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АКЦЕНТИ ПОРЪЧЕНИЕ НА НАРОДА И МЛАДЕЖТА В ЮГОСЛАВИЯ НА 
ДРУГАРИЯ ТИТО ПО СЛУЧАЙ 25 МАЙВЪЗНАГРАЖ

ДАВАНИ БЕЗ 
ФОРМАЛНИ 
КРИТЕРИИ

ВСЕНАРОДЕН ПРИВЕТ
В поръчението на народа и младежта в Югославия на 

другария Тито по случай на 25 май се назва:

Скъпи наш обичан другарю 
Тито,

дейност, и с борба за тяхното 
творчесно прилагане, разкрива
ме широки пътища за изграж 
дането на нашето социалисти 
ческо самоуправително общес 
тво в настоящето и в бъдеще 
то. С творчески подход, поемай 
ки длъжности и отговорност, 
желаем да дадем принос в из 
вършаването на задачите, ноито 
ни предстоят до 11 конгрес на 
СЮК. С изпълняването на вси 
чки поставени задачи и с бор 
ба за последователно провеж 
дане на необвързаната полити 
на, чийто си Ти творец, жела 
ем другарю Тито, да дадем 
принос в чевствуването на Тво 
ите и наше юбилеи.

В тържественото празнуване 
на всички народи и народности 
на нашата необвързана социа 

самоуправителна

Стопанските и трудови 
организации в Босиле- 
градска 
пред прага на изготвяне 
то на нови правилници 
за разпределение на до 
хода и личните доходи, 
съгласно със Закона за 
сдружения труд. Както е 
известно, тези самоупра 
вителни документи тряб
ва да бъдат готови до 
нрая на годината. В про 
тивно, от първи януари 
идната година онези тру 
дови колективи, 
нямат нови правилници, 
ще получават минимални 
лични доходи.

Без съмнение е, че без 
осъществяване на прин-

община са
Работническата нласа, всички 

трудови хора, гражданите и 
младежта на нашата страна, 
сбратимени в самоуправител 
но социалистическо общество 
на равноправни народи и народ 
ности, с велика любов и с най- 
хубави пожелания честитят Ти 
рождения ден и Деня на мла 
достта. Горди сме, че цели 
40 години предвождаш авангар 
да на работническата класа, 
която победоностно води наши 
те народи в социалистическа 
революция, че си начело на 
Партията, която извоюва соб
ствения си път в социализъм, 
начело на СЮК, която последо 
вателно се бори за най-хума- 
нни отношения между хората 
и народите. Тазгодишната Ща 
фета на младостта, в която'са 
втъкани всични наши най-ху
бави желания, мина по пътища 
та на братството и единството 
на нашата страна, пътища на 
безкрйното доверие и неизме 
римата любов нъм Теб, който 
не учиш как се живее в сво
бода и как се препознава бъде 
щето. Чрез Щафетата тази го 
дина Ти пренасяме поръчение, 
че сме по-единни и по-подгот 
вени и по-решителни както ни 
нога по-рано в изпълняване на 
задачите, ноито пред нас пое 
тавя СЮК начело с Теб, дру- 
грю Тито.

Приемайки конгресните пор 
ъчения, Конституцията Закон 
за сдружения труд като пътеу 
назатели на нашата коннретна

ноито

ципа за възнаграждава 
не на резултатите от тру 
да, ще могат трудно да 
се разрешат редица въ
проси, между ноито по
вишаване производител
ността на труда, пеете 
нето- и- др- Обаче, трябва 
да се отбележи, че за 
сега в Босилеградска об 
щина преобладава възна 
граждаване според фор 
малните нритерии: ной 
нанва диплома има, тру
дов стаж, нолно часа е 
прекарал на работа, а 
не какъв е същинсиият 
вложен труд и осъщест
веният резултат. С една 
дума, неприемливо е ма 
териалното 
на трудещия се да се 
определя от формални 
нритерии, които не оз
начават нито една от ха 
раитеристините на трудо 
вия принос. Ето защо 
течение на тази година 
възнаграждаването тря
бва мансималио да се 
доближи до резултатите 
на труда и поотделния 
принос на всеииго. Сигур 
но е, че в този нратъи 

не може много

листическа 
Югославия, горди за постигна 
тите резултати, поръчваме че 
ще пазим и развиваме всички 
придобивки на социалистиче
ската революция, ще осъщест 
вяваме доминантната роля на 
работническата класа, с всички 
свои творчески възможности, 
ще допринасяме за изгражда 
нето на нашето социалистиче 
ско самоуправително общество 
ще издигаме всенародната от
брана и обществената самоза 
щита, както зеницата на свое 
то око ще пазим свободата, ми 
ра и всичко онова което имаме 
и което така хубаво и просто 
се нарича Титова Югославия- 

Честитейки Ти рождения ден 
и третият Орден на народен ге 
рой, енъпи наш другарю Гито 
от все сърце Ти желаем дълъг

Пионерката Марица Лойен предава щафетата на др. Титр

бодна Социалистическа Феде
ративна Република Югославия-

Народът и младежта на 
Югославия.

живот, крепко здраве и още 
дълго да ни водиш по Твоя и 
нашия път 
процъфтяване на нашата сво-

положение
за по-нататъщно

НИШ ЧЕТИРИ ДНИ ПОД ЗНАМЕТО НА БРАТСТВОТО, ЕДИНСТВОТО И ДРУЖБАТАВв

ТИЮ ИМА БЕЗГРАНИЧНО 

ДОВЕРИЕ У ИААДИТЕпериод 
да се постигне.

В Автотранспортното 
Горската вич, секретар на Междуоб- 

щниската конференция на 
Съюза на комунистите в Ни 
шки регион, Любиша Ишч, 
председател на Междуоб- 
щннеката регионална общ
ност и много друш общест

братството н единството па 
пантите народи и народнос
ти, организирана под пок-ро 
вителство па Централния ко 
митст на Съюза ма комунис 
тите в Сдобия» в която уча 
ствуваха гости от дванадесет 
градове в страната — Бито 
ля, Босаиоки Ша<мац, Горна 
Радгопа, Крань, Риека, Заг
реб, Славонокм брод, Треби- 
иьс, Никшич, Прищина и 
Суботица, младежта на град 
Ниш и участниците в армей 
окото огюртско първенство 
в Нишка армейска област.

предприятие, 
сенция и още някои дру 
ги организации се правят 
първите стъпии критиче
ски да се оцени досега 
шната система да възна- 

Това оба-

— изтъкна Живан ВА- 
СИЛЕВИЧ, говорей
ки пред участници
те в XXII. преглед 
„Братство-единство” 

— Златна повеля и 
привествена теле
грама до др. Тито

— XXIII преглед — в 
гр. Суботица

граждаване. 
че няма да бъде доста
тъчно аио не се напра
ви ирачиа напред. С дру 
ги думи, ано не се „за
воюва” сериозно с фор
мализма при възнаграж-

во! ю-политическм, културни
и др. дейни от региона и гр. 
Ниш.

