
ща на необвързаните след Пе 
тата конференция в Коломбо.

Република Индия, като стра 
на заседанието при 

значение на дви 
необвързаните. Но 

вият индийски министър-п ред 
седател Морарджи Десай ня 

подчерта, че Ин 
последователен и 

на необвър

публика Италия в Югославия 
— Валтер Макота — от ита
лианска страна.

Изтъквайки
с

задоволство 
от дадената му възможност 
да извърши размена на рати
фикационните инструменти на 
Осимските споразумения, Мой 
сов заяви, че това събитие

инструменти хи.

на

има голямо значение за всес
транния напредък на добросъ 
свдсните отношения ма Юго
славия и Италия- 

— Тоя акт — заяви Лазар 
Мойсов — символизира воля
та и решоността но ма1мито 
народи и правителства обър
нати към бъдещето и съв-

на-доманин 
дава толямо 
жението на

нолно пъти
дия остава 
деен привърженик 
заността. Според едно негово 
изявление, единственият начин 
да се „заслужи и обезпечи 
мир представлява пътят на 
иенреното необвързване, без 
страх или пристрастност, лю
бов или омраза .

В посланието си до нацията 
Десай подчерта,

местните интереси, активно 
да работят за издигано,разши
ряване и укропване на всички 
форми на взаимното сьуруД- 
ничестшо. Желая също така, 
със задоволство да истънна, чо 
този споразумения представ
ляват пример кай на пракг,.;«а 
могат да се решават всич:‘.|/1 
въпроси при пълно зачитане на 
Реципрочните интереси, при 
условие да съществува съгла
сие на двете страни. Необ
вързана социалистическа Юго- 
олавия, не само че се бори 
и застъпва за прилагане на 
тези принципи в международ 
ните отношения, но и 'В свое 
то практическо сътрудниче
ство, особено със съседните 

случай

Морарджи 
че Индия ще продължи по пъ 
тя на необвързването, без на 
нвато и да било резерва.

Подписване на ратифинацио: нито инструменти

ноит.о правителствата 
СФРЮ и Италия сключиха на 
3 номеври 1975 година в 
Осим край Анкона в Италия-

Осимските споразумения съ 
държат Договор между Ита
лия и Югославия за оконча
телно уреждане на гранични
те и другите въпроси. Спора
зумение за развитие на ико
номическото сътрудничество 
между двете страни, както и 
Заключителен акт зя влизане 
в сила на подписаните доку
менти.

Югославско - италианските

на си на смирение, преодолява
не на несъгласията и миролю 
бивото сътрудничество в Евро 
па, в една икономически, гео 
графски, и стратегически иск 
лючително важна нейна част.

Италия и Югославия със 
собствения си пример дадоха 
основа зя много решения, по 
казаха как може активно да 
се сътрудничи и да се върви 
напред. Затова споразумения
та в Осим са предвестнин и 
принос към новата ера за си
гурност и сътрудничество в 
Европа, върху принципите кои 
о доживяха пълня афирмация 

в Хелзинки.
Протокола за размяна на 

ратификационните интсрумен 
ти подписаха заместник ня съ 
юзния секретар на външните 
работи Лазар Мойсов от юго
славска, и :изванредния и 
опълномощен посланик на Ре-

н И ш
Среща на югославско-българската 

комисия за стопанско сътрудничествострани, във всеки 
служи на мира, сигурността й 
издигането на международно
то струдничество.

— Убеден съм, — подчерта

предън в стопанското сътруд
ничество между двете страни, 
но и че също тана, съществу 
сащите възможности не са 
използвани докрай. Двете 
страни се съгласиха, че тряб
ва да се предприемат допъл 
нителни мероприятия за из
пълнение на препоръките на 
тринадесетата сесия на см есе 
ната югославско-българска ко 
мисия-

Договорено е също така 
четиринадесетата сесия на 
смесената комисия да се про 
веде в НР България в нача
лото на юли тази година.

В съгласие със заключени
ята на тринадесетата сесия 
на югославско-българската сме 
сена комиоия за стопанско, 
търговско и научно-техничес
ко сътрудничество, членът на 
Съюзния изпълнителен съвет 
и председател на югославска
та част на смесената коми
сия М. Вукасович и министъ
рът на финансите и председа 
тел на българската част на 
смесената комисия В. Белчез, 
със своите сътрудници се 
срещнаха ня 4 април гр. Ниш.

Двамата председатели кон
статираха, че е постигнат на-

на края заместникът на съюз 
ния секретар на външните ра 
боти — че нашите две стра
ни на Адриатика 
вия и Италия — ще направят 
всичко от своя страна та ду
хът и словото на тези спора
зумения. които откриват ши
рока перспектива на сътрудни 
чеството във всички области 
възможно и по-успешно да се 
осъществяват във всекиднев
ната практика на своите била- 
терални отношения-

Югосла-

споразумения. които са сега в 
сила, окончателно премахват 

обреме-три десетгод и ш н ата 
ноност в отношенията между 
двете страни. Но те създър- 
жат и поука от историческо 
значение. Тези споразумения 
потвърдиха до коя степен се 
открива ератя на споразумя
ване, прогресивни, демократи 
чни процеси.

с напредъка на тези движе
ния в международния и евро
пейски живот системата на 
отношенйяТя утвърдени след 
войната/ "основани на блоков- 
ските групировки, 
дъл боки. тра н сфо р м а ци и 
тивно 'Върви към нови, поло- 
жител ни насоки.'

Същевременно

Вилко Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз
преживява . 

и обек НА КОРМИЛОТО
тштш живота на Йосип 

Броз, несъмнено, е имало мно 
го тежки и деликатни ситуа
ции. И сложни, в които е тряб 
вало да решават единствено 
логикатя и разсъждението, къ 
дето със особен усет е тряб 
вало да се долавят нещата и 
да се разрешават, така да се 
каже по интуиция- И сигурно 
Йосип Броз никога не е бил 
в позиция с по-малко дадени 
елементи, твърди факти, да 
разрешава по-тежки и по-сло
жни въпроси, отнолкото в дни 
те след Юнското съвещание 
на ръководния партиен актив 
на ЮКП в Москва.

Хората ся затворени, тежко 
можеш да проникнеш в мис 
лите им, канво- именно жела
ят. Разговорът с някой най- 
интимен другар, и то извън об 
сега на микрофона, ушите на 
непознати хора и още пове
че, на познатите, за ноито не 
знаят накви намерения имат 
— това е всично, което мо
жеш да имаш.

Йосип Броз не по линия 
на лични амбиции искаше да

стане организационен секре
тар на ЮНП. Той не вървеше 
по тази линия и тогава, ко- 
гато като кампромисен нанди- 
дат го предлагаха за член на 
ИК на КИ. Той желаеше здра 
ва и мощна ЮКП, която се 
бореше за най-ооновните пра 
ва на трудещите се в страна
та, за икономически и полити 
чески права. Той желаеше 
обединена работническата кла 
са, сбратимени народите на 
Югославия- Желаеше междуна 
родна солидарност на работ
ническата класа, вярваше 
нейната сила и способност да 
свърже всички прогресивни си 
ли в борбата против нараства 
щата фашистка опасност. Чув
ствуваше, че тази' опасност 
•надминава логината на воде
нето на политиката . на работ
ническата класа 
посредством 
една държава. И чрез органи 
зацията на така централизи
рана, толкова разяждана от 
бюрократизма, каквато 
беше най-мощната 
ция на международното работ 
ничесно движение — Комуни

стическия интернационал.
Би било твърде едностран

чиво на Коминтерната от то
ва време да гледаме като пре 
димно на бюрократичесни 
струмент на политика на култ 
нъм личността. В нея рабо
теха велини 
на това

Вч *5>

ВЕСТНИКНА БЪЛГАР
КАТА НАРОДНОСТ В 

0*Р ЮГОСЛАВИЯ
Излиза

ин

НАЧЕЛО НАСЮКвсеки петън
редакционна

щттл
революционери 

време. Коминтерна 
се сремеше да влияе върху 
борбата на международното 
работническо движение, 
както в тогавашните условия 
най-добре знаеше

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Глаком и отгоаорам 

родил ор
СТОЯН СТАНКОВ

По повод 40-годишния 
юбилей от идването на 
другаря Йосип БрозТи- 
то начело ня ЮКП 
(1937—1977) и 85пИЯ му 
рожден ден г 
ство” в повече 
ще публикува част от 
книгата на Вилно Вин
терхалтер „По жизне
ния път на Йооип 
Броз". В тази част на кни 
гата под название — 
НА КОРМИЛОТО се го
вори за годините, но- 
гато другарят Тито за
става начело на Парти
ята и я готви за съд- 
бонооните исторически 
събйтия на НОБ и На
родната революция.

така

и умееше, 
нея на отговорни постове 

бяха хора, ■ ноито се бореха 
за международна солидарност 

революциионен 
канвито бяха Вилхем Пин, 
Димитров, у когото 
жеше дя се намери разбира
телство, симпатии 
А все

В
Тах В
ВОГДАН НИКОЛОВ 

Тадофоии: дмркктор —
,Брат-в. „I 

в бр и соеве пламък, 
или 

винаги мо
414*4. Редакция 4*-«4в

администрация 44-143 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен >0 и доверие, 
пак в този механизъм, 

който бавно се движеше, 
ше нещо, което трябваше да
се има предвид, да се бъде 
внимателен, защото нато

единственоТекуща сметна 
•ЮММ4521 
СДК — Ниш 

Печатница „Вуи Карад- 
жич", Ст. Паунович 

Л| 71 - Ниш 
Адроо аа иадяталитвато' 
Ьои, П

имаинтер.есите на

сля
па сила можеше дя се обър
не срещу тебе, против 
те най-добри и 
намерения, за да им 
чи и -по-нъоно да

вече твои- 
най-честниорганиза-

АМ попре- 
изрази съ-
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Във всяко село ДО МЕСЕЦ ЮЛИ КОМУНИСТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН ЩЕ 
ОБСЪДЯТпървична 

партийна организация Редица
актуални
въпроси

™МКЪДЕТО НЯМА ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОВЯВА С ПРИЕМАНЕТО 4 ЯНА ЗЕМЕДЕЛСКИ ТТРРЯУЖАЕНАИАЦИСЕ СЪЗДААЕ И ^

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ 
тет на Председателството 
ЦК на СЮК 
си от 31

коми- и съответните форуми и орга 
на ни в централните относно * в 

областните
и Заицото сложните

обходимо е комунистите да 
се оспособя)ват за ефикасно 
идейно-политичесно действу
вай е по главните въпроси от 
развитието на селското сто
панство, обединяването на 
труда и средствата, делегат- 
оката система, афирмацидта 
на местната общност и то 
всички други жизнени въпро
си от развитието на селото 
и подобряване живота ня тру 
дещите се.

на заседанието 
март т.т. анализира 

развитието 
Съюза на 

ком(ун!Истите на село и в сел- 
оното стопанство.

комитети на СК. 
процеси в 

по-нататъшното развитие на

на комунистите ще бъде и 
редица въпроси От обществе 
ноликономичеокото 
ще с© анализира информира
нето, политиката на приемане 

Съюза на комунистите и 
идейно-политическото 
ние в региона. През месец 
април ще се разисква и за 
приемането 
и някои актуални въпроси в 
областта на научно-изследова 
телоната дейност и кадровата 
политика в органите на право 
раздаването.

До меоец юли настоящата 
година комунистите в Нишки 
регион ще осъществят важни 
задачи, чиято същност е сър 
цввината на конгресните ре
шения и Закона за сдруже
ния труд. Тези задачи са за 
лепнали в основите на плана 
на работа.

състоянието, 
действувайето на

развитие,
селското стопанство и селото 
може да поеме 
бен и добре организиран Съ- 

на комунистите на село.

само спосо-
Бе констатирано, че воовен

постигнатите положителни про 
мени в социалистическото пре 
образование на селското 
панство и на село, бавно се 
развива организираността и 
дееспособността на СК 
ло в по-ефикасното идейнсло- 
литическо действувай е. Нама-

състоя-юз

Да се постигне товя трябва 
по-добре да се организира и 
издига работата на ССРН, 
ССМ, да Се формират активи 
или организаци на Съюза на 
комунистите в селата нъдето 
още не са формирани и да 
се омасовяват преди всичко 
с приемане на частни селско 
стопански производители. Не-

сто стажантина
На първо мя©то са — про

веждане на решенията на 
Десетия конгрес на СЮК и 
отделни партийни решения, 
актуални и в този регион. То 
зи ориентационен план, накто 
бе изтъкнато на неотдавнаш
ното заседание на Междуоб- 
щиноната нонференция на Съ 
юзи на комунистите, ще пред 
ставлява главна основа на 
идейно-лолитичеоката 
ност в региона, а ще се до
пълня и с актуални въпроои, 
които ще разглежда Централ 
ният комитет на СНС и 
СЮК, канто и въпроси, кои
то ще раздвижват общински 
те организациите на Съюза 
на комунистите в региона.

на се

Изпълнителният комитет под 
черта, че тези задачи са трай 
ни и имат предимство в ак
тивностите по подготовката 
на предстоящите конгреси на 
Съюза на комунистите.

ля«а числото на селяните в 
СК. а също така и на селски 
те първични организации. Ед

На дневен ред на Междуоб 
щинсната конференция на Съ 
юза на комунистите ще бъде 
внесен и въпроса с развитие
то ня системата по граждан
ска защита и задачите на 
СК в стабилизацията на сто
панството.