Често прекъсван от бурни 
аплодисменти н възклицания 
„Тито — Партия“, „Тито — 
омладина”, „Тито — герой“. 
Живан Василевич, между

говори Живан Василевич, 
председател на Скупщината 
на Социалистическа Сдобия* 
На тържеството присъству- 
ваха и Иван Стамболич, сек 
ретар на Изпълнителния ко 
митет на ЦК на СКС, Коль 
Широка, председател на Ре- 
гвубл икаакжата конференция 
на ССРН, Слободан Палалич, 
председател на Републикан
ската конференция на Съю 

СОЩШЛ1 готическата 
Драгомир Мнлое-

даваието.
Без това самоуправите 

система ие можелиата
успешно да действува и 
бройните си преимущес- 
бройиите си преимущис- 
тва и иад административ 
ната и над капиталисти- 

система. Защо-

Величавият парад на мла 
под знамето на брат 

лло-
другото изтъкна:

„Другарят Тито виждаше 
сила,

В срок от два месеца град 
Ниш организира две големи 
тържества, с които достой- 

отбелязва Титовите юби
леи: иа 27 март от Ниш тръ 
гна Титовата щафета, а от 
26 до 29 май бе домакин иа 

„Братство-адин-

достта
ство и единството на 
щад „Освобождение” откри 
председателя на Общинока
та конференция в гр. Ниш 
Неманя Станковци, а па за 
плючителиата част в спорт 

„Чацр” от името 
XXII

и вижда в младежта 
която във все по-голяма сте 
поп става активен и отгово 
рон носител на само^прави- 
телннте процеси, решения и

ночесиата 
то, нито в една система 
ияма тези възможности 
есени трудещ се и ТВ°Р
чесии и самоуправително 
да се изрази, иаито в иа 
шата.

прогледа 
ство“.
Тази величествена общо!0го 

манифестация ма

пия хала 
па покровителя 
преглед

за иа 
младеж,

иа
(Следва на 3 стр.)„Братство-единство”славскаи. В.



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

Приносът на Югославия за успешна 

работа на европейската среща 

в Белтрад
спа среща. Досегашните резул 

- провеждане на решо 
нията от Нонференцията в Хел 

без оглед на бавността

тати аПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО Е УБЕДЕНО. ЧЕ БЕЛГРАДСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ ПОДТИННЕ УСИЛИЯТА ЗА ПРЕОДАЛЯ- 
ВАНЕ НА БЛОКОВИТЕ ДЕЛЕНИЯ И ЗА УКРЕПВАНЕ НА СИ
ГУРНОСТТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА НОНТИНЕНТА. — 
АНГАЖИРАНЕ НА ЮГОСЛАВИЯ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСНИ 
ПОРЯДЪК В ЕВРОПА

зинни,
и трудностите в осъществява 
мето на този процес, недвусми 
слено потвърждават, че няма 
алтернатива на политиката за 
отслабване на напрежението, 
сигурността, и сътрудничество 
то в Европа и в света от 
онези, които снажно афирмира 
Конференцията в Хелзинки.

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

СРЕЩА ТИТО - ШМИДТ
Президентът Тито, председателят

иителен съвет Дшураиович и семр^ар^ СЮК Доланц раз- 
комитет на Председателството на ЦК «а шпюптнв** 
товариха със западногермаисния наи^ер за междуиарод 
те проблеми и пзаимното сътрудничество.

акционната програма, Приета в 
Коломбо за нов международен 
икрномически порядък.

Председателството положите 
лно оцени предприетите меро 
приятия и програма за работа 
на компетентните югославски 
органи и организации на вьтре 
тен план и в икономическите 
отношения с чужбина и посочи 
необходимостта от понататъ 
шно максимално ангажиране 
на всички фактори в нашето 
общество в провеждане на сто 
ланските решения, приети в 
Коломбо. Това представлява 
дългосрочна и изключително 
важна задача в борбата за но
ви инономически и политиче 
ски отношения в света.

ЗА УСПЕШНА РАБОТА НА 
КОНФЕРЕНЦИЯТА В БЕЛГРАД

Обсъждайки информацията 
за подготовката за белградсна 
то заседание на Конференция
та за европейското сътрудни 
чество и сигурност, Председа 
телството даде положителна 
оценка на мероприятията, ко
ито компетентните органи във 
федерацията са предприели до 
сега за създаване на необхо 
димите условия за успешната 
работа на тази важна европей

Под председателството на 
Стеван Доронски на 26 май в 
Белград се състоя заседание 
на Председателството 
СФРЮ, в чиято работа взеха 
участие. председателите на 
Председателствата в републики 
те и областите и най-висшите 
ръководители във федерация-

на Във връзка с това Председа 
телството подчерта пълната 
актуалност на становищата, но 
ито президентът на Република
та Йосип Броз Тито изнесе в 
своята реч на Нонференцията 
в Хелзинки за принципи на 
еднаквата сигурност за всички 
европейски страни и неделимо 
стта на тази сигурност, за зза 
имната свързаност на сигурно 
стта в Европа с тази в Сред- 
иземноморието и по-широко в 
света и че всяко изоставане 
в областта на военното дезанга 
жиране и разоръжаване може 
сериозно да загрози досегаш
ните постижения в политиката 
на отслабване на напрежение-

председателят на правителство 
то, е подобрено положението 

отношение. Има проме 
тези, които пред об-

нашатаседмица 
посети западногерман

Миналата 
страна
ският канцелер Хелмут фмидт. 
Президентът Тито и канцеле- 
рът Шмидт водиха дводневни 
разговори.

в това
на и при 
ществеността изнасяха погледи 
които не биха били от полза 

изход на конфе
та.

за успешния^ 
ренцията. .

Отговаряйки по-нататък на 
зададени от журналистите въ
проси във връзка с положи- 
нието в Европа, президентът 
Тито заяви:

Председателството разгледа 
информацията на Съюзния съ
вет за международни отноше
ния и на Съюзния съвет за 
стопанско развитие и иконо
мическа политина за досегашна 
та активност и с вече пред
приетите мерки за осъществя 
ване на икономическите реше
ния на Петата конференция на 
необвързаните в Коломбо й за 
предложената програма за ра
бота на номпетентните югослав 
ски органи и организации в по
нататъшната активност на Юго 
славия в тази област на между 
народните отношения-

На конференция за журнали 
на 28 май 

че в
стите, състояла са 
президентът Тито заяви, 
течение на разговорите е по 
казано съгласие по много въп
роси, което е много положител 
но. „Показаха се впрочем — 
заяви президентът Тито — 
идентични гледища за това как 
трябва да се рещават тези въ 
проси”.