вам през последно време съ
стоянието в това отношение 
се подобрява. От една стра
на това е последица на общо 
то намаление на броя на сел 
ското население, а от друга 
страна и на субективните ела 
бости и

дей-

„Югославия, накто знаете, има важна и отговорна 
роля в развитието на движението на необвързаните и в меж
дународното работническо и номунистичесно движение, 
ехме големи задължения и във връзка с 
заседание за европейската сигурност и сътрудничество. Има 
сили в света, на ноито такава Югослвия им пречи. Поради 
това сме изложени на постоянен натиск и занани. Импе 
риалистическите и хегемонистичесни сили постоянно се стре
мят, опирайни се на вътрешния враг, да разколебаят нашето 
единство и отслабят международната ни позиция и авторитет 

света. Те умело използват нашите субентивни слабости и

По- Сериозно внимание ще се 
посвети ня активността на 
комунистите във внедряване
то на делегатската система в 
региона и провеждането на 
Закана за сдружения труд, 
дейността на регионалната по 
литичесна школа, състоянието 
в здравеопазването и дейност 
та на спортните организации.

предстоящото

несътветствуващото
отношение на 
и органите на СК в общини
те и по-широко към проблеми 
те на селото.

ръководствата

Секретариатът на Междуоб 
щинската конференция на Съ 
юза на комунистите в 
ще обсъжда въпроси от идей 
но-политическото издигане на 
Съюза на комунистите в кул
турата и по осъществяването 
на кадровата политика в ре
гиона. Ще се посвети и зна
чително внимание на настаня
ването на работа като този 
въпрос се обсъди съвместно 
с Междуобщинския съвет на 
Съюза на синдикатите. Вила 
на ня работа на Междуобщин 
сната нонференция на Съюза

Ниш
вИзхождайки от сложните за 

дачи в понататъшното разви
тие на селското стопанство и 
селото чрез сдружаване, ук
репване на агропромишления 
комплекс и развитието на са 
моуправителните отношения 
на селото, Изпълнителният ко 
митет смята за необходимо 
систематично и конкретно ан
гажиране на организациите на 
СК между тружениците ня се 
ло, на общинските комитети

трудности. Затова задачата на всични социалистически сили в 
нашето общество, а на първо място на Съюза на номуни- 

още по-последователно Да работят върху осъще- 
на нашето обществено-икономиче-

До юли номунистите в ре
гиона ще обсъдят и актуални 
въпроси по осъществяването 
на обществените договори и 
самоуправителни споразуме
ния и организирането ня по- 
интензивно селсносстопанско 
производство в полупланински 
те райони и изостаналите 
краища.

стите е
ствяването на политиката 
сно развитие, както и върху унрепването на нашата все
народна отбрана и обществена самозащита, и да се анга
жираме за по-ускорено преодоляване, на всичко, което се

на по-нататъшното развитие на нашаизпречва по пътя 
Югославия- • •"

Из Писмото на др. Тито до Конференцията 
на СК в ЮНА

М. А.

своите планове? Дали през 
медиума на неговата личност 
мина воичко така, както е в 
самата действителност.

Годините, които ще изми
нат от поставянето на Йосип 
Броз за организационен сенре 
тар до избухването на война
та, относно 
Народоосвободителната 
ба, са години на много на
прегната работа, мобилизира
не на всички сили, воля, воич 
ката упоритост, на целокуп
ното самообладание, което се 
съсредоточи в личността на 
моталоработника Йосип Броз, 
който сега се намира в своя 
физически оптимум, в прите
жанието па всички свои спо
собности.

Стотиците разговори, прове
дени с хора с различни въз
гледи, възраст, интелектуални 
способности и морални каче
ства, с хора, които искат пла 
менно да се борят за прогре 
сивното движение, с ония, но 
ито са скептици, до ония но
ито в овоите мрачни нагони 
крият амбиции без канвито и 
да било морални оправдания- 
Десетки пъти е трябвало да 
се избегне от пол и це йон от о 
око навред по Европа, да се 
заличат следите, да се избег
не от затруднение. Трябвало 
е хладнокръвно да се прие
мат очевидни лъжи като ис
тина, дя не се казва воичко 
тогава, иогато не е мопло да 
се направи това, да се изча-

през време на НОБ и има въ
зможност ден след ден да 
определи местопребиваването 
на върховния комендант, така 
и останалите институти упори 
то настояват подробно да раз 
оветлят всички неясноти и 
да попълнят празните места 
във веригата на трескавите 
усилия на Йосип Броз за кон 
солидиране на ЮКП. През по 
следните години, когато дой
де до по-добро сътрудниче
ство между югославските и 
съветски научни институти и 
достъттва в отделни донумен 
ти, можаха да се коригират 
нянои места от биографията 
на Йооип Броз. Изглежда, че 
тук отново сме в противоре
чие с онова, което говорехме 
в началто
Броз е воичко известно. Да, 
известно е всичко онова, ко
ето определя едня личност, ко 
ето е достатъчно за нейното 
очертаване и разбиране. Дру 
гата страна на това твърдение 
именно би била — нищо не 
е необходимо на тази един
на биография да се шатира 
ни да се пастелизира. И тък
мо последните изследвания 
още повече потвърждават оно 
ва, което за Йооип Броз ка
то личност се знаеше. Негови 
те характерни черти още по- 
убеднително и по-релефно ид 
ват до израз.

ка с някое решение, защото 
другите не са в състояние 
веднагя да го схванат и прие 
мат. Трябвало е да се вяр
ва в хората, да се бъде ло
ялен към ония, с които до
тогава си работил, да не се 
повреди тясното самолюбие 
ако е трябвало да бъдат сме 
нени от пост, който са има
ли, да им се обяони, често, 
че нянои- 
ония,
Броз, но че е трябвало да по 
стъпи тана. Само да може из 
граждането на новата, мощ
на партия, която стои пред 
своя исторически шанс, да бъ
де колкото се може по-си
гурна и по-добра!

Нима е чудо, че в това не
ясно положение, когато тол
кова пъти трябваше да се 
пътува, когато не се е очак
вало и да остане, когато се 
готвел за път, когато партий 
ните ръководства се пресел
вали от Виена и Париж, а 
оттам в страната, когато не
щата са се решавали в чети
риъгълника Москва :— Виена 
— Париж — Югославия, но- 
гато архивейте попадат в ръ
цете на полицията или бива
ха унищожавани 
се няколко недостатъчно яс
ни места, ноито тъкмо сега 
трябва да разсветлим.

Накто днес Югославоният 
военноисторически институт с 
успех съставя мозайката на 
движението на Йооип 'Броз

всични пълномо-нич имаш© 
щия- Бях доволен че мога да 
замина в страната."

Но вместо това дойде, кан 
то видяхме, само до половин 

решение. Йосип Броз въ 
преки това, беше щастлив, че 
може да замине в страната и 
като организационен секретар 
да се опита в климата на на- 
растналото 
демократично движение да об 
разува такивя ръноводства, ко 
ито ще умеят до максимум 
да използват извънредно бла
гоприятното

Йосип Броз замина в стра
ната като организационен сек 
ретар с големи пълномощия, 
но и с ограничения, нсито бя- 

истинени и формални. В 
условия на работа, в 

който

жаление, че е направила то
ва. Тогава, когато вече е нъ-
оно.
Йосип Броз мислеше, че Юн
ското съвещание ще разреши 

нанто ще бъде чатонещата така, 
най-добре, че ще се създаде 
партийно ръководство, 
ще замине в 
на място ще ръководи с бор
бата на работническата класа 
и целия народ, в положение, 

ставаше

което
започването на 

бор-страна и там,

революционно и
постъпки не са 

които желае Йосипполитическикоето 
все ло-напрепнато.

Ето какво казва за това той: 
Когато бях в Москва при 

на съвместно- 
предложих ЦК

положение.

. Димитров, а и 
то заседание, 
дя бъде в страната, защото 
считах за абсолютно погреш
но да бъде в чужбина. Дими
тров каза, че е съгласен и 
че това е правилно. Бях ра- 

ще се завърнем в 
едва дочаках това 

летейки

ха и че за Йосипновите
новия стил и метод, 
трябваше да приложи поста- 

много повече прицелнадостен, че 
страната,
и отидох — просто 
да изпълня нареждането и да 
подготвя посрещане за ония. 
които трябваше да 
Но иогато те дойдоха, съоо 

че е решено така, 
съм организационен се 

на ЦК, а Горкич ге-

ваше
точна на домашния режим, 
същото време пое пълна от
говорност за работа въпреки 
че постоянно трябваше да има 
предвид правото на 
генералния секретар и на ръ 
иоводителите на Комунистиче 

интернационал. Йооип

В

вето на

щиха ми,
че аз 
'иретар
перален секретар.

,Моя задача беше Да зами- 
ня в страната и да формирам 
ръководство на терена, 
то да бъде част от ™а[Ф°Т° 
■ръководство, а Горнич, Жуи 
тИ и Роджко Чоланович да 
останат в чужбина. Не ионах 
нищо да кажа, защото Гор-

СКИЯ
Броз сигурно е чувствувал и 
неопределен 
предчуотвие: дали ще успея 
в онова, моето сам предлагах, 
за което мисля, че е добро, 

непременно трябва да 
А ано не се успее?

появихастрах, смътно

кое-

което 
уопее.
Лъжат ли го всички ония еле 
менти, върху които изгражда — СЛЕДВА —
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БАБУШНИЦА

ОБЩИНСКИЯТ НОМИТЕТ НА СЙС ОБСЪДИ СТОПАНСНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
БАБУШНИЦА

ТРУДОВИ 

АКТИВНОСТИ 

И УСПЕХИ

Всеки три месеци—анализ 

на състоянието
* в осъществяването на по-добри стопански резултати изц(,ло 

ангажират първичните организации н„ Съюза 
фсъюзните организации

ще се 
на номунистите и про-

ЗАНАПРЕД на всеки три ме
сеца първичните ' организации 
на Съюза на номунистите и 
профсъюзните организации в 
Ьарушнишка община ще прав
ят щателни анализи на 
панисването във всички орга 
низации на сдружения труд. 
В ония организации,, ноито ра 
ботят със загуба — 
гат навреме да предприемат 
необходими мерни. Това са 
две най-съществени занлюче- 
ния приети на неотдавна про 
веденото заседание на Общин 
ония комитет на Съюза на 
комунистите в Бабушница, на 
ноето бяха обсъдени стопан
ските резултати през 1976 го 
дика.

то стопанство е осъществило 
най-добри резултати. Общият 
доход в тази област възлиза 
на 82,5 процента Увеличено 
е и участието <на 

сто- стопанство

За това състояние 
вестна степен са спосособству 
вали и недостатъчната подгот 
веност на

в този край.
най-важните

тя традиция 
Като една от 

задачи, които стоят пред об
ществено-политическите
ганизации в Бабушнишка об 
щина в юбилейната година — 
е претворяване в живота на 
Закона за сдружения труд и 
по-нататъшното 
на делегатската 
ва отношение значително Мяс 
то ще се даде и на консти- 

преустройство на

ЧБС] ВУВАНЕТО на 40-годиш 
мината от идването на др. Ти 
то начело на Партията и че- 
ствуването на 85-ия му рож 
ден ден ще бъдат ознамену
вани достойно в Бабушнишка 
общинр. В чест на великите 
юбилеи ще се раздвижи ожи 
вена обществено-политическа 
дейност във всички обществе 
но-политичесни 
а Социалистическият 
ще бъде като обединяващ 
фронт:

Вече о уточнена и програ
ма за чествуване на тези ва
жни юбилеи. Във всички ме 
стни общности и местни ор
ганизации на Социалистичес
кия съюз в общината ще бъ 
дат изнесени сказки, на ко
ито ще се говори за жизне
ния път и революционното 
дело на другаря Тито. Соци
алистическият съюз ще бъде 
инициатор и за раздвижване 
на широки комунално-битови 
акции.

Предвиждат се също така 
срещи и разговори на населе 
нието, младежта и пионерите 
с известни революционери и 
първоборци, като по този на 
чин се продължи с таченето 
и развитието на светлите тра 
диции от Народоосвободител- 
ната борба, които имат бога-

до из-

ор-организациите на 
сдружения труд преминавай- 
ни труд преминавайки на но 
вия начин на разплащане и 
редица други, предимно субен 
тивни слабости.

Подчертано бе 
че все още бавното премина
ване към

селското 
в общия доход в 

общината от 17 на почти 30 
на сто. Но и 
сдружаването в селското сто
панство все още не върви с 
желаните темпове.

покрай това
внедряване 

система. В тоще мо- също така,
организации, 

съюзстимулативно възнаОценено бе, че през изтек
лата година общият доход а 
Бабушнишка община 
с 8,9 процента
предишната година. Усложени 
те условия на стопанисване, 
както и повишението на цени 
те и производствените разхо
ди отрицателно са се отрази 

през изтекла- ли върху общия 
тя година е имало известно растеж. При това 
намаление на икономичността

граждавано се явява нато ,спи 
рачна в осъществяваното 
по-добри финансови резулта
ти. Недоимъка на кадри зло 
се отразява върху стопанисва 
нето в общината.

предстоящия период тру 
дощите се в Бабушнишка об 
щина ще анализират 
новането на 
войните

туционното 
местните общности като ос
новни клетки на нашата систе

нае растял 
в сравнение с ма.

В рамките на чествуването 
на Титовите юбилеи в Бабуш 
нишка община ще бъдат ор
ганизирани съвместни ал.цйй 
на Социалистическия съюз, 
Съюза на бойците, Съюзя на 
комунистите и 
циалистичесиата младеж в уре 
ждането на съществуващите 
и издигането на нови възпоме 
нателни плочи. Отделна про
грама ще бъде изготвена във 
връзка с чествуването на 4 
и 7 юли и Деня на младост- 

25 май.

В

Изнесено бе, изпъл- 
задачите от раз- 

пропрами, осъществя 
разпределението на 
състоянието-на над-

стопански 
има и из

вестен застой в пласмента на 
някои стоки. Създаден 
ради това лагер в промишле 
ността за около 38,8 процен
та. Общият доход в промиш 
леното производство в общи
ната през изтеклата година е 
по-малък с 5 процента в срав 
нение с 1975 година.

ването и 
дохода и

Съюза на со-в работата — с 0,8 процента, 
повишение на

е по
ри.разноските за 

отпуски по болест до 30 дни 
дори със 75,5 процента, а по-

Във .всички организациите 
на сдружения труд и самоул- 
равителни общности на инте- 
реоите ще бъдат 
конкретни анализи 
зани

вишението на общия доход в 
сравнение с изготвени 

и набеля- 
мероприятия за осъщест 

вяване на целите на икономи 
чеоната стабилизация- В

повишението на 
дохода е по-малко с 2,8 про 
цента. В този период селско-

татова
ще е необходимо 

включване на
отношение 
най-дейно 
вичните

С изпращането на Щафета 
та на младостта се откриха 
тържествата по повод Ти.тови 
те билеи.

пър-
организации на Съю-

юкнматоК0Мун,ИСТИте и профсъюзните организации в общи-
ДИМИТРОВГРАД

ната.Търсят се финансови средства 

за информиране
М. А. М. А.

ОБЩ СЪБОР В ДИМИТРОВГРАД

Общинснатд скупщина в Ди финансиране предаването 
митровпрад на прие предпоже български език, понеже преда 
нието на Скупщината на Меж ването финансира Република 
дуобщинската регионална общ 
ност в Ниш за обезпечаване 
на 104 хиляди динара за ин 
формиране. По мнение на об 
ществено-стопанския актив в 
общината в сегашния момент 
на Димитровградска община не 
е необходим дневен региона
лен вестник.

Също така не беше удовле 
врен и йонът на Радио Ниш 

за отпускане на средствя за

на

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАЗГОДИШНИЯ
БЮДЖЕТ

та.
Както обаче изтъкна предсе 

дателя на Общинската скуп 
щина инж. Борис Борисов в 
течение на годинатя нещата 
вероятно ще се променят и 
ще се променят и ще се на
ложи общината да участвува 
във финансирането на регио 
нален вестник.

В Димитровград се 
стоя общ събор, ня който бе 
обсъдено проекторешението 
за бюджета на Димитровград 
ска община за тази

съ- вишаван. По този начин про 
центите на увеличение се по 
лучават въз основа на увели 
чената основа на отделни видо 
в е доходи.

Имайки предвид всичко това 
и тазгодишния бюджет на Ди 
митровградска община, в срав 
нение с миналогодишния, 
увеличен с 14,2 на сто, което 
е с 0,6 на сто, или 534 хиля 
ди динара, по-малко от отпу 
снатите за тази година сред 
ства.

Най-големи средства 
годишния бюджет се отделиха, 
както и досега, за финансира 
не на органа на управлението, 
Службата на вътрешните рабо 
ти, Общинският съд и пр.

от таз

А.
~ _ година,
олед събора се проведе и се 
оия на Общинската 
на която делегатите 
разгледахя и приеха тазгодиш 
ния бюджет на общината.

СЪЮЗЪТ НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА скупщина, 
отново А. Д.

В знак на Титовите 

юбилеи
сурдулиц^а0

Уводно изложение във връз 
ка с предложеното решение 
за бюджета, на общия събор 
изнесе МЛАДЕН ДИМОВ I- 

стопанство ифи 
нанои в органа на управление 
то е Димитровград. Той 
кна, че по отнашение на досе 
гашната прантина, ногато бю 
джетът на общината и Обще 
ствения договор зя 
ване на общите и 
разходи общината 
щето на Републиката 
емани заедно,

В чест иа юбилеи
те - нови гориПредседателството на Съю 

за на бойците в Босилеградск 
община се приобщи 
предложението
ши народи и народности дру 
гаря Тито по трети път да 
бъде провъзгласен за народен 
герой.

Председателството също об 
съди и прие програма, с коя

началник заборческите организация 
в общината ще чествува Тито 
вите юбилеи. Една от първите 
задачи, произтичаща от про
грамата ще бъде таченето на 
революционните традиции от 
Народоосвободителната борба 
и проучаването на революцио 
нното дело ня другаря Тито.

то
Бюджетните приходи на Ди 

митровградска община за 
година възлизат на 18 
она

а
към 

на всични на
изтъ- тази Всеки гражданин в Сурдули 

шка община в чест на юби- 
л енната 40-годи шнин а 
нето на 
на ЮКП 
най-малко

мили-
и /80 хиляди динара. От 

тях са заангажирани 18
она

от идва 
другаря Тито начело 

трябва да посади 
по 40 фиданки — 

изтънват в общинската конфе 
ренция на гораните. 

в пролетното

м мили
и 8Ь9 хиляди динара, до 

нато 411 хиляди 
ват свободни.

огранича 
съвместни 

и на равни 
- са при 

нещата са се

динара оста

БюджетнитеПо повод предстоящите пра 
зници и различни манифеста- променили. Положително в то 
ции които ще се организират ва отношение е, че Обществе
те°ш^ИустппиС^3,а Н3 б°ЙЦИ н'Ият Д0Г0В°Р е приет по-рано те ще устрои срещи с видни „ к
участници от НОВ, които ще така Че още По вРемето на 
ще изнасят спомени пред мла изготвяне на проектобюджета 
дежта и пионерите. е ползвана и в него вградена

приетата политика на общите 
разходи в текущата година.

_ средства са о
безпечени от собствени източ 
ници, чрез данъчи облагания 
и представляват 60 г 
съвкупите бюджетни сред-
гпВалп°СТаНаЛ1Ите °РеАства. ок0 
ло 40 на сто, са получени от 
странд на Републиката за фи 
нансиране на дейност 
ните

залесяване.

вр.г,«..Г'*“2с'С‘у"'
в и те

което е
на сто от

трудо
мнатица^^и^'00"' “М*
ша ПьГ °НИя център „Мо 
ща мДАе 1 °0Новните учили- 
Ща местните общности, учеб 

я център „Иооип Броз Ти- 
1 служителите в обшеотир

но-политическите Р“1^™6
Ции и

на орга 
и оста

Те ще говорят за изториче 
окото
на другаря Тито.

на управлението 
налите ползвателии революционно дело

на бюджет 
са получени 

има

За отбелязване 
ние на няколко години разме 
рът на някои данъци не е

то ,е, че тече ни средства. Те 
понеже общината 
ман на изостанала.

орган иза- 
скупщина

С. Микич

ОбщинснатаВ. В. трет-по и пр.
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БОСИЛЕГРАД
БАБУШНИЦА

ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА 

ЗАПЛАНИРАНИТЕ ЗАДАЧИ
НЕСПИРНА ИДЕИНА 

ОФАНЗИВА
Председателствувано от ТОМИСЛАВ Андреевич, ди- низирането на идейно-полити- 

ректор на Народния универ- ческото издигане на комуние 
ситет в Бабу шпица и предсе- тите в общината, 
дател на комисията за идей
но-политическо
ори Общиноната конферен
ция на Съюза на комунисти
те наистина има накво да ка
же ако се отнесете към не
го тези дни. Народният уни
верситет развива оживена кул 
турна и общественочполитиче 
ска дейност, напълно е вля
зъл в ролята ои на разсадник 
на знания-

Помолихме Андреевич да 
разкажа за читателите ня в.
,,Братство” как върви с орга-

пред
седателя на Изпълнителния 
съвет на Общиноната

шите условия- Към 80 на сто 
от комунистите са обхванати 
с някой вид идейно-поли
тическа образование. Предпо
читаме груповата работа, ма
кар че създаваме условия и 
за инвидуално издигане — 
подчерта Андреевич.

— В Бабушнишна община 
работи школа на самоуправи- 
телите, дописна школа на „Бор 
ба”, а имахме и курсанти в 
регионалните политически шко 
ли в гр. Ниш и Пирот. Раз
носките за тези школи пое
мат организациите на сдруже 
ния труд и синдикатът и Об
щинският комитет на СКС. В 
момента шнолата на самоуп- 
равителите посещават 80, мла 
дежката политическа школа 
— 30, допионата школя на 
„Борба" — 30 Души. Препо
даватели в младежката поли
тическа школа са членове на 
политическия актив в Бабуш
ница, а нерядко ангажираме 
и преподаватели от Междуоб- 
щиноката 
СКС в Ниш, или пъл от Цен 
тралния комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия в Бел

сеч ни задъл жения и оптимал
но да се ангажират за изпъл
няване на 
на общината.

Изпълняване на плана 
се анализира редовно не са
мо в стопанските и трудови 
•организации, но и от служба
та но обществено планиране 
при Общинската скупщина. Съ
що тана в началото на юли тази 
година Изпълнителният съвет 
на Общиноната скупщина по 
дробно ще анализира изпъл
няването 
задачи
проведения договор в Босиле 
град.

окупщи
на, Симеон Захариев в Боси 
леград бе проведен 
с ръководителите на стопански 
те и трудови организации, са 
моуправитепните общности на 
интересите и други струнтури 
във връзка с 
развоен 
съставна част

развойният план
Идейно-политическата 

образование офанзива в Бабушнишка общи 
на в годината на Титовите 
юбилеи и пред конгресите на 
СЮК и СКС е в пълен раз
мах — изтъкна Андреевич. На

договор ще

с тазгодишния
план на общината, 

на оредносро-
чният развоен план.

Бе заключено 
тентни,
осъществяването 
те и трудови организации, на 
запланираните задачи, да уто
чнят своите тримесечни и ме

всички компе 
които участвуват в на полугодишните 

бе заключено настопански-

В. В.

В ООСТ ЗА ТЪРГОВИЯ И ГОСТИЛНИЧАРСТВО „СЛОГА”:

ЩЕ СЕ ПОДОБРИ СНАБДЯВАНЕТО конференция на
Томислав Андреевич

ТЪРГОВСКОТО ването в сравнително добра 
само в онези села, които имат 
добри съобщения- В останали 
те липсват дори и стоки от 
първа необходимост. Причини 
те за това състояние са меж 
ду другото в липсата на до
статъчно оборотни средства.

снабдяване 
и обслужване в Босилеград- 
ска община, организирано от 
ООСТ за

родният универоитет е във 
фокуса на същата. В момента 
имаме 11 различни видове на 
организирано изграждане. То
ва нещо правим според прие
тата от Общинската конферен
ция програмя по идейно-по
литическа издигане. Програма
та сме

търговия и битови услуги, в 
чийто състав работи и ООСТ 
„Слога”.

Изхождайки от фактът, че 
през последно време има все 
по-вече забележки по въпро
са на нередностите в снабдя
ването особено от селските 
потребители, партийната орга 
низация твърде подробно об 
съди всички слабости в тази 
област. Казано бе, че снабдя-

град-
— Как прилагат наученото на 

разни
търговия и гостил- 

ничарство „Слога" в Босиле
град има успехи, но и редица 
слабости, от които някои са 
твърде сериозни. Именно та
кава констатация бе изнесена 
от членовете на първичната 
партийна организация в пред

практика завършилите 
курсове и школи?

— Има голяма полза от те
зи семинари и шноли. Освенкъм на-

На партийното заседание 
бяха изнесени и други сла
бости: лошо отнасяне на ма 
газинерите към 
своеволно увеличаване на про 
дажните цени и др. С една 
дума, товя нарушава качество 
то на търговското обслужва
не. Също така повечето тър 
говски магазинери през мина 
лата година са имали дефици 
ти, възлизащи на 160 хиляди 
динара, което говори и за ма 
териалните им злоупотреби.

С цел тези и други слабос 
ти по ефикасен начин да се 
разрешат, на заседанието на 
партийната организация бе за 
нлючено още веднага в ООСТ 
„Слога' да се образува самоу 
правителен работнически кон
трол и да се поиска матери
ална и партийня отговорност 
воички магазинери, които имат 
злоупотреби в своята работа.

производство,приятието
мющериите,

кошничната?— Пан носиш празна
— Да, но пълна обещания, че търговиятр ще се

поправи?!
В библиотеката вВ. .

личното изграждане 
шилите разни курсове и семи 
нари стават пример на оста
налите. Борят се за повече 
и по-качествено производство, 
от полза са и в обществено- 
политическата работа. Мнози
на от тях са секретари на 
първични организации, или чле 
нове в самоуправителните ор
гани. Във всеки случай — 
тяхната активност е налице
— изтъкна Андеевич. Ще из
неса един интересен пример: 
един млад работник, който 
•преди да отиде в школата на 
самоуправителите често има

опортюнистични 
новища по различни въпроси
— сегя е съвсем друг човек. 
Напълно е осъзнат член на 
колектива и примерен работ- 
нин.

завър

преразгледа досегашната самоуправителна практикаКритически да се
дане на решенията от партии 
ните конгреси.

на се въпросите да раздвижи 
Общинския комитет и т. н.