„що се касае до отношени- 
обстановната в Европа,ята и

аз лично смятам —=• а мисля 
че това е и убеждението и на 
канцлера Шмидт — че сега не 
съществуват такива проблеми, 
които биха водили нъм изостр 
яне и нови конфронтации. . . 
Ние съвместно констатирахме, 
че от Конференцията в Хелзи 
нни до днес са постигнати из
вестни резултати, макар може 
би минимални. Аз

то.
„Разбира се най-много внима 

ние посветихме на обстановна 
та в Европа, особено във връ- 
зна с белградското заседание 
на Конференцията за европей 
ската сигурност и сътрудниче 
ство. Напълно сме съгласни, че 
това заседание трябва да бъде. 
успешно, защото всяко нон- 
фронтиране би било вредно за 
успеха на конференцията. Утвъ 
рдихме, че през последно вре 
ме, нанто вече каза господин

Изхождайки от същинския 
и траен интерес на всички 
европейски страни и народи, 
Председателството изрази убе 
ждението си, че конференция 
та в Белград ще даде значи
телен тласък в предприемане 
то на допълнителни мероприя
тия за преодоляване на блоно- 
вото разделение, за унрепване 
на мира, сигурността и сътруд
ничеството в Европа и в света.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПРОГРАМАТА ОТ КОЛОМБО назахг че 

Югославия даде свой принос 
и с това, че в отношенията със 
съседна Италия бе премахнато 
онова, което с десетилетия бе 
ше спорно. . ”

На заседанието бе подчерта
но, че в процеса на континуи 
раното планиране е необходи 
мо- постоянно да се изгражда 
нашата развойна политика от 
аспект на укрепване на сътРУД 
ничеството с развиващите се 
страни и да се доизгражда на
шата стопанска система, ноято 
трябва всестранно да стимули 
ра това сътрудничество. Изтъ- 
пва за постепенно създаване 
всестранно трябва да се застъ 
кнато е, че Югославия най- 
.на.такива механизми на между 
народното стопансно сътрудни 
чество върху

Вилко Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Брозшшшо
НА КОРМИЛОТО

принципите на
От там и ангажирането на ръ 
ководството на ЮКП манифе
стациите да се разширят по 
цяла Югославия- Йосип Броз 
с отделна статия се спира въР 
ху това положение. Той посоч 
ва нолко силен отзвук е срещ 
нало споразумението сред ши 
роните маси и как режимът не 
само е продължил да преслед 
ва комунистите, но е започнал 
да тероризира и другите опози 
ционни елементи. Предупреж 
дава, /че народите на Югосла 
вия се заканва най-непосред 
ствена опасност през послед 
ните деветнадесет години. В 
борбата за сваляне на Стояди 
нович от властта трябва да у- 
частвува целият народ. Това 
може да се постигне само с 
провеждане на споразумение

нрай трябва да осъществи за
почнатото и да се разплати с 
фракционерите, враговете 
ЮКП в нейното собствено ръ 
новодство както,и в страната. 
Това трябва да се проведе и 
без да се чана окончателна ре 
шение от Комитерн'. Впрочем, 
той и от по-рано имал такова 
пълномощие свързано по право 
с ветото на

ЦК на ЮКП, а по същото вре 
ме отива по-нататън в осъще 
ствяването на своите концеп
ции. На това още повече го 
кара обстановката в света и в 
страната. В началото на 1938 
година (на 17 януари) Стоя 
динович отива на посещение 
в Германия, Тук той — пом 
пезно посрещнат — дава съ 
гласие на аншлюса и от име 
то на югославското правител
ство заявява това, което днес 
звучи • много комично, — че 
Югославия е готова заедно с 
Германия да интервенира 
Австрия в случай на реставра 
ция на Хабсбургите. Хитлерови 
те пак думи: „Нашето жела 
ние беше и си остава Юго 
слави,я да бъде мощна, сил 
на и свободна”, изговорени по 
този случай, само са едно до 
казателства- повече за неговата 
безскрупулност при даването 

изявления според изисква 
нето на обстановната.

на

НАЧЕЛО НА ОЮКВЕСТНИН НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ ■ 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза всеки петън
Урежда 7) генералния еекре 

тар Горкич. Последният обаче 
вече изчезнал. От Москва ня 
къде в началото’ на 1938 го 
дина пристигнало известие, но 
ето най-малко означавало, че 
дискредитират и хората, • му 
с които до тогава работил и 
най-вече му помагали. Обаче 
на това Йосип Броз отговорил 
по свод начин. На заседанието 
от 21 януари 1938 година било 
прието заключение „това ръ
ководство ; (тоест такъв ЦК, 
който бил в Париж) и в бъ 
деще
понесе другарят Ото (Йосип 
Броз)”.

Йосип Броз

редакционна 
колеги*

Дкрейте?
ТОДОР ВЕЛЧЕВ 

Главен и отговорен
По повод 40-годгшния 

юбилей от идването на 
другаря Йосип Броз Ти
то начело ня ЮКП 
(1937—1977) и 85пИЯ му 
рожден ден в. „Брат
ство” в повече броеве 
ще публикува част от 
книгата на Вилко Вин
терхалтер „По жизне
ния път на Йосип 
Броз”. В тази част на кни 
гата под название — 
НА КОРМИЛОТО се го
вори за годините, ко- 
гато другарят Тито за
става начело на Парти
ята и я готви за съд
боносните историчесни 
събития на НОБ и На
родната революция-

в
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Йосип Броз по това време 
още един път бил в Прага и 
Виена. Отивал по партийни, 
кадрови и организационни ра
боти, но това му бил изгоден 
момент на мястото да види 
и почувствува 
ност

да води работите да на

В Сената Стоядйнович 
хвали, че сигурността на Юго 
славия напълно е обезпечена.. 
И тогава, на 12 март 1938 ‘ ид 
ва до аншлюса. Вече на ' 16 
март

се
и понесъл тази 

отговорност, провеждайки упо 
рито своята замисъл за връ
щане на ръководството в стра 
ната. Линията на неговата ан 
ция е двукратна. Той непреста
нно търси Коминтерна

цялата трагич 
на положението, в кое 

то вече се намирала Австория 
и Чехословакия, 
твърде е взможно, укрепва у- 
беждението

Този път,
режимът на Стоядино 

вич признава аншлюса, а на 
22 март на югославско-австрий 

с ската граница кралската юго-

му, че той сам 
какво да чана, че до- да да

де свое решение съвместноняма
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ТИТО ИМА БЕЗГРАНИЧНО 

ДОВЕРИЕ У МЛАДИТЕ
(Продължение от 1 стр.)