Има случаи, когато желаей
ки проблемите ефинаоно да се 
разрешават, някои 
организации приемат решения, 
за които са компетентни са- се забрави, че развитието на 
моупраиителните органи. А по материалната база е нерздел 
този начин нещата получават но овързано с развитието на 
нежелан ход. самоуправителните обществе-

но-инономмчеони отношения. ° 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ — СТО- това отношение Занонът за 
ПАНСТВОТО И ПРИЛАГАНЕ одружения труд обезпечава 
НА ЗАКОНА широна и всестранно възмож

ност критичеони да се лрераз 
Затово в предстоящия пери гледа досегашната оамоуправи 

од е необходимо политически телна практика; да се устано 
да се действува, да са посо ,вят по-съвършени оамоуправи 
чват проблемите, тяхната идей телни отношения, които да съ 
оочполитичеона същност и да здадат условия работниците 

напълтствия за да решават по воички въпроси 
от значение за по-нататъшно

Това показват и данните за 
социалната, старостна и поло 
ва структура ня организацията, 
която не е на желаното равни 
ше. В тази насона не можем 
да бъдем доволни и от начи 
на ня приемане на нови чле 

на СК нито

(От 1 стр.)

Основна задача и нататък о' 
товат проблемите в областта 
на стопанството. Не трябв да

тъина че идейната, организа 
=енГ° на Икомаун=

В ИЗМподоб?енаеР0съществена
е много по-голяма мобилност, 
засилена дисциплинатапт> 
брено аяционното и 
единство, осъществен по-голям
степен на организираност и т. 
н С ДРУГИ ДУМИ, положениетон, о дру и «^о6р01 отишжото

и конгресите.
меж 

можем

първични

нове 1В редовете 
лък от броя на приетите члелено
нове.

Необходимо в това отноше 
ние е да се мени методът на 
работа, за да може Съюзът 
на комунистите дя действува 
от класови позиции; от пози 
циите, интересите и целите на 
работническата класа.

ста-ше

е много по
Писмото

рГако се прави сравнение 
ду тези два периода, м 
™ (й-ем доволни. Ано 
ад отправим въпрос дали пар 
тайната общ,
иягга А ГОТОВа И СПООРОНИ «

говорът не може т и « 
пълно положителен.

иасае зя дей 
центра

А когато ,се 
ствуването на СН 

: ] въпрос и нататън остава 
мястото и ролята ня първич 
ните организации на СН. Една 
чаог от организациите не ус 
летва да изгради свой стил и 
метод ня работа. Липова план 
на работа, самоинициатмва, ча

оба
ват насоки и 
разрешаването им.

В предстоящия период, ос то развитие на стопанството и 
началото дей за своето обществено-инономи 

чеоно положение.

Ползата от тези курсове и 
каза

лен
школи е несъмнена 
накрая Андреевич.вен спомената в 

ност, е нужно голямо внима
ние да се обърне и зп Пяло 
отно и посседователно пртвеж

М. А. — Д. С.А. Д.
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗАК0Н7Л ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ПРАНТИНА

Над 300 сдружени селски стопани Провежда
поОсновната организация на 

сдружения труд за селскосто
панска дейност и изкупване 
..Напредък", която е в състава 
на Селскостопанско-търговския 
и услужен комбинат в Босиле 
град е основен носител на ра 
звитието на селското стопан
ство в комуната. През тази го 
дина „Напредък” особено 
мание ще обърне на повиша 
ването на производителността 
ня труда на частните селско 
стопански труженици в Боси 
леградсна община.

Единствена

познаха обстойно с разпоред 
бите на Закона за сдружения 
труд и с утвърдените от него 
видове
и средства в тази област.

И резултатите,, манар и на 
чални, са налице.

имайки в предвид качеството 
то на обработваемите 
общинатд площи са толкова го 
леми, че на края на годината, 
ногато трябва да се направи 
равноометна, едва ли ще оста 
не част от дохода за задоволя 
ване на личните потреби на 
селските стопани. Според ду 
мито на Захариев, направени 
са постъпни пред компетентни 
те републикански органи 
намаление ня облаганията на 
онези селяни, които сдружат 
именията си с няноя органи 
зация на сдружения труд. 
След това, може да се очан 
ва и в Босилепрадеко да бъ 
дат оилгочени договори за 
но сдружаване на труд и сред 
ствя в селското 

Сключените

в програмасдружаване на труд

плаиично: самоуправителиото 
ране, натрупването и разпреде 

личните
В провеждането на Зано 

на за сдружения труд трудо 
вите и стопансните организа
ции в Босилеградсна община 
досега са постигнали само на 

39 чални резултати. Тази нонсти 
тация бе изнесена на съвмест 
но заседание в Босилеград, на 
което участвуваха стопански и 
политически ръководители от 
общината ДРАГОЛЮБ ИВА
НОВ, съдия Окръжния стопан 
ски съд в Лесновац.

Този разговор поназа, че ос 
вен Горската секция. засега 
останалите организации нямат 
изготвени програми за провеж 
дане Закона за сдружения 
труд. Както бе назано, тези 
програми трябва да бдат кон 
кретна изява на потребите за 
осъществяване на запланира 
ните в организационното преу 
стройство промени и за по-на 
татъшното развитие на самоу 

В. Богоев правителните отношения, съгла 
оно Занона за сдружения 
труд.

В Предприятието зя произ
водство, оборот и битови усле 
ги „Босилеград” е раздвижена 
инициативата за изготвяне на 
нормативни актове, съгласува 
ни със Закона за сдружения 
труд. Съответна комисия вече 
е изготвила проекти на тези 
документи, които наскоро ще 
бъдат_ пуснати на обсъждане. 
Досега обаче в четирите ос 
новни организации на сдруже 
ния труд все още не са извър 
шени необходимите приготов 
ления за изготвяне на нови 
самоуправителни актове.

Подобно е и положението в 
останалите стопански и трудо 
ви организации.

В разискванията е подчертано 
че успешното прилагане на За 
кона за сдружения труд подра 
збира коннретно уреждане на 

\ основните въпроси от областта 
на обществено-инономичесните 
отношения. Това са преди вси

лянето на дохода и 
доходи, формите на сдружава 
нето на труд и средства, отно 
шението на работниците в 
сдружения труд, самоуправле
нието и др.

В приетите на заседанието 
заключения се казва, че в осъ 
ществяване на тези задачи 
трябвя да се пристъпи твърде 
отговорно, за да не се случи 
Законът да се прилага форма 
лно; отношенията въобще да

Именно, според думите на 
директора на организацията, 
агроном Васил Захариев, досе 
га о*-Напредък” е онлючиля над

вни

договора за сдружаване 
с частните производители.

възможност 
осъществяване на тази цел ор 
ганизацията вижда в пълното 
прилагане, на Закона зя сдру 
жения труд по-специално оне 
зи негови разпоредби, които 
уточняват свързването на тру 
да и средствата в областта на 
селското стопанство.

Ето защо зимния,

за
За отбелязване е, че нито

един от тези договори не е 
снлючей за пълно сдружава 

тоест, нито един замеде 
тец не йона да сдружа имота 
си със земеделоната коопера 
ция. нанто предвижда Закона 
за сдружения труд, и да 
отатус на работнин в сдружея 
труд. Причината за това е, по 
наше мнение 
разсянените разпоредби 
Закона за сдружения 
твърде високите облагания за

пъл>не,
стопанство.

не се променят, а с това и ук 
релването на позицията на ра 
ботнина в материалното прои 
зводство. С една дума, тряб 
ва да се отпочне с изготвяне 
на нови самоуправителни анто 
ве, а съществуващите да се 
съгласуват със Закона. Общо 
всяка организация © длъжна 
да изготви шест такива самоу 
правителни доиументи, между 
които основен е сатутьт 

Всички организации са длъ 
жни да утвърдят програми за 
провеждане на Закона зя сдру 
жения труд. Програмите, гтре 
ди всичко, трябва да устано
вят: начин на запознаването 
на работниците с разпоредби
те от Закона, които непосред 
ствено се отнасят до тяхната 
организация, анализирането на 
съществуващите 
телни актове в светлината на 
Занона, утвърждаването на ос 
новите за изготвяне на нови 
самоуправителни актове и оп 
ределяне на конкретни носи-

досега договори 
битън НЙСя-т Ао Условие на до-има тъй като тук частните 
селски стопани виждат по-гол <г 
ма изгода, понеже „Напредък” 
освен че обезпечава фураж — 
след това изкупува угоения до 
битън по предварително гаран 
тирани цени.

така на
речен мъртъв сезон, бе най- 
рационално използван от 
ворните в организацията, кои 
то почти във всички местни 
общности в комуната организм 
раха срещи с частните селско 
стопански труженици и

в недостатъчноотго
на

труд,

пенсионно, здравно, инвалидно 
и други осигуровни, коитопи за

„ТЕКСТИКОЛОР” — БАБУШНИЦА

Истинско преустройство
— Има ли и коннретни ре

зултати след преминаването на 
нов начин ня организиране, но 
ето подразбира и нов начин 
на възнаграждаван е?

Ако към конституционното 
преустройство в една органи 
зация се мине действително и 
съществено, резултати сигур 
но ще има. „Текстиколор" в 
Бабушница е една такава ор 
ганизация-

и носители на производството. 
Тази прантина се надделява. 
Истина, още имаме случаи спе 
цалисти и средни технически 
кадри да отиват в нестонапсни 
организации зарад по-весо 
ни доходи, но се надявам в 
скоро време и „Тенстилнолор” 
да стане привлекателен за тях. 
В това отношение много очак 
вам е и от републиканския 
фонд за подпомагане с кадри 
на стопански изостаналите об 
щини. След 17 години съще 
ствуване „Тенстилнолор” за 
пръв път отрои жил ище за спе 
циалисти! Досега ня този въ

самоуправи-

— Да, резултати има. Вече 
в първите два-три месеца на— Дълго време „Текстилно тели на целокупната активност.

Трябва да се отбележи, че 
в предлагането на нонкретни 
решения, ноито са от значение 
за самоуправителиото преу
стройство на всяка организа 
ция съгласно Занона за сдру 
жения труд, трябва непосред 
ствено да участвуват всични 
работници.

лор” съчиняваха три основни 
организации на сдружения 
труд, но нищо по-съществено 
в организационната структура 
не беше променено — казва 
директорът на тази организа 
ция и председател на Съвета 
на синдикатите в Бабушница 
ПЕТЪР ЙОНЧИЧ. Още преди 
две-три години бе направена 
формална подялба, но съще 
ствена не. Не се знаеше, коя 
организация на сдружения 
труд какви резултати дава, по
точно, не участвуваха всични 
еднакво в създаването на до 
хода, а в разпределението му 
всички еднакво участвуваха. И 
естествено, това 
до незаинтересованост на тру 
дещия се дя произвежда по
вече и по-качествено — 
Йончич.

От една година насам 
трудещите се в „Текстилко- 
лор” пишат нова страница в 
историята ня своята трудова 
организация- Между първите в 
общината 
стройство 
създават сложна организация 
на сдружения труд с две ос 
новни:

В. В.

прос значи не се е обръщало 
внимание. А какво значи то 
ва за една организация — доб 

подчертава
Възобновете си

ре е известно 
Йончич.

„Текстилколор" тези абонамента задовеждаше дни е 
работническиорганизирал и 

стол, нъдето само за 3 дина 
ра се получава топло ядене.

Петър Йончич В. » |С€каз
годината оме постигнали завид 
«и производствени и делови 
резултати, а ооновно е, че ид 
ва до (промяна в отношението 
към труда, нъм производстве 
ните задачи. Вместо заплара 
ните 6 са осъществени 7,5 ми 
лионд динара. Хората вече са 
охванали, че от тяхното анга 
жиране, от изпълнението на 
производствените планове — 
зависи и личния им доход.

— Има ли промяна в отно
шението нъм кадрите? Този 
въпрос, както знаем, е доста 
наболял в много организации 
на сдружения труд, а в това 
число и в „Тенстилнолор"?

I
М. А.

ГОРСКОТО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Възобновяването на горите — постоянна задачаизвършват преу- 
на нови начала,

Босилеградсна общиня е бо 
гата с гори. Обществените го 
ри ое простират на площ от 
5 хиляди, а частните на 12 
хиляда хектара. С една дума, 
30%о от територията на общи 
ната е покрита с гори. Дърве 
стната маса възлаза на 2 ми 
лиона нубичеоки метра, което 
говори за значителното богат 
ство и потенциалните (възмож 
ности на горското дело в об 
щината.

Трябва

и от факта, че в Босилеград 
ока община все още има го 
леми ерозивни площи, за възо 
бновяването ня горите зана
пред ще се организират мно 
го по-обемни мероприятия от 
нолкото досега.

През тази година Горската 
секция в Босилеград ще фи 
нансира залесяване и възоб
новяване на закелвелите гори 
на площ от 250 хектара. За 
Цялостна защита на горите, на 
площ от 510 хектара ще про 
веде различни мелиоративни 
акции.

Водностопанскатя организа 
ция „Ерозия” 'От Владичин Хан 
ще финаноира залесителни ак

ции на 30 хектара, я на 150 
хентара създаване н изкустве 

ливди. За целта тази ор 
ганизация 
лиона динара.

В залесителните 
създаването на изкуствени ли 
вади и през тази годиня голям 
принос ще дадат гораните, ор 
ганизпрани в десетина училшц 
ни и селони горански бригади. 
Тази пролет и през есентя ще 
запеоят 170 хектара голини. 
Също така ще участвуват в 
създаването на 210 
изкуствени ливади, които 
от голямо значение не само в 
борбата срещу ерозията, но и 
за обезпечаването на качес
твен фураж.