на изграждане па все по-бо 
гати демократични отноше
ния в революционните 
ституции в нашата система 
каквито са делегатската оис

инстинкт и 
ност на велик

Като се спря върху праз 
ненствата по повод Титовия 
85-ти рожден ден и 40-годиш 
•нината от идването му на 
чело на Партията др. Живан 
Ваоилевич подчерта:

„Държавниците от всички 
страни, от всички меридиа
ни отправиха по повод 25-ти 
май честитки на др. Тито, 
в които с особено уважение 
говорят за Тито и заслугите 
му, конто далеч надминават 
границите на

последовател- 
революцио- 

нер, се облягаше върху мла 
дите, върху работническата 
класа в Югославия и прове 
рените борци от революция 
та. В най-жестоките бо 
в революцията и в най-отго 
ворийте задачи в изгражда 
нето на социализма, другаря 
Тито имаше неизмеримо до 
верие у младите, в тяхната 
способност и готовност да 
дадат всичко от себе си, а 
младите винаги оправдаваха 
това доверие, като знаеха, че 
Тито ни учи „как да позна
ем бъдещето, в онова което 
правим, в онова, което ще 
дойде”...

з-ш

ев е
В другарска 
обстановка

Град Ниш и този път 
на дело показа своята 
гостоприемност и органи 
заторски 
Над 1000 души участни 
ци и гости в младежкия 

„Братство- 
единство” гостуваха на 
нишките трудови нолекги

Югославия,
Момент от отнриването на прегледа „Братство-единство”

способности.
ва, което е трудно с извест 
ния аршин да измерим и ко 
ето. най-много пречи и раз 

сметките на всички

Състезание на 
металоработници

те на нашите трудещи се и 
всичко, което с думи може 
да се каже. Цели книги мо 
гат да се пишат само от 
казаното досега, или от оно 
ва, което ще бъде казано 
и написано в тази наша юби 
лейна историческа година.

Не така отдавна 
втората половина на 1972 
година — другаря Тито го
вори, че не трябва да му се 
заклеваме на вярност. „Вяр 
ността на * политиката на 
СЮК се доказва с нейното 
изпълнение” ,каза др. Тито 
в известната си. реч пред 
обществено-политическия ак 
тив на Сърбия — напомни 
Живан Ваоилевич и продъл
жи:

-И затова и покрай най- 
отбраните и най-хубави ду
ми, с- които нашите желания 
през тези майски дни са от 
правени към другаря Тито 
— любовта и преданността 
на всички народи и народно 
сти на Югославия. - целокуп 
ната работническа класа и

преглед
валя
противници на нашия само 
управителен югославски пъТ 
в социализъм, а което. твъР 
до стои след нашите досе

В състезание на най- 
добрите металоработни
ци — алатничари на пър 
во място се класира Ни 
нола Божович от Субо 
тица, следван от Миро
слав Видойнович от Ниш 
и Ивица Вор от Загреб.

От онсиженистите най- 
добри резултати постиг
на Мирослав Станоевич 
от Ниш, второ място зае 
Салко Дулич от Риена, а 
трето Владо Пинтарич от 
Загреб.

ви.
Битоля гостува 

„Агрономбината”. Босан- 
ски Шамац на „Нитекс” 
Горна Радгона на елек-

::а
I през гашни и което ще стои още 

по-твърдо след всички наши 
бъдещи успехи — 
единството на Съюза на 1С>го 
сдавените

%
1 това етроразпределителното 

предприятие, Загреб на 
ПТТ, Крань на Елентро- 
нната промишленост, Ни- 
кшич
„Ниш”, Прищина на Тю

тюневата промишленост. 
Риена на „Граджевинар", 
Славонсни брод на Ма
шинна промишленост, Су 
ботица на „Джуро Са- 
лай”и и Требиня — на 
„Ниш-експрес”.

Четиридневните срещи 
бяха използвани за запо 
знаване на гостите с тру 
довите 
завръзване на нови при
ятелства и познанства, 
за укрепване на дружба 
та между нашите народи 
и народности. ______

у 1 $
Г комунисти като 

Ръководна идейно-политиче 
ска сила начело с легендар
ния и гениален Тито, това е 
нерушимото братство и един 
ство на свободолюбивите на 
роди и народности на СФР 
Югославия, това е единство 

работническата

7

на пивоварна г- ^ •*>

I !IТ •|
то на
•на Югославия, ооновната си 
ла на нашето, развитие, това 
е - единството и безрезервна
та готовност .на целокупната 
младеж на Югославия да бъ 

.де в челните редици на. бор
бата за живот, достоен за 
за свободния човек днес, 
за по-светло утре и да бъде

класаПрез последните дни на хи
ляди места в Югославия, при 
израпащането на щафетата, 
на многобройните програми 
и тържества, на масови събра 
ния по трудовите колективи, 
по градове и села, на събра 
ния на нашите работници в 
чужбина ,се говореше за Ти 
то. Говореха работници от 
заводите, говореха селскосто 
ланските производители, го
вореха неговите съратници, 
младежи и девойки, говори 
ха обикновени войници и ге 
перали. Казано бе онова, ко 
ето лежи в сърцата и души-

Ш- ■>.

I

постижения, за - у...
I

11! I пг1-
Неманя Станнович 

открива тържеството

Прищина победи
тема, общественото догова
ряне, самоуправителното спо 
разумяване и т.н. Другарят 
Тито винаги, с непогрешим

След четиридневни 
спортните площадки в казармите „Пролетарски брига
ди”, на стрелбището „Межда”, в басейна при Мал- 
шево и на още нянолно спортни обента в гр. Ниш 
— победи отборът на Прищина с 72,5 точни, следван 
от отборите на Лесковац и Ниш 3.

състезания армейците на

В тазгодишните срещи на армейците участвува- 
осем отбора, ноито се състезаваха в седем спор-

спортове

по областите, от него да се 
изхвърлят номунистите, имало 
настоявания да се отсрочи 
Конгресът. Но единният на- 
тисн на работническата класа 
чрез отделните синдинати бил 
толкова силен и Конгресът се 
състоя в Загреб на 18 април 
1938 година. На него побежда 
ва идеята за единство и мно 
зина комунисти останали в 
синдикатите на ръноводни по 
стове. Успоредно с това Йо 
сип Броз донрай енергично 
провел линията номунистите да 
работят в синдинатите, че 
дейността в тях не е от вто 
ростепенно значение различно 
от политическите задачи, че 
това е първостепенна полити 
чесиа работа.