основна
печатни тъкани и основна ор 
ганизация конфекция- Ще ра 
ботят на чисти сметки, без да 
се върши преливане на дохо
да от една в друга организа
ция на сдружения труд.

— За десетина дни ще бъ
дат пуснати на публично об
съждане самоуправително спо 
разумение на създаване и ра 
зпределение на дохода и лич 
ните доходи, проекта на новия 
статут. В създаването на нова 
та организационна 
— най-дейно са се включили 
профсъюзната организация и 
Съюза на комунистите.

организация

ще отдели 2,6 ми1
акции и- в

— Има. Дооега наистина от 
ношението към специалистите 
не беше добро. Мнозиня 
тдх гледаха като на хора, но 
ито само взимат „големи” за
плати, а »е като ня нреатори

обаче да се от
бележи, че над от 40 на сто 
от горите, поради прекомерна 
та им експлоатация, са занеля 
вели и нямат по-голяма техни 
ческа стойност.

Изхождайки от това, както

хентаранаструктура са
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ПРИ СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯ В БОСИЛЕГРАД

Кой ще разруши
в града?плевниците

КОМПЕТЕНТНИТЕ Интересно е, че нарушите-инспенто-
ри не изпълняват решенията, заплащат пло-лите редовно

бите ои. След нато мине ед-които взима съдията за нару
шения в Босилепрад. Такъв е на година срещу тях отново
случая със забраната за отгле- се отправят заявления до съ

дията за нарушения- И танаждане на свине, говеда, кози
в града. Тана еи кокошки от година на година се про-

Д. Николов и когато трябва да се орутят така цялостното решаване наК. Гюров този проблем.плевниците, кочините, нурни-
ците в градоустроената част По мнението на Митов че-ПО НЕРАВНИЯ ПОТ 10 на града. сти са и нарушенията на об-

Именно такива ществения Р©Д и мир. Ставазабележки
има съдията за нарушения в въпрос зя различни свади ме
Босилеград ГОШЕ МИТОВ, но- жду хората в селата, ноито са
гато става въпрос за ефикас- пооледица на нерешени иму-
ността в работата на тази слу 
жба.

ществени въпроси. Преди та- 
нива спорове да бъдат реша

От Долни Криводол до Въл 
новия има към 2,5 километра. 
В тези ранни пролетни Дни до 
Вълновия може да се стигне 
само пеша. По пътя ще забе 
лежите редица неща. На ня 
кои места 
и по поливин метър, ще срещ 
нете дупки с вода, или наела 
гани камъни, тръни и т. н. Пра 
вено е всичко пътят Да се ос 
пособи за движение на мотор 
ни возила. Но и покрай тези 
усилия — резулатът е изоста 
нал.

моуправителнатя общност 
пътно,
стопанство в Димитровград бе 
ше решено на местната общ
ност във Вълновия да се отпу 
снат 300 хиляди динара за из 
граждане на пътя-

бират над 180 тона краве и ов 
че мляко в нашето село...

Колкото сме в състояние, се 
стараем 1— казва КОСТАДИН 
ГЮРОВ, секретар на първична 
та организация на Съюза на 
комунистите. Всички обществе 
но-политичесни организации в 
селото заедно работят. Най- 
важната задача, канто каза 
председателят е изграждането 
на пътя- Стари сме вече, не 
можем да носим млякото, а от 
него вземаме парата. За вси 
чно: и за пазар и за данъкт. 
Има хора и над 80-годишна 
възраст, ноито продават мля
ко. Ето Михаил Деннов е на 
85 години. Сам е. Има една 
крава, но не може да носи 
млякото до Долни Криводол. 
Какво да правим? Ние му но 
сим мляното.

Същите проблеми изнася и 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ, предсе
дател на местната организация 
на оциалистическия съюз.

Всички разговори започват и 
завършават — с пътя- Той е 
условие за сътрудничество със 
земеделската кооперация „Сто 
чар” и за всичко...

... И нанто обинновено, про 
блемите трябва да се разреша 
ват съвместно. Но дя кажем, 
и това, че от времето на про 
ведените разговори измина ед 
на седмица, в ноято на засе 
данието на Снупщината на са

за
комунално и елентро-

пътят е издълбан
С това проблемът не е Раз 

решен. Хората мляното носят 
пеш, понеже трантор не мо
же да идва във Вълновия- Ме 
стната общност ще трябва да 
превезе намън за настилна на 
пътя» а след товя да започне 
и строежът му...

В случая не може да се об 
винява нито общината, нито 
нооперацията, че не полагат 
усилия за разрешаване на про 
блемите. Но има и други неща. 
Трябва да се помогне на въл- 
ковияни. И то да им помогнат 
техни хора, преселниците от 
това село в Димитровград и 
вътрешността. И 
Общността за пътно стопан
ство.

Като казваме, това имаме 
предвид, че вълновияни те ще 
обезпечат камък, но трябва 
да се разреши въпроса за пре 
карването им, да се сключи до 
говор за изграждане на пътя 
и т. н.

А и за това трябва хора, нои 
то поне да дадат напътствия-

— Проведохме 19 трудови 
назаанции на този път,

ИВАН СИМЕОНОВ, председа
телят на местната общност, 
във Вълновия- Но нищо не по 
мага. Необходимо е по-голямо 
ангажиране и на общината и 
на всични ни от село. А този 
път за нас значи много. Ето от 
първи Я”УаРи и трактор не иД 
ва в нашето село да събира 
млякото. Носим го до Долни 
Криводол. А това са два и по 
ловина километра път и още 
един километър през селото. 
Цял преди обед денгуба, а не 
е лесно на гърб р& се носят 
20 — 25 килограма. И тана — 
през януари и март. През фе 
вруари някак решиха въпроса. 
Времето беше по-добъо, и ид 
ваше трактор във Вълновия- 
Не трябва да се забрави, че 

течение ия годината се съ

Плевник в центъра на Босилеград

вани в Общинсния съд, обин
новено им предшествуват нав 
ги, побии и др., поради което 
се стига и до съдията за на
рушения-

Този проблем, който се пре 
връща в масова проява в се
лата Бранковци, Гложие, Гор
на Любата и други, твърде 
ефикасно би можал да бъде 
разрешаван от мировите съве 
ти в местните общности — 
счита Митов. За съжаление 
дейността на тези органи на 
ССРН с години не се чувству-

Пояонявайки 
на решенията на Общинсната 
скупщина, отнасящи се догра 
доустройството на Босилеград, 
вследствие на което настават 
нарушения, Митов наза. че в 
центъра на града все още има 
неразурешни повече от десет 
плевника. Два пъти повече 
има нурници и кочини. Всич 
но това прави грозен града и 
спъва по-нататъшното му из
граждане.

В реализирането ня това ре 
шение на ОС преди всичко се 
чувствува липсата на дейност 
та на санитарния инспентор.

незачитанетоестествено

А. Д-
в ва.

В. В.

ПРЕЗ 1976 ГОДИНА В КУСА ВРАНА Груиици строи път10 тона нрава и 4,5 тона овче сирена Местната общност в село 
Груинци през тази ще строи 
път в дължина от оноло 10 
километра. За целта ще се 
ползува съвкупното местно 
самооблагане за тази година. 
Такова решение бе взето на 
заседанието на местната орга 
низация на ССРН, на което 
участвуваха и членовете на 
Съвета на местната общност.

Бе договорено да се по

строи път с един клон през 
село
Равни Дел. Така селото най- 
добре ще се свърже с цен
тър,, на общината

Извор, а с друг през

В Куса врана нма оноло 
400 овце и около 200 нрави. 
В течение на годината се съ 
бере значително количество 
мляко. Произведеното сирене 
се плаоира на домашния па
зар или се изнася-

Произведени са оноло 10 то- 
ня краве и 4,5 тона овче си
рене.

Босиле
В течение на миналата го- 

мандрата в Куса врана,
град.

Очаква се, че в изграждане 
то на този важен за селото 
обект, ще участвува и общи 
ната със средства от номунал 
ние фонд.

дина
която работи в рамките на 
земеделската кооперация
„Сточар" в Димитровград,

оноло 72 ХИЛЯДИ ни 
20 хи

В мандрата в Нуса врана 
работи само един човек, кой 
то получава к-раве мляко от 
60 домакинства, а овче От 30 
домакинства.

е
изкупила 
лопрама нраве и оноло 
ляди килограма овче

В. В.
А. Д-ю

МЛЯН°- ла сложете веднага в студе
на вода в която сте сипали 
малко винен оцет.Практичаони

съветиЦЪРНОЩИЦА ★

САМООБЛАГАНЕ ЗА ПЪТИЩА Ногато режете лук, за да 
не ви тенат слъци потопете 
го пщрво в топла, а след то
ва в студена вода.

★
Сладките при печене отдо

лу няма да загорят, ако под 
тепсията в 
посолите тънък пласт сол.

използват за фи-ито ща се 
лансиране на булдозер, с нои 
то ще се пронарат пътищата.

По този начин 
се свърже с регионалния път 
Босилеград — Любата Вран 
сна баня-

Трасето на втория път 
Две ре- 

целта 
събрани 40

★нова.жителите от с.Тази година
Ц'ЬРИ“я«ГаПоТРонЯолоА10

Първият Ще се 
гтоои от „Две Р0КИ" Д° "П|ри
дол". За неговото изграждане 
на доброволна база Ся оъ6Р® 
НИ 50 хиляди динара, а насно 
ро ще се обезпечат още тол

ноято се пекатще се строи между 
ни" и „Петковци . За 
от населението са 
хиляди динара.

!В тази комунално-битова ак- 
с. Църнощица, Общин- 

енупщина ще участвува 
50 хиляди динара, но

Яденето, ноето оставяне за 
друг ден няма да се развали 
лесно ано венага, щом го сва 
лите от печката го пресилете 

други съд и го покриете с 
напълно чист капак.

селото ще
пътя
километра. ★

заНогато чистите дюли 
опатко или компот и да не 
почернеят всяка изчистен дю

вция в
сната 
с около

В. В.
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тлтчюа
НОГА ЩЕ СЕ ОТКРИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СЛУЖБА? ВЪВ ВРАНЯ ЩЕ СЕ ШКОЛУ

ВАТВЪПРОС с много
ДИЛЕМИ УШИ

ЗА
НАРОДНОСТТАВъпросът за откриване на 

просветно-педагогичесна 
жба за училищата на българ 
ската народност от ден на 
ден става все по-актуален. 
Той се налага с Цялата си се
риозност и търси спешно ре
шение, до началото на нова
та учебна 1977/78 година, до 
започване на училищната ре
форма. Но в решаването на 
този важен въпрос трябва да 
се съблюдат и решат много 
дилеми — мястото на служба 
та, кадрите, финансирането й, 
материапнотехническата й ос
нова и пр.

Тези въпроси бяхя обсъж 
дани на състоялото се мина
лата седмица съвещание — 
разговор между представите
лите от общините, в които 
живее българската народност, 

просветнопедагогичесните 
заводи от Ниш и Враня и на 
Републиканския 
за образование. Тъй като две 
от четирите общини (Дими

тровград и Бабушница) не бя 
ха застъпени в разговорите, ос 
тава допълнително договаряне 
между общините и двата ре
гиона за конкретна реализа
ция на това мероприятие.

В разискванията бе посоче 
но, че общинсните скупщини 
в Димитровград, Бабушница, 
Сурдулица и Босилеград вече 
са приели решение за създа 
ване на педагогическа служ
ба за народността. Сега кога 
то тези решения трябва кон- 
нретно да се реализират въз 
никва въпросът кан тази слу 
жба да бъде най-ефикасна и 
рационална,та да отговори на 
предназначението си.?

На този и други материал
ни и организационни въпроси 
представители от четирите об 
щини, просветно-педагогически 
те заводи в регионите Ниш и 
Лесковац ще потърсят отго*

слу

ка Републинан-По почин
ския секретариат за основно 
образовани© Педагогическата 
академия във Враня трябва 
да поеме грижата за школу 
ване на определен брой бъде 
щи учители за българската на 
родност.

Данните говорят, че след
период от 5 до 10 години го
лямо число от сегашните пър 
воначални учители ще се пен 
опонират. Тогава много учили 
ща от първо до четвърто от
деление ще останат без учи
тели. Това налага въпросът
с кадрите за началните учи
лища спешно да се решава.

Педагогическата академия
във Враня разполага с необ
ходимите кадрови и матери
ални условия за откриване на 
една паралелна, която ще ра 
боти по специално изготвена 
програма. Завършилите ака
демията ученици ще бъдат 
оспособени да преподават в 
училищата на български или 
сърбохърватски език. Така въ 
просът с настаняването им на 
работа няма да представлява 
проблем.

на

вор на една от предстоящи 
те срещи.

секретариат
Ст. Ст Пиво Караматиевич: Миньори

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙЦИ УЧАСТВУВАХА НА 
ЗОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ

За основното образование 

15 милиона динара
Успех на „Снаха“ в Апенсинац

Освен това, в училищата иЗрителите с голям интерес про 
следиха играта на Димитров- общностите на интересите за 

„Христо Бо- образование ще се поведе 
сметка за даване на стилен 
дии и подбор на нандидатите 
за всяко работно място, кое- 

е една ста То след школуването трябва 
да заемат.

На 29 март в Алексинац за 
почна зоналния преглед на са 
модейните театри от Източна 
Сърбия. Прегледът ще завър 
ши на Ю април. В него ще 
участвуват 15 самодейни гру

градския театър 
тев”. На края, с аплодисмен 
ти им отдадоха признание за 
успешно изпълнение. А с това 
беше потвърдена 
ра истина,, че в изкуството ня 
ма езикови бариери.