да отиде в страната, защото 
хората в това отношение вър 
шат силен натиск. По това вре 
ме Йосип Броз пребивавал в 
страната около два и полови 
на месеца — от края на март 
до средата на юни 1938 годи 
на. Тогава за югославското про 
гресивно движение извършил 
нянолно исторически дела. 
Най-важното сигурно е било 
образуването на временно ръио 
водство, т. е.' ЦК в който то
гава влезнали: Едвард Кардел, 
Александър Ранкович, Миха Ма 
ринно, Франц Лесношен, Мило 
ван Джилас и нещо по-късно, 
идва и Иван Милутинович, тък 
мо иогато Йосип Броз полу
чил от Коминтерн мандат за 
тази акция. Днес е ясно, че 
Йосип Броз направил това не 
зависимо от Коминтерна, при 
наличието на принципно позво 
ление въз основа на занлгоче 
нията на заседанието на ЦК 
от 21 януари 1938 година.

Йосип Броз можал снажно 
да интервенира по отношение 
на синдикалното единство в 
Югославия- Цялата подготви 
телна работа, извършена в 
страната и ноято Йосип Броз 
с годямо внимание следел в 
Париж, сега се валоризира. О- 
суетено е и разбиваните на то 
ва единство отвътре да раз 
громят УРС, а също така са 
осъдени и недостатъчно зрели 
те опити на нянои комунисти, 
идвайни на ръна на подривни 
цитб да се опитат да създа 
дат паралелни синдинати на мо 
мунистите, ноито наскоро биха 
станали плен на режима.

славско-австриската войска при 
ятелсни приветствува герман
ската. На западната граница 
на Югославия се съединяват 
силите на Оста.

В този момент още бил в 
Приж. По повод аншлюса от 
името на ЦК на ЮКП написал 

заглавието „За

ха
тни. дисциплини. На победителите в разни 
бяха връчени 169 трофеи.

Купата на победителя връчи генерал-полновнин 
Бруно Вулетич, комендант на Нишка армейска област.

Участниците в прегледа „Братство-единство” при
ветствува и Владимир Петрович, председател на Об
щинската скупщина в гр. Ниш.възвание под

независимост и свобода ,мир,
което твърде бързо и в голя 
мо число се разпространявало 

Югославия- Във възванието 
между другото се казва:

„С онупацията на Австрия 
Хитлер стегна в клещи брат 

Чехословакия- Само се ка 
деня. иогато над ней 

ното мирно население ще за 
бръмчат фашистките самоле
ти. Германският фашизъм по 
степенно и последователно про 
вежда своя адски план всички 
народи на средна и Югоизточ 
на Европа да превърне в свои 
робове и топовно 
ята онончателна разплата с де 

и особено с ней 
Съветския

винаги готова с всички сред 
госла ства и сили да защищава 

изразяваха и този независимостта на своята 
Титова Югославия”. 

Участниците в XXII прег- 
по-последователио лед „Братство-единство” при 

живота на съдиха на другаря Тито злат 
на: грамота и повеля за не
говите огромни и. нсторичес 
ки дела, с които е станал най 
-милия син и другар на мла
дите, на трудещите се и гра 
ждаигите, на народите и на
родностите на нашата само 

социалистнче-

воички трудови хора, цело 
купната младеж на Ю
вия
път, както и винаги борейки 
се и залагайки, всички свои 
ошш за 
претворяване в 
Титовлте думи, Титовите по 
слання, на Титовата полити 
ка и политиката на СЮК.

в

ска
сае за

След успешно прооедения 
конгрес на УРС-овите синдика 
ти се стига до съвместна кон 
ференция на социалистите и 
комунистите, на която е постиг 
нат договор за сътрудничество 
в много области на синдикал

Имотно затова в продъл
жение, през втората полови 
•на на Титовата и наша 'юби 
лейна 1977 година, в дните 
пред Единадесетия конгрес 
па СЮК, сумирайки какво 
сме успели да превърнем в 
действителност от онова, ко 
сто се договорихме на Десе 
тия конгрес, ще направим 
всичко та нашата «крайна 
предконгресна равносметка 
да бъде колкото се може 
по-положителна и колкото 
се може с по-бодри лица и 
не криейки поглед, отново 
да пзлезнем пред Тито — 
подчерта Ваоилевич и по-на
татък добави:

управителна 
ска общност.

Грамоти от прегледа „Брат 
ствр-едииство” бяха присъ
дени и на всички републи
кански и централни комите 
те на Съюза на комунисти
те, на областните конферен
ции на СК вър Войводина и 
Косово и на Съюзната кон 
ференция на Съюза на со
циалистическата 
на общинските конференции 
на Съюза на младежта на 
12-те градове-участници в 
тазгодишните тържества в 
Ниш.

От. тържеството бе изпра 
тона , приветствена телегра
ма до др. Тито.

месо в сво

монрацията 
ната нрепост ната дейнрет, печата и т. н. 

а също така и по отношение 
на осъществяване на идеите 
залегнали във възванието про 
тив аншлюса. Ано социалисти 
те тогава не са желали да

съюз.
. . .Хитлеризмът не е „прия 

добъР съсед”, но занлет 
независи

тел и
враг на свободата и 
моотта на народите на Югосла 
славия. Вчера Хитлеровата сол 
датена сгази свобода на 
стрийския народ, днес вече го 
тви удар срещу Чехослования, 

утре неговите роти ще нах 
Караванни в Юго

идат на организационно един
ство в смисъл на единен 
фронт, те ето тръгват на акци 
онно, ноето по това време би 
ло най-главното. А това е би- 

което Ио-

ав младеж и

а ло същественото, 
сип Броз от Париж често тряб 
вало да доказва на ръноводи 
телите в страната, задължени 
за провеждане на линията на 
единния фронт на работниче 
ската класа.

луят през 
славия..

Малко преди това, като че 
настъпва

Направихме доста, постиг 
иахме много, ще имаме е 
какво да се похвалим, много 
от това ще можем и с по 
зпатп мерки да измерим н е 

Но оно

ли е предчувствувал 
шите събития, той отново ин 
тервенира чрез Вилхелм Пик 
за дефинитивно решвшо ^

В
опити

да се децентрализира
тази насока е имало 
УРС

М«т«я АНДОНОВбройки да предадем.(СЛЕДВА)
положението на
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МЛАДОСТТА И РОЖДЕНИЯ ДЕН НА ДРУГАРЯ ТИТО В БОСИЛЕГРАД

ПАРАД НА ВЪЛНУВАЩА МЛАДОСТ
ДЕНЯТ НА

ГОНЯ НЛ НШ И »™55“ЯнийетУТ„ИГЕТГ0 М» В' ЯВЕвЖсшй с ВЮЙШ
щ?лт°о12авув“д

дата на Средношколския об 
разователон център- В отдел 

стая бе открита изложба 
по домашно ръкоделие, под 
готвена от Общинската кон 
ференцня за обществена дей 
пост на жената. Експонати
те, с висока художествена 
стойност, бяха обезпечили 
жените от Босилеград, Би
стър и Добри дол.