Бе казано, че мнозинството де 
легации неантивно се отнасят 
върху обсъждане на проенто 
решенията и програмите за ра 
бота, които предлага тази об 
щност. Самоуправителният ра
ботнически контрол и сществу 
ващите четири комисии на Ску 
пщината досега не са изпълни 
ли своите задачи:

На проведеното миналата 
седмица заседание на Скупщи 
натя на самоуправителната об 
щност на интересите за основ 
но образование и възпитание 
в Босилеград, делегатите раз 
гледаха отчет за работа на 
тази общност през миналата 
година и приеха план за рабо 
та през тази година.

На заседанието бе изтъкна 
то, че тази самоуправителна 
общност, която се грижи за 
финансирането на петте осно 
вни училища в общината, все 
още прави първи крачки 
осъществяването на принципи 
те на делегатската система в 
самоуправителното решаване.

пи.
На този преглед, Димитров 

градските самодейци ня 31 
март, представиха с пиесата 
„Снаха" от Георги Караславов.

Въпреки обстоятелството, че 
споменатата пиеся беше изпъл 
нена на български език, зала 
та, в Алексинац беше пълна.

За реализация на това важ 
но мероприятие в учебното 
дело на българската народ
ност Педагогическата акаде
мия Ще проведе широки кон 
султации в общините Босиле 

А. Д. град, Бабушница, Сурдулица 
и Димитровград.

След принлючване на съре 
внованията ще бъдат разделе 
ни награди за най-добра пие 
са, постановка, мъжна и жен 
ска роля-

В танова положение главна 
та си дейност тази общност 
осъществява посредством Из 
пълнителният съвет на Снуп- 

професионалната

л Самоуправителните 
в академията считат, че с 
школуването на тези кадри 
може да се почне от идуща 
та учебна година.

органи
По повод 40-годишнината от идването на ДРУ- 

гаря Тито начело на ЮКП и 85-ия му рожден ден
Самоуправителната общност на интересите за 

наука и култура в Димитровград обявява

НАГРАДЕН КОНКУРС

щината 
служба.

Тези очебиещи слабости в 
развитието на самоуправител
ните отношения в тази област 
занапред ще се разрешават с 
по-интензивно 
обществено-политичесните, тру 
довите организации и местни 
те общности, които са отговор 
ни за работата не само на та
зи, но и на останалите самоу 
правителни общности на инте 
ресите в общината.

и
в

Ст. Ст.

за съчинения на темата В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „БРАТСТВО” В ЗВОНЦИ ангажиране на

Тито-Свободата За кратко време - 

добър успехВ конкурса могат да участвуват само работници 
от непосредственото производство и селскостопански 
производители от Димитровградска община.

Творбите трябва Да бъдат написани на сър
български език. Да имат наи-вече 4 

машина или 8 страници

МАКАР че звонското учили 
ще „Братство” се е включило 
в шампионатя по знание „Ти 
то — Революция — мир” с 
известно закъснение, постиг
натите резултати са много до 
бри. Това съревнование, орга
низирано по повод 40-годиш- 
нинатя от идването на др. Ти 
то начело на Партията и 85- 
ия му рожден ден предизви
ка голям интерес всред уче 
циците.

Материалите за шампионата 
„Тито — революция 
бяха раздадени

на 23 март класови състеза
ния бяха излъчени първенци 
те по отделни класове, общо 
20 ученици. На 30 март се 
състоя училищно състезание, 
ня което бяха излъчени пе
тима най-добри, които ще се 
състезават на общинското 
съревнование в Бабушница на 
9 април. Шампиони от Звон- 
ци са: Милена Тодорова от 
пети клас, която спечели всич 
ките 16 точки, следвана от 
седмокласниците Йордан Ле- На края на заседанието си 
поев и Славчо Шарков с 15,5 Скупщината на общността 
точки. Осмокласниците Васил 
Алексов с 15,5 и Цено Велич 
ков с 14,5 точки.

Ако се вземе предвид вре 
мето, за което се готвехме- 
постигнат е добър успех — 
педчертя Сотирова.

Надяваме се на 9 април да 
пожънат успех и ня състеза
нието в Бабушница.

Според приетия на заседани 
ето финансов план, за потре 
бите на основното образова
ние и възпитание в общината 
през тази учебна година ще 
се изразходват 15 милиона ди 
нара. От тях 940 хиляди ди 
нара са предназначени за без 
палтни учебници, превозване 
на ученици и за образование 
на възрастните, които са не
грамотни.

хърватски или 
страници написани на пишеща 
писани на ръна.

Журито ще направи избор на творбите и ще 
присъди следните награди:

Една първа награда на стойност от 400 динара 
Дв« втори награди на стойност по 350 динара 

стойност по 300 динара.Три трети награди на

Наградите ще представляват произведения на 
др. Тито или сборници и произведения, в ноито се 
говори за другаря Тито и революционната му дейност.

Даването на наградите ще се извърши в рамки
те на „Майските срещи 77" в Димитровград.

Творбите се изпращат препоръчано, с шифър

мир
във всички взе

препоръка, с ноято предлага 
петте основни училища да 
сдружат средствата от а мор 
тизационните изчисления, въз 
лизащи на 1,6 милиона динара. 
По такъв начин 
се обезпечат

подведомствени училища и в 
основното училище в Звонци 
и поред краткия срок 
акциятя бяха включени всич
ки преподаватели и ученици.

— Постигнати са много до 
казва То-

в
на адрес:

СИЗ за наука и култура Димитровград. Срок за 
изращане на творбите е 9 май 1977 година.

С творбите в отделен плик със същия шифър 
се доставят данни за автора и адреса му, с което се 
установява кой е авторът на същите.

ще могат да 
кредити, които 

да се ползват за изграждане 
то на няколко училищни спра 
ди в селата.

бри резултати
дорка Сотирова, директор на 
основното училище в Звонци. 

л Ние сме доволни от поназа-
/ ните знания- На проведенитеV. Д. Стоев В. В.

СТРАНИЦА 8 БРАТСТВО -к 8 АПРИЛ 1977



шдежкА страница
ВСИЧКИ ИУСОВРАНЧАНИ — ГОРАНИНА ПЪРВИ АПРИЛ

Масови трудови акции Парк с името на Тито
Първи април, Денят на 

дежките трудов^ акции в Бо 
силеградска

ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕ
СКИТЕ организации и местна 
та общност в Куса врана имат 
желание всички жители на 
селото през тази година да 
бъдат горани и по траен на
чин да отбележат юбилея — 
4,0 години от идването на дру 
гаря Тито начело на ЮКП и 
85-ия му рожден ден. Те са 
раздвижили една идея- В мя 
стото „Три межди" да засад 
ят елова гора. Това място се 
намира в югозападната част 
на селото, над училището.

Близо е до селото, а в мо
мента е низалесено. Желание
то място да направят на парк; 
на площ от 4 хектара да по 
то на иусовранчани е това 
садят 16 хиляди дръвчета, 
във вид на четири огньове, в 
средата ня 
писано името Тито.

Желанието на жителите от 
Куса врана може да се осъ
ществи и представява знак на 
уважение и голяма любов към 
др. Тито. С реализацията му 
те ще дадат голям принос 
за съвкупната прослава на 
тазгодишните юбилеи в Дими 
тровградска община..

Иусовранчани сигурно ще 
успеят. Това говорят и факти 
те, че през последните 2—3 
години са засадни 70 хектара 
голини с 200 хиляди борови 
фиданки. Но за осъществява 
не на идеята им трябва и по 
мощ. В товя отношение е ну
жно ангажиране и на общин
ската горанска организация, 
която би трябвало да обезпе 
чи посадъчен материал. Необ 
ходи ма е помощ и от земле- 
мерите в Димитровград, кои
то би тРябвало да им окажат 
помощ и дадат напътствия за 
работа.

Освен това иусовранчани се 
включват в тазгодишната ак
ция на общинската горанска 
организация всеки жител от 
селото да посади най-малко 
по 40 дръвчета.

мла чилищните горансни бригади левизионен ретранслатор в с. 
от ооновните училища в Горна Млекоминци.
Лисина, Долна и торна Люба 
та, Бистър и на засадиха по 
вече от 20 хиляди борови и 
акациеви фиданки. Учениците 
от тези, както и от основното 
училище „Георги Димитров" в община, в които гораните ще 
Босилеград почистиха учи
лищните сгради и дворове.
Група ученици от Средношкол

община бе 
ствуван с масови залесителни 
акции и с почистване и уреж 
дане на училищните дворове.

Над 500 ученика от Средно 
школония образователен

че- Трябва да се отбележи, че 
от . първи април Деня «я >ила
дежките трудови акции ведно 
отпоннаха пролетните залеси 
твлни акции в Босилеградска които би било изцен

тър „Иван Караиванов" в Бо 
силеград и, младежи дада-г най-гол ям принос Те ще 

залесят общо 170 хектара го
грани

чари от местния гарнизон на 
ЮНА в местността „Паралов 
ски рид" засадиха 40 хиляди 
борови фиданки. Също таня у-

лини, а на 210 хектара ще 
създадат нови ливади.ският образователен център 

проведе акция по уреждане на 
местността при бъдещия те В. В.

В ЧЕСТ НА ТИТОВИТЕ ЮБИ ДИМИТРОВГРАДЛЕИ

Залесителни
акции Масов и деен стрвлчески съюз

В Димитровградска община 
работят девет 
стрелчеоки дружини с

щи с стрелчески организации 
от други места в станата ук 
репва братството и единство 
то между нашите народи и 
народности и представлява 
ценнен принос зя всенародна
та отбрана.

В състезанията по повод 
деня на младостта в Дими
тровград ще вземат участие 
и отборите на стрелческия 
съюз. До тогава ще бъде за 
вършен спортният център в 
града, където и стрелците ще 
получат свой кът зя упражне 
ния и състезания-

тяхното число е 
на 850. Счита се, че това 
число може да бъде значи
телно по-голямо. ако се фор-

нарастнало
регистрирани 

над
850 членове, обединени в об
щински стрелчески съюз „Гра мират стрелчески дружини в 
ничар”. От година ня година Гимназията „Йосип Броз Ти- 

димитров- то" и в Основното училище 
„Моша Пияде".

В чест на Титовите юбилеи 
— 40-лодини от идването му 
на чело ня аПртията и 85-ия
му рожден ден учениците и 
преподавателите от4 Основно
то училище в Долна Невля в 
местността „Пожарище" заса
диха 2500 борчета.

Членовете на Социалистиче 
ския съюз от селото засади
ха 3000 борчета.

По време на тая акции се 
взе решение да се „оправи 
салонът на Културния дом в 
селото до края на април т.г.

организациите на 
градските стрелци бележат все 
по-завидни резултати в орга- 

омасовяването 
под-

Дружеството полага грижи
за оспособяване на треньори 
дина димитровградският стрел 
чесни съюз се е побратимил 
и съдии. Още през 1974 го- 
със съответния съюз „Ратно 
Павлович” от Ниш и с него 
поддържа редовни връзки. По 
братимяването и честите сре

низирането и 
на тази организация и 
държане ня връзки и сътруд 
ничество с други такива в Ни 
шки регион и в СР Сърбия- 
През 1974 година организаци

е имала 720 членове, до-ята
като през миналата - година А. Д.Б. МарновАспарух Йотов

МЛАДОСТ ЖЕРТВУВАНА ЗА РЕВОЛЮЦИЯТА С23

ВАСИЛ ИВАНОВ ОРГАНИЗАТОР ВА РОНСТРАЦИИ
ло неговото семейство. 

Семейството на Циле нищо
Циле е подържал връзки с 

във Вой
В надвечерието на войната 

Иванов е все по-активен. Чча 
ствува в демонстрациите 
27 март 1941 година. Той по 
вежда масите от Чукарица 
на демонстрации. На 29 март 

събитията

монстрации пред Буковия па
метник в Белград. На също
то място стават кръвави стъл 
кновения с полицията. Убити 
са няк°лк0 студенти и работ 
ници, но народът упорито на 
стоява да се засили борба
та за сключване на договор 
с Русия и решително да се 

борба срещу скъпоти-

партизансни отреди 
водиня и изпращал партизани 
в тях. Той е изпратил и своя
шурей
който по-късно става народен строга 
герой.

като член на Местния ко- 
КП за Белград той

знаело за случилото се.не е
Тялото ня загиналия револю- 

Синиша Николаевич, ционер било погреоано в най- 
тайност на Централни 

те гробища в Белград. Едвам 
след освобождението комиси
ята за установяване на воен 
ните престъпления узнала за 
гроба му.

Семейството на Циле било

от

отдва дни след 
27 март участвува на истори 

Чуна- митет на 
присъствувал на много партии 
ни заседания а Белград. Та- 

28 септември 1942 го-

заседание на
рица, на което присъствувал 
и другаря Тито. Покрай члено 

на ЦК на КП на Сър- 
това заседание при- 

члеиовете на Ме 
КП за Бел

ческото

поведе
ма на
дина присъствувал на партий 
но заседание в улица Волво- зор и 
да Гоймб № 60- Със себе си стапо и специалната полиция- 
носел важни партийни матери След освобождението по при 
али. Обаче в провала в пар- знание на Бечаревич, един от 
тийната организация през най-известните 
март 1942 година чрез завер агенти в Белград се узнало,
бувани агенти полицията уз- че Циле не бил ранен, а убит
нала за това заседание и об- още във схватката на трално-
кръжила сградата. Задачата и то партийно заседание. Оло-
била да хване воичии живи. ред изказванията на 
Членовете ня Партията оба- членове на Партията от това
че оказали съпротива. Циле, време Циле бил предаден от 
който също бил въоръжен, се някой си Алекса Мартинович, 
опитал да се прехвърли през който бил арестуван и които 

съседния показал на полицията място
то, където трябвало дя се 
проведе партийното заседа
ние, на което присъствувал

ята. вете 
бия, на
съствуваяи и 
стният комитет на

изложено на постоянен над- 
тормоз от отрана на Ге-

Но и след тези демонстра 
Павлеции режимът на княз 

не прекъсва борбата срещу 
демонстрантите. В страната 
се откриват концлагери, в к 
ито са затворени много работ 
ници и студенти.