Чествуването на Деня на Партията’’. От тържествено 
младостта и рождения ден украсената трибуна, на коя- 
на другаря Тито започна ве то бяха ръководителите на 
черта на 24 май е няколко обществено - политическите 
спортни манифестации. организации и на Общинска

та скупщина, приветствено 
Във вечерните часове по слово за жизнения път на 

улиците на Босилеград се другаря Тито произнесе пред 
проведе надбягване, в което седателя на Общинската мла 
взеха участие пионери, мла дежка конференция СТАВРЕ 
дежн и граничари. В пио- СПАСКОВ. 
нерска конкуренция победи 
ЗВОНКО МЛАДЕНОВ, уче
ник от основното училище ; 
в Босилеград, а в младежка 
ДРАГАН ХРИСТОВ. След то 
ва по улиците на града бе 
организирано традиционно 
пионерско факелно шествие.
Осемдесет и пет пионери и 
пионерки носеха факели, чн 
йто пламък символизираше 
вечната неугасимост на ре
волюционното дело на дру 
гаря Тито.

на

УСПЕШНИ ТАНЦЬОРИ

След обед програмата про 
дължи с културно-художе
ствени номера, подготвени 
от учениците иа основните 
училища в общината. Мно
го привлекателни бяха из
пълненията на ученическите 
танцови състави. Най-напред 
настъпи танцовия състав от 
горнолюбатското 
училище. След това, в про
дължение от един час, на 
трибуната се сменяваха таи 
цъорите от Босилеград, Гор 

Лисина, Долна Любата и 
Бистар.

Облечени в народна носия 
те показаха колорита на бо 
силеградския фолклор.

По мнението на официал
ното жюри, най-успешни 
бяха изпълненията на танцо 
вия състав от горнолиоинско 
то основно училище.

В изпълнение на програма 
та настъпиха и солисти на 
народни песни от всички учи 
лища. Зрителите особено 
много бяха въодушевени от 
изпълненията на РАДЕ ЙОР 
ДАНОВ, ученик от седми 
клас на горнолюбатското ос 
новно училище.

Не по-малко успешни бя
ха и изпълненията на НАДА 
КАРАДЖИНОВА и ЦВЕТАН 
КА БОРИСОВА от бистърс- 
кото основно училище.

основно

Чествуването на Деня на 
младостта и двойния юби
лей в Босилеградска общи
на приключи на 25 май с Ус 
тройване на централно об
щинско тържество в Боснле 
град. Всъщност това бе фи 
нала на проведените преди 
това в районните центрове 
тържествени майски мани
фестации, посветени на двой 
ния празник.

на

«8»

•, ' • .
Нам Караджиноаа Гимнастичесни упражаения на средношколците

ОБЩ ПАРАД
ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ УП 
РАЖНЕНИЯ — СИМОВОЛ 
НА МЛАДОСТТА

Централното тържество, 
което достойно представи 
вълнуващата и творческа 
младост от цялата община, 
започна сутринта в девет 
часа с масов парад по ули 
ците на Босилеград. Начело 
на парада седмокласниците 
от долнолюбатското основно 
училище МИТКО АНТОВ и 
БОЯН АЛЕКСАНДРОВ носе 
ха портрета на другаря Ти
то. В дълги колони, със 
стройни стъпки вървяха рав 
номерно по такта на музика 
та пионери, ученици от ос 
новните

В продължение на програ 
мата 200 девойки и младежи 
от Средношколския образо
вателен център 33 гимнази
ално и : 
зование 
ръководство на РАДОЙЦА 
МИЛОШЕВИЧ изпълниха ус 
пешно гимнастическо упраж 
нение, което приключи с 
формиране на петолъчка.

След тях, с масови гимна 
етически упражнения се 
представиха учениците от ос 
новните училища в Горна 
Любата, Босилеград, Бистър, 
Долна Любата и Горна Лиси 
на, ръководени от препода
вателите:
ПЕТЪР ИЛИЕВ, КИРИЛ ГЕ 
ОРГИЕВ, СТАНКО ТОНЧЕВ 
и БОРКА ЛАЗАРОВА.

професионално обра 
в Босилеград, под

Хубаво впечатление оста
виха и хоровите състави от 
основните училища в Горна 
Любата и Босилеград, които 
изпълниха пеони, посветени 
на другаря Тито.

училища в община 
Средношколския обта и от 

разователен център „Иван 
Караиванов", младежи от 
града, работници, гранича

Танцовият състпв от горнолюбатеното училице

ри.
На края на манифестация 

та се проведе викторина — 
състезание на тема „Тито — 
младост", в което участвува 
ха отборите на петте оонов 
ни училища в общината. 
Първо място, с максимален 
брой точки, зае отбора от 
основното училище в Би
стър.

При закриването на 
жеството на 
участници в спортната и кул 
турно-художествената прог 
рама бяха връчеяи похвали, 
грамоти, купи, книги и дру 
ги награди.

Улиците бяха изпълнени 
от граждани, дошли от всич 
ки села в общината, да ви
дят парада и увеличат тър
жеството. Те топло привет- 
ствуваха участниците в тази 
великолепна манифестация, 
която приключи на футбол
ното игрище „Младост”.

Тържеството откри дет
ския хор на Основното учи
лище „29 ноември" от Горна 
Любата с песента „Стегът на

ИВАН АСЕНОВ,

Изпълненията на пионери 
те и пионерките символизи 
раха цъфтящата младост, 
сплотеността и творческата 
им способност под ръковод
ството на Съкра «а кому
нистите начело с Тито. «тър- 

най-добрите I
■ ■ и!

. : 1й'у1 V*: -Н.1
Акробатическите номера

на учениците от четвърти 
клас на основното училище 
„Георги Димитров" в Боси
леград, подготвени от учи
телката си КРУНА ИВАНО
ВА, привлекоха особено вни 
мание на зрителите.

*V
>л\;

И1В. Велинов 1От парада на младостта

Предобедното чествуване 
приключи с откриване на 
три изложби.