Уволняването от 
било достатъчно Циле да не 

работа в Белград. 
- известен като 

1 трудно можал сам 
да си намери работа. Все 
пак Партията се намесва, за 
да реши въпроса с постъпва
нето му на служба. ЧРез 
ста Василевич той бил назна 
чен на работа в управлението 
на водоводя в Бели води 
на 1 декември 1940 година 
постъпва в предприятието.

среда той намерил 
за работа, 

предприя- 
оформена

град.
полицейски

РАБОТ-ПАРТИЕНПРОЯВЕН 
НИК В БЕЛГРАД

Раковица

От първите дни на окупаци
ята на странатя Васил Иванов 
работи като партиен работник. 
Станал инструктор на Мест- 

номитет на КП за Бел- 
1940 година. През 

актив-

намери 
Той бил вече

някои
комунист и Паметникът но Циле в 

Димитровград
ния
град през
1941 година неговата

създаване и укрепва 
не на Партията били все по 
значителни. Според изявления 

от това вре

та най-важни комунистически 
райони в Белград" писа, че 
специалната полиция ПРез 
1942 година успешно направи
ла провал в крмунистичесни- 
те организации. Във вестника 
се твърди, че от седем раио- 
на били' разкрити пет. „Ново

въведна ограда
двор, но бил смъртно ранен.

В Управлението на Бели во. 
ди пристигнало писмо от по- 
■линията с известие, че инже Иванов.
,нер Васил Иванов, „като висш 
партиен" ръководите е хва
нат и при опит на арестуване
бил тежко ранен. След това Почти една година по-къоно 

Общата държавна болница полицията' обнародвала статия
не издържал операцията. Спе за откриването на партийните
ниялиатя полиция поиската от ■ организации в:Белград. „Ново
предприятието**на Циле да се време" с едро з=е ~ партивн
отнеме квартирата и другите следването на, Титовите банди ^ гСлелва)
бенефиции с ноито ое полева ти" и „Нак са разкрити два- (След..)

ност за

на негови другари
Циле ръководил о някол 

’ партийни организации в 
Поез 1942 година

тоТ водил 11 партийни орга- той води; членове на

ме
В новата 

добри
През 1940 година 
тието вече имало 
партийна организация « Ц

Г работа ТсрОД^"те 
„а ЧуиариЦя и Жарново-

време" от 16 декември 
годиня писа, че организирана 
та партийна работа била про
веждана главно

коусловия

чрез първи 
който работил Ци- 

район.в

ДР*
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КОМЕНТАР

АНТУАЛНО

НОЙ ЩЕ ПЛАТИ НЕРЕДНОСТИТЕ? ГОДИНА НА ФИЗИЧЕСКАТА
КУЛТУРАПрез изтеклата додина бивша

та Регионална общност по здравно оси
гуряване в Пирот е работила със загуба. 
Дефицитът възлиза над 11 милиона дина
ра, във фонда за здравно осигуряване на 
раоотниците и над 4 милиона динара във 
фонда за сдравно осигуряване на сел
скостопанските производители. Този фонд 
освен това, има и над 3 милиона динара 
загуби от по-раншните години.

В момента, след създаването на но
вата Регионална общност по здравно оси
гуряване, обхващаща общините от Нишни 
регион, възниква един въпрос: Кой ще по
гаси дефицита? В Самоуправителното спо
разумяване за основаването «а Регионал
ната общност не е предвидено погасване 
на разходите на бившите общности. А Ре 
гионалната общност в Пирот вече на съде- 
ствува...

... По всично лични, че дефицитът ще 
трябва да покрият основните общности 
по здравно осигурятане от общините на 
бившата Регионална общност, относно об 
щностите в Пирот, Бабушница и Димит
ровград. А това значи и ново обременя
ване на стопанството.

Разглеждайни тези въпроси ОК на 
СКС в Димитровград за е становище да от
прави до ОК на СКС в Пирот и Бабушни
ца и те да обсъдят всички възникнали про 
блеми в областта на здравеопазването. А 
нуждите за това са налице.

ланс делегатите на Скупщината на ре- 
оионалната общност са получили на само
то заседание...

Не говори ли това за несамоуправи- 
телно отношение и незачитане на делегат
ската система?

Безспорно, да!
На заседанието на ОК на СКС в Ди

митровград беше изнесено съмнение и 
обективността нт годишните баланси на 
здравните организации от споменатите об
щини. Комитетът счита че в това отно
шение ще бъде може би необходима и 
ревизия*

А това говори и за отношението на 
здравните организации нъм Общността. В 
течение на цялата минала година те са 
харчили средства. На нрая са търсили Дв 
фицитът да покрие Общността. А не тряб 
ва да се забрави, че тези здравни органи 
зации не иснаха да подпишат договори 
за получаване на средства от Общността. 
Според предложените договори, относно 
предложението на Общността, здравните 
организации трябваше да получат сред- 
ства колкото и през 1975 година увеличе
ни за 14 на сто. През 1976 година се во
деха разпри в това отношение, но дого
ворите не бяха подписани. А епилогът е 
познат: последиците са големите загуби.

Къде е, проблемът? В здравните орга
низации или в Общността?

Точно е, че и здравните организации 
имат специфични проблеми. Но дали в 
тях са разгледани възможностите за по- 
добра организираност, за вътрешни резер
ви, икономии и т. н.

Безспорно е, че имало пропусни и 
нередности и в ОбЩоостта и службите й.

Оотава само още един въпрос: Кой 
ще плати тези нередности?

областта наПРЕЗ последните няколко години в 
физическата култура са постигнати завидни рез-у • 
В Босилеградска община .на физическото образование 
и възпиташе по училищата се отделя зн 
внимание, а прави се и всичко възможно, и 
даните, и трудещите се активно да опорту-ват. и*'' 
свободното време трудещите се трябва занапред л 

разни опортове, да организират 
закаляват здраве-

в

вече до упражняват 
излети и походи с цел хората да
то си.

Е€?1л^а°Вве;^сУ«^-
ночюлитичеоките организации в СР Сърбия прие оо 
ществен договор за провеждането На мероприятия за 
,.Годината на физическата култура”. Като се зна 
значението на физичеоката култура в нашето самоул- 
равително общество м задачите във връзка с нея, 

неотдавна състоялото с^ заседание на 
комитет на

поставени на
Изпълнителния комитет на Централния 
СЮК, във всички местни общности, във всички тру
дови колективи, на този въпрос ще трябва да се 
посвети нужното внимание. На първо място спортът 
и физкултурата трябва да имат масов характер, да 
съдействуват за изграждането на здрави, социалис
тически хора, в издигането и укрепването на отбра
нителната способност на трудещите си и гражданите.

В „Годината на физическата култура”, трябва 
да се работи върху развитието и задълбочаването на 
опортсно сътрудничество между разни колективи, да 
се създава дух на приятелство и сътрудничество. 
Трябва да се изграждат нови игрища за разни спорт-На разширеното заседание на ОК на 

СКС в Димитровград бяха повдигнати мно 
го въпроси, ноито дават нова картина 
на положението. Преди всично, беше из
тъкнато, че по време на приемането на 
годишния баланс на бившата Регионална 
общности някои делегати от трудовите ор
ганизации са били под натиск да повдиг
нат ръка за приемането му. Освен това 

с годишния ба

ни дисциплини.
В Босилеградска община неотдавна Председа

телството на Общинската конференция на Социалис
тическия съюз създаде комитет за чествуване на „Го 
дината на физическата култура”. Комитетът е изгот
вил програма за провеждането на тази важна акция- 
Между посочените в програмата задачи, по-важни са:

— Приемането на оредносрочна програма по ра 
звитие на физическата култура в общината.

— Към всяко училище да се създаде спортно 
дружество, нанто и към по-големите трудови органи
зации и местни общности. Засега в общината съще 

един футболен отбор „Младост” който

А. Д.материалите във връзна

ДИМИТРОВГРАД

ствува само
се състезава в Южноморавсна футболна дивизия,

нръгът на 
повече1 милион и 800 хиляди дин. за 

междуселски пътища
а

със създаването на нови дружества 
състезателите значително ще се разшири и 
млади хора ще бъдат включени в дейността им.

— В основните училища и средношколския цен 
тър да се изградят игрища за съответни спортове: 
футбол, волейбол, баскетбол хандбал и др.

— Във всяко училище обеучението по физиче- 
да бъде провеждано от подготвен 

преподавател. Засега в много основни училища този 
предмет преподават неподготвени преподаватели и 
съвсем естествено, качеството на обучението не 
доволява. Също така във всяко училище да се раз
движи анцията „Всични в природата” и др. подобни, 
които са от голяма полза като закалка за организма 
и имат голямо значение и за развитие на другарство
то всред учениците.

— По случай празника на младостта —
— рождения ден на другаря Тито — в Босилеград 
ще се проведе фестивал, в нойто младежта от общи
ната ще покаже своите постижения на спортното по 
ле. На фестивала ще вземе участие и селоната мла
деж.

ско възпитаниеотпуснати 100 хиляди динара.
Скупщината одобри и 18И 

хиляди динара за изгражда
не на мостя на Лунавишна 
река, който свързва Долна и 
Горна Лук а вица.

одобри и за изграждането на 
пътя от Смиловци до Пърто- 
попинсните воденици.

За доизграждане на шътя 
Петърлаш са от-

СКУПЩИНАТА на самоупра 
вителната общност зя пътно, 
комунално и елентростолан- 
ство в Димитровград разпре
дели тазгодишните средства 
за поправка, доизграждане и 
изграждане на междуселски 
пътища и други комунални 
обекти в селата.

За изграждане на пътя Въл 
новия — Долни Криводол са 
одобрени средства на износ 
от 300 хиляди динара.

Средства на износ от 650 
хиляди динара Скупщината

за-

Радейна 
пуснати 50 хиляди динара.

За поддържане на пътя за 
Долна Невля са отпуснати 50 
хиляди динара, а на лредиш 
ното заседание на Скупщина
та са одобрени и 460 хиляди 
динара поправка ня този път.

Също за доизграждане и 
поправка на пътя от Трънсни 
Одоровци доНуса врана бяха

Освен тези средства в пла
на на Общността са предви
дени и средства за пътя Брай 

Секонос.
25 май

новци
Сумата ще се определи до

пълнително.

А. Д.
— По случай 8 септември — Деня на освобо

ждението на |Босилвградена община от фашистко иго 
— ще се проведат състезания между отборите на 
основните училища по футбол на мални вратички и 
хандбал.

ИЗАТОВЦИ

във ВисокВсеки петък-зъболенар — В течение на „Годината на физичесната кул
тура” ще трябва да се завърши и спортният център 
в Босилеград. Тази анция е подета преди няколко 
години, но засега е в застой.

Покрай набелязаните задачи, ще трябва да се 
раздвижат и редица други акции, които да доприне
сат за издигане на физичеоката култура в общината.

В тях на първо място ще трябва да се анга
жират Съюзът на младежта, който в никакъв случай 
не бива да се примири със съществуващото положе
ние. Общинската- самоуправителна общност по физи- 
чеона култура разполага с известни средства, получе
ни от Републиканската общност, а има и свои сред
ства, та)на че материални възможности за осъщест- 
вя&не на реални пропрами има. Затова е необходимо 
пълно ангажиране на всички фактори, та набеляза
ната програма по равзитие на физическата култура в 
Бооилеградона община да се осъществи изцяло. За
дачите от „Годината на физичеоката култура” ще 
трябва да се осъществят срочно тъй нато тази анция 
се провежда по време, когато чествуваме важни юби- 
леи — 40 години от идването 
ло на СЮК и 85-ия му рожден

април, ногато само сеот 1 
вадеха зъби.

амбулаторията в Изатовци. Сто 
маложната служба, в тази 
булатория, започна да работи

От- днес, 8 април, жителите 
на Висок ще могат да ползват 
всички зъболекароки услуги в

ам

в ИзатовциАмбулаторията 
е добре подредена. В нея ще 
могат да се лекуват зъби, из 
работват протези, коронки и т. 
н. Всеки петък в тази амбула

- ■

тория Ще идва лекар-стомато 
лот.

Да напомним и това, че в 
Изатовци всеки вторник и пе 
тък, освен зъболекар, ще идва 
и лекар обща щрактика. По този 

още един район в Диначин
митровградока община, (освен 
районите Търпени Одоровци и 
Забърдие) получи пълна здрав

на другаря Тито наче- 
ден.

БОРИС КОСТАДИНОВ, 
Председател на ОК на ССРН 
в Босилеград

на защита.

д. ^с. Каменица У
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И. Заянчковски

ПЪРВА ПОБЕДА НА »МЛАД0СТ« КОЙ \Ч11 

ЖИВОТНИТЕ
„МЛАДОСТ”

Босилеград, 3 април. Игри 
ще на „Младост”. Зрители 700 
СъдиЯ: Раде Милкович от Ле 

ац. Голмайстор за „Мла
дост” В. .Арсов в 75 минута.

„Младост”: М. Чипев 7, М. 
Станнович 8, Д. Стефанов 7, А. 
Богоев 7, В. Ивкович 9, Д. 
Станнович 6, В. Джорджевич 5 
(Д. Бодурина 4), Б. Аленсов 8, 
Р. Милошевич 6, В. Аленсов 8 
и В. Арсов 7.

В третия кръг от състезания 
тя в Южноморавска футболна 
дивизия отборът на „Младост” 
на свой терен постигна първа 
победа срещу твърде солидни 
те футболисти 
чар” от Брестовац. Въпреки, че 
победата е епостигната 
мален резултат, трябва да се .из 
тъкне, че босилеградските фут 
болисти играха добре. Гостите 
не претърпяха катастрофа по 
ради неефинасността на напа 
дателите от „Младост" ноито 
не успяха да използват най- 
малко пет извънредни шансо 
ве за отбелеязване на гол.

— „ЖЕЛЕЗНИЧАР" (БРЕСТОВАЦ) 1:0 (0:0)

сков

КАРТИНА от далечното детство. Аз седя пред 
прага на къщата. В ръцете си държа ловджийския 
рог на баща си. Аз го надувам и той издава звучен 
тръбен глас. До мен седи голямото рунтаво куче 
Марс. То слуша и навярно си пр&дставя зова на 
своите предци. Маркс повдига главата си нагоре и 

отначало тихо, а след това всезапочва да вие 
по-високо и по-висоно. Сега ние вече „пеем” на 
два гласа. Този дует продължава дълго, докато не 
излиза мама и ми забранява да тревожа кучето.

В този музикален номер няма нищо особено. 
Бунвално всички кучета могат да реагират на изсвир-. 
ване, провлечено пеене, свирене на тръба, цигулна, 
пиано, акордион и често могат да пригласят със ским 
тене на звуците на музиката. 'Някои кучета бива приу- 
чвани да „пригласят” на музикалните упражнения и 
на господарите си и тогава те вече не скимтят, а 
специално пеят с вой. В Уфа една преподавателка 
в техникума имала овчарско куче на име Джен. Но- 
гато тя свирела на пиано или на акордион, Джек 
седял до не.я и в тон с музиката проточвал своя 
вой. Не по-малко са музинални и ородниците. на ку
четата — вълците. Те също така могат да. вият про
точено под всякакъв миньорен мотив.

От домашните животни не са равнодушни на 
музиката нонете. Навярно поради това конете във 
войсната тана леко усвояват цяла система от звуци- 
сигнали, които търбачът отправя при най-различни 
команди и бойни ситуации.

на „Железни-

с мини
Отборът на „Младост”

През второто 'полувреме иг 
рата загуби от своята динами 
чност. В този период дойде до 
израз по-голямата нондиционна 
подготвеност ня гостуващия От 
бор, чиито футболисти вс© по- 
често атакуваха твърде солид

ният вратар М. Чипев. Обаче 
в отбраната на Младост” из
вънредна сигурност 
В. Ивкович и М. Станнович, ко 
ито са и найзаслужйли за по 
бедата^ на своя отбор;

показаха

В. В.

ФУТБОЛ

Интв;еони новини 
от НишИ ВЪВ ВТОРАТА СРЕЩА РАВЕН РЕЗУЛТАТ Сред конете се срещат особено „музикални' 

индивиди. Професор Ф. Ф. Тализин разказва как вед 
наж на остров Олхон на Вайкал той трябва да до 
гони още млад лекар с група рибари за срочно ме 
дицинско изследване. Единственият кон, който могли 
да предложат на лекаря, 
господарят му го бил научил да работи, като му 
пеят. Пеят ли му — конят препуска, престанат ли 
да пеЯт
помърдне от място. Проверката поназала, че всичко 
казано за коня е самата истина. Той дори не се 
помърднал от мястото ои, когато младият ленар за
почнал Да му тананика нещо. Едва като запял на ви
сок глас, дребното конче потеглило плавно и доста 
бодро се понесло в тръс под непренъсната музикал
на импровизация-

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ, рим
ски цар (306—337) роден е в 
Ниш от баща Константин 

на Хлор, римски войвода, по по
текло илир (който по-късно 
като савладор на Диоклециан 
управлявал Великобритания и 

Елена,
още От млади години хри
стиянка. След смъртта на 
Хлор великобританските вой
ски провъзгласили за цар мла 
дия Константин, .отличен воин. 
През 324 година той завладял 
цялото римско царство.

„Алуминиум” (Ниш) 2:2 (1:1)„Асен Балкански”

Пирот, 3 април. Игрище на 
„Раднички” (помощно). Време 
хубаво и подходящо за игра. 
Теренът неравен. Зрители о- 
коло сто. Съдия Димитър Ор 
лич от Ниш. Голмайстор за „А. 
Балкански" К. Крстев в 20 и 
53 м.

странна особеностималто хубаво нахвърли една топ 
ка в наказателното поле 
„А. Балкански”, където се на

спира и никаква оила не може да гомери централния нападател и 
от 7-8 метра би с главя в мре 
жата. На 1:1 изравни К. Кръ Галиция) и от майка 
стев само две минути по-къ 
сно, след хубав удар от 17-18
метра.

„Асен Балкански”: Г. Став- 
ров 5, Д. Велков 7, Д. Каме
нов 7, А. Петров 7, П. Дими 
тров 7, К. Кръстев 7, С. Мир 
нович 6, Б. Михайлов 6, И. 
Денков 6, М. Тодорович 7, 
С. Иванов 6 (Н. Алексов).

През второто полувреме иг 
на двата отбора бешерата и

по-слаба. Особено към края 
на мача се збелязваше, че 

„А. Балкан

(Следва)

футболистите на 
ски” не ся добре кондицио- 
нно подготвени. Въпреки това 
те можеха да извоюват побе

СТАРИ ФОТОГРАФИИ
Отборът на ,А- Балкански 

домакин в Пирот, поне- 
игрището в Димитровград 

е в строеж, игра наравно с 
Алуминиум” от Ниш — 2.2 

(1:1). Резултатът на срещата 
е реален, макар не АИМИ*Р°® 
градските футболисти можеха 

извоюват победа, да не 
беше фаталната грешка

Г. Ставров който в 73 
топката и дя 
гостите израв 

2:2.

Алуминиум” вкаря пръв гол, 
„ 18 минута. Заслуга за този 
'1ол имат дясното нрило, но*

като
да след реализираната дузпа 
в 53 минута, ако не беше гре 
шката на Г. Ставров.

же

В отбора на „А. Балкански" 
добра игра показаха М. Тодо 
рович, К. Кръстев, Д. Велков, 
А. Петров и в някои моменти 
П. Димитров.

Съдията Д. Орлич, твърдо 
слаб, особено през първото.по 
лувреме.

Да на
вратаря 
минута изпусна 
сното крило на 
ни резултата на

А. Д-

ДИМИТРОВГРАД ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ
УТРЕ В

Зонални шахматни 

състезания
Г;Тапр1илСв0ЛС=. Нйв Димитров- 

зонални
в рам- Димитровградска

На 9 април,
другаря Тито в Димитровград от 1952 

от тази об- 
си остават 

стопаисна деятел-

се проведат Рожденият ден на 
година е празним за бьлгарсната народност 
щина. Фестивалите по този случай бяхп и 
преглед на нултурната, просветната и

град Щв 
шахматни 
мите на 
те игри

", община 
състезания Щв 

отборът па гим 
победител в ми 

работничесио- 
в общината.

състезания.
работническо-спортни на утрешните

В състеза
»Кавалерията«
минава

представляВя 
назията, като
целогодишните

в Сърбия-
вземат участие 12 

Ниш-

ност.
На снимката: Парад на физкултурниците и населението на 
25 май 1961 година.

нията ще 
отбора от 
ни регион, 
отбор ще участвува

общините «а 
Първонлаоираният спортни игри 

във фи- 
за Ро-

А.
ноитокалните срещи, СТРАНИЦА 11
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ХУМОР
Съпругът се връща от ра

бота и жена му го гледа по
дозрително достп време.

Той почва да се ядосва и 
пита:

— Нанво има пан?
— Нищо!... Само се пи

там ...
— Нанво?
—... Дали си сменил сек

ретариата си ... или тя си е 
сменила червилото? ...
★

ПИТЕТЕ Е, най-сетнеПолицаят: 
го хванахме!

Крадецът: 
приятно! Тънмо утре се от- 
иривп панаирът!

1
Наистина но

зе
=1

ЦАРИБР0Д4АНЕ ★
Ловен надзирател нъм бра-

нонисра:ш
' “сил* 

Ъ+фи в в

— Уловили сте пет кило
грама без разрешение. Ще ви 
състави акт!

— Добре, но ми дайте пре

Г: В
Четим у весници дена босилеградчан.© оче да от- 

вараю музей.

Кажу дека у Босилеград и по селата 
работе койе су зау музей — демек овентеле. И са 
човеци 1}и не чуваш, а троше, завьрлуш и тена се упро- 
пастую млого предмети кои су употребляване по-ра-

Опр
€ пие от него, за да покажа 

ня приятелите си колко съм 
уловил.

има млого

★
но.

— Скарана ли си с мъжа 
си, че не го виждам на ма
сата.

— Той е под масата.

Я четим за тай мерак на босилеградчагье и се 
мислим нико да им помогнем. Просто очу да ним ка

за това царибродчаже.

Знам дека преди двайесе године у Цариброд се 
напрайи йедна голема збирштина и човеци предложите 
да се вормира музей у Цариброд.

— Избраше отбор за тия музей. Я сам
|Щ рил йедно време за туя работу и отодим у Цариброд,

и реко дай да видим тия музей мислим све йе свър- _ 
Щ шеко. Питам тамо учени човеци куде йе Цариброд щ 
ЩЦ сйиЯт музей, а они ми кажу:

— Чене Манчо, кинво се варкаш. Това йе ЗА- 
Щ ЦЪРТАНО у наш програм и са требе тея работе да се 
Щ САГЛЕДАЮ и после да се предузму мере...

^ Щом йе зацъртано и требе да се сагледа — зна-
рр чи требе да мине млого време. Затова я диго РУЛе 
№ от туя работу. Минуше године и четим я у весник 
е= критику — Защо се не отвара музеят у Цариброд?
Ш Значи прав сам бил я ка се сърди. Човеци прочели 
~ у весник и пак забоварили.

Тува преди некою годину пак четим у 
„у Димитровград че се отвара музей" Па тамо ка
зана големе думе кикво това значи за нашуту култу-

Щ жем да питаш

★
Пазач в зоологическата гра 

дина плаче край тялото на 
умрял слон.

— Сигурно ви е много мъч- 
питя трогната посети-

забова-

но? - 
телна.

— Съвсем ми е безразлич
но, ама аз съм този, нойто 
трябва да изнопае гроба му!

★
НАЙ-КЪСИ РАЗКАЗЧЕТА

Баща съветвя сина си:
— Запомни добре, че ние ДАМСКО РАЗКАЗЧЕсме родени на земята, за да 

работим.
— Тогава ... Аз трябва да 

постъпя на работа във фло- Без да мине границата на четиридесетте, на нея 
й се удаде да доживее до дълбока старост.

весник:
тата.

В час по география:
— Какво вирее най-много 

в САЩ.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО РАЗКАЗЧЕРУ-

— Мафията! 
един ученик.

извинваБре, мислим си я. кво прайе тия човеци, они
над десет године само че писую за музей. Отидем я 
по учрежденията да видим туя работу. Сви по Цари
брод ми кажу:

Той кръстоса коношна с дина, но се оказа, че в 
яйцата има твърде много семки.

★ СЪДЕБНО РАЗКАЗЧЕ
— Добре де, Манчо, кво се сърдиш, това йе В купето за пушачи пътник 

запитва:
— Извинете, няма ли да 

преча, ано не пуша?

Прокурорът изричаше толкова гръмни доводи, 
че защищаващия адвонат със свито сърце поглеждаше 
съдията — да не би той да се събуди.

план...

И са ка видим дека и у Босилеград че се отвара 
музей, да знаейете

И най добре йе босилеграчажа, отиде у Цари
брод и че видите кино су они работили, тена и вие Щ 
ДА НЕ РАБОТИТЕ АКО ОЧЕТЕ ДА ОТВОРИТЕ МУЗЕЙ.. . Щ 

Толко ода мене, ко съвет. Слушете старога чо-

стра ме вача.
ОПТИМИСТИЧЕН РАЗКАЗ★

Всеки път, когато той отиваше да си нупи ав
томобил, се оназваше, че колите са поенъпели и се на
лагаше отново и отново да пести. По такъв начин той

Един клиент се обръща нъм
адвоката си:

— Искам да се разведа с стана милионер.жена. Тя ме мами.швека..
Имате доказател-ли

СТРОИТЕЛНО РАЗКАЗЧЕМАНЧА ства?
— Да. Всяка неделя, нога-

Сградата, ноято строяха майсторите, се оназа 
височка. Когато най-сетне я завършиха и й сложиха 
понрива, отдолу дойде съобщение, че всични строи
тели вече имат години за пенсия.

то отивам на мач, жена ми
вика след мен: „Ако ти не
престанеш да ходиш по ма
чове, аз ще се самоубия.”

770Г зящо се-

7//<5^ луемег ЯЯ7=.

он%и\\