Под ръководство на РАТ- 
КО ДИМИТРОВ в основно
то училище бе открита уче 
ническа изложба по общо- 
техническо и художествено 
образование. Подобна излож 
ба бе организирана и в сгра

Живан Васидевич в Нишки регион
Живан Василевич, прадседа- вет 

тел Рафки Даути зам. — 
председател на Скупщината 
на Сърбия, Слааолюб Рашко 
вич председател на Обществе 
но-политичасния съвет в Снуп 
щината на СР Сърбия, Ми 
лойко Вальович член на Ре 
публинанения изпълнителен сь

и Мильно Филипович, ДИ 
ректор на Фонда за насърча 
ване развитието в изостанали 
те общини завчера

ха разговори с обществено-по 
литичеоните активи в Куршум 
лид, Блаце и Свърлиг и с пред 
ставители на някои организа 
Чии на сдружения ТРУД в те 
зи общини по тенущите сто 
панени и политичесни пробло 
ми и за ~

и вчера
посетиха нянолко община в Ни 
шни регион.

През това време републи
канските Ръководители разводните програми 

тези общини.води в
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

ПРЕДСТОИ ШИРОКА 

ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ
Идейно-политическото 

укрепване на партийните 
организации и индивиду
алното марсистко образо 
зование са трайни зада
чи. Общинският комитет 
на СКС ще конкритизи- 
ра насоките на предкон 
гресната дейност в общи 
ната

чески резултати. Бавно и недо 
статъчно конкретно се пристъ
пва
меделските

СК НЕ Е ЕДИНСТВЕНО 
ОТГОВОРЕН ЗА НЕРЕШЕНИТЕ 

ПРОБЛЕМИВърху организиране на зе- 
производители в 

осъществяването на икономи
ческите им интереси. Също е 
резултатите в развитието и 
усъвършенствуването на деле
гатската система не съотвес- 
твуват на нуждите и възможно 
стоте. Организираността и дей 
ността на 
общности на интересите все 
още не е задоволяваща, юва 
са практически въпроси, в чи- 
ето реализиране голяма отго
ворност носят и членовете на 
СК.

Изказванията на няколко сек 
ретари от първичните партий
ни организации в местните об 

обективнощности
сложните условия за работа и 
многобройните проблеми, при 
които действуват тези органи
зации. Оттук отделно значение 
има последователното реализи 
ране на договорените развой
ни насоки на общината, което 
означава и по-сйешно разреша

посочиха

Изглед от СурдулицаПроведеното на 28 май 
дан и е на Общинската конфе
ренция на СКС в Босилеград 
означи началото на организира 
на й програмна предконгресна 
дейност за партийните органи 
и организации в общината. В 
работата на заседанието взе
ха участие членовете на Изпъл 
нителния Съвет на ОС и на 
Председателството на ОК на 
ССРН, Васа Петкович, замес
тник на Междуобщинската кон 
ференция на СКС в Южномо

засе- самоуправителните
СУРДУЛИЦА

ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНО- 
ПОЛИТИЧЕСНИЯ ЖИВОТ

ване на съществуващите актуа 
лни и жизнени 
Разбира се, тези организации 
не са до това равнище подгот 
вени, за да могат успешно във 
всички среди да разрешават 
проблемите. Обаче, те Не са 
и единствено отговорни за ела 
бостите и нерешеното — каза 
се на заседанието.

В разискванията бе посоче
но, че междусобно информира 
не в Съюза на комунистите в 
общината все още има неред- Общинската конференция на 
ности. Първичните партийни ор Социалистическия съюз в Сур 
ганизации нередовно информи 
рат общинските партийни фо
руми за своята дейност. На за 
седанието се каза, че въпро
сът с информирането е твърде 
актуален и за останалите обще 
ствено-политически 
ции в общината.

Участвувайки в разисквания
та Васа Петкович изтъкна, че 
недостатъчно се работи върху 
индивидуалното марксистко об
разование на комунистите. Име 
нно тази задачи, от която зави 
си най-много дееспособността 
на първичните партийни орга 
низации, трябва да бъде глав
на грижа на секретарите и се
кретариатите на организациите.
С други думи идеологическо- 
политическото
трябва да бъде ежедневна гри 
жа за всички партийни органи 
и организации в общината.

Изхождайки от тази необхо
димост, Петкович се застъпи 
в общината да се основе поли 
тическа партийна школа, чрез 
която да се подготвят за пар 
тийна работа младите и н«до- 
приети членове в СК.

Въз основа на обсъдените

проблеми.

ВЪВ ВСЯКА ОБЩНОСТ —
ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Въпреки известните слабос
ти, значителни резултати са 
постигнати в организационното 
оспособяване на членовете на 
СКС и
организации в общината. След 
партийните конгреси, в резул
тат на проведеното преустрой
ство, в Босилеградска община 
са оформени 45 първични пар 
тийни организации, от които 35 
в местните общности и Ю в 
организациите на сдружения 
труд. За сега още само две 
местни общности (Жеравино и 
Голеш) нямат партийни орга
низации.

Преди конгресите в цялата 
община са действували само 
девет партийни организации.

Днес Съюзът на номунис- 
тите в общината наброява 887 
члена, а преди конгресите тази 
бройка е била 614. От новопри 
етите 351 член — 150 са земе
делски производители, а 54 ра 
ботници.

★ Самоуправителното преустройство — основна прео- 
купация на обществено-политимесните организации

В коя насока се развива се 
гашната дейност на обществе 
но-политическите организации 
— беше въпрос, с който се от 
несохме до председателя на'

чкатица. Ново село, Върла, Вла 
сина рид и да се извърши до
изграждането на амбулатория
та в Божица. Въпреки усиле
ните полски работи присъстви
ето на гражданите е сравнител 
но добро, а предложените раз
мери на облагане се приемат 
без особени забележки — по
твърди председателят на ССРН 
в Сурдулица Л. Величков.

От друга страна Титовите 
юбилеи и организираните в 
тяхна чест Трудови състезания 
са в пълен разгар. Осъществя 
ват се завидни резултати в ре 
доеното производство в трудо 
вите организации.

— Особен1* резултати са осъ 
ществени при уреждането на 
жизнената и трудова среда на 
човека — осведоми ни Л. Ве 
личков. — Стопанските дворо 
ве представляват особен обект 
за който се отделят необроени 
трудочасове. И тоя въпрос се 
решава не само в производ
ствените организации: всички 
ведомства и учреждения също 
така полагат грижи да подоб
рят своята трудова и жизне 
на среда, и веочко, свързано 
с живота на учениците в учи 
лищата.
седателят на Социалисти еския 
съюз Любен Величков.

Очевидно в Сурдулишка об
щина, както е прието да ке 
казва, са напипали пулса на 
времето, па затуй резултатите, 
които се очакват не само, ч^ 
ще потвърдаят досегашните 
постижения, а щестанат доказа 
телство за всестранно и широ 
ко раздвижване на вътрешните 
резерви.

Досегашните резултати и 
сегашните инициативи, както и 
набелязаните мероприятия за 
в бъдеще потвърждават, че 
обществено-политическите ор
ганизации в Сурдулишна общи 
на развиват всестранна дейно 
ст, която в края на краищата 
трябва да засвидетелствува до 
бре уловен ритъм с всестранно 
то обществено развитие в на
шата страна.

равския регион и др.
Участниците на заседанието 

разгледаха развитието и укре 
пването
дейност на Съюза на комуни
стите в общината от партийни 
те конгреси до днес й утвърж
даване на задачите в предстоя 
щата предконгресна дейност.

В изготвения за тази цел ана 
лиз и във встъпителната реч 
на секретаря на на СНС 
Гоне Григоров бе изтъкнато, 
че първичните партийни органи 
зации сега са дейно-политиче 
ски по-способни в разрешаване 
то на обществено-икономиче
ските, политичесни и други въ
проси в своите среди.

първичните партийни
на идеологическата

дулишка община, другаря Лю
бен Величков.

— В течение на изминалия 
и началото на този месец се 
провежда публично разискване 
във всички среди: трудови ор- 

организа- ганизации и местни общности, 
по регионалните самоуправител 
ни споразумения за електро- 
стопанство,
горското дело и пътното стопа 
нство. Отделно сме ангажира
ни върху регионалното спора
зумение на самоуправителната 
общност на интересите за на
сочено образование. Тези само 
управителки споразумения тря
бва да допринесат за цялостно
то преустройство в твърде ва
жни области на комуналния жи 

оспособяване вот в Сурдулица — каза пред
седателят на Социалистическия 
съюз в Сурдулица Любен Ве
личков.

Самоуправителното преустро
йство в стопанството Лъщо е 
обект на интерес на обществе 
но-политическите организации. 
То всъщност трябва да раздви 
жи вси^1 вътрешни сили, ко
ито ще допринесат за още по- 
добро стопанисване, въпреки 
че стопанството на Сурдулица 
не знае за загуби.

Огромни загуби през минала 
та година е създало здравео
пазването в региона 
128 милиона динара — и вси
чки обществено-пол1/Тически ор 

В. ВЕЛИНОВ ганизации са ангажирани въ- 
рху приемането на самоуправи 
телни споразумения, чрез ко
ито се решава погасването на 
загубите в здравеопазването. 
С въвеждането на нови разме 
ри на облагания не само че 
се санира положението, но се 
предвижда решаването на мно 
го наболели въпроси в здра
веопазването.

— В Сурдулишка община се 
предвижда построяването на 
амбулатории в Йелашница, Ма-

водостопанство,

Те навреме повдигат актуал- 
ни въпроси от значение за раз 
витие на организациите на 
сдружения труд, местните об
щности и в борбата срещу 
отрицателните прояви.

През изтеклия период глав 
ната дейност на партийните ор 
гани и организации в община 
та е била насочена върху иде
йно-политическото оспособява 
не, организационно и акционно 
укрепване, по-нататъшното раз 
витие на самоуправителните об 
ществено-инономически отноше 
ния и др.

Всично това е съдействувало 
да порастне авторитета на СК.

Разбира се, резултатите във 
всички среди не са еднакви, 
нито пък задоволяват нужди 
те. Например в развитието на 
социалистическите 
в селата все още няма лракти

От новоприетите 247 души са 
младежи и девойки. Обаче, в 
структурата на новоприетите 
все още е мал7,к броят на 
жените. каза накрая пред-

За отбелязване е. че заинте 
ресоваността между младите 
хора за приемането им в СК 
непрекъснато нараства. Но не 
всички партийни организации 
са достатъчно отворени за при
емането им чрез предварител
ни подготовки, нито пък омасо 
вяването на собствените си ре 
дове считат за своя постоянна 
задача.

на заседанието материали и 
разискванията. Общинският ко
митет на СКС ще конкретизи 
ра задачите в предконгресната 
дейност, която ще се провеж
да в общината :— бе заключе 
но на заседанието.

към

отношения

ДИМИТРОВГРАД

Решават се жилищните 

проблеми на пенсионерите Ст. Н.

общност за пенсионноската
и инвалидно осигуряване, кой 
то успешно продължава разре 
шаването на жилищните про 
блеми на пенсионерите. В мо 
мента само едно лице от та- 

население

девет пенсионери и трудо 
ви инвалиди. Освен това, през 
тоя период за строителство на 
частни нъщи, за адаптация и 
поправки парични помощи са 
Получили 61 пенсионери и 
трудови инвалиди, и то: през 
1974 — 31, 1975 — 22, и през 
1976 година — 8 души. Сред 

за тези цели обезпеча 
Републинанската общност 

за пенсионно и инвалидно оси 
гуряване, относно фондът и 

нужди на пенсионерите и 
трудови инвалиди.

В началото на тази година 
в Димитровград започна да ра 
боти и отдел на Републинан

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СК В 
ОРГАНА НА УПРАВЛЕНИЕТО В ДИМИТРОВГРАД

вена централ 
на Гито

В навечерието 
ната манифестация 
вите юбилеи в Димитровград- 

община — „Майски сре
ши 77" на народа и народно 

от СР Сърбия — три 
пинсионери-работничесии полу
чиха апартаменти 
лишен блок на улица 
шал Тито". С това продължа
ва успешното разрешаване на 
жилищните проблеми на пио 
нерите инвалиди в Димитров 
градска община.

Жилищните 
почнаха да се решават преди 
Няколко години. Досега полу 

нови жилищни блоко

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА 

НА КОМУНИСТИТЕ
ска

стите сези категория 
нуждае от жилище.

Трябва да напомним накрая 
че Общността по пенсионно и 
инвалидно осигуряване бе 
първата, ноято през 1973 годи 
на даде участие от 400 хиля 
ди динара за строежа на До 
ма за стари и изнемогли лица 
в Димитровград и по този на
чин бе инициатор за изгражда 
нето му. А. Д.

в новия жи 
„Мар-

ства
дейност на другаря Тито и 85‘ 
годишния му рожден ден гово 
ри секретарят на организации 
те Младен Димов.

На заседанието по тържес
твен начин бяха връчени пар 
тилните билети на 3 младежи.

ва По повод двоения юбилей 
на другаря Тито първичната 
организация на Съюза на но 
мунистите в органа на управло 
нието в Димитровград проведе 
тържествено заседание, на кое 
то за 40-годишната партийна

за
проблеми за

чиха в
СТРАНИЦА 0
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ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ НА ОСНОВНОТО

>:
ОБРАЗОВАНИЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

НОМЕНТАР

Ш ЦА СЕ ОБЕЗПЕЧАТ СРЕДСТВА?
,,, .'1^":* ;-й№тдаая*Ш.'й

чи финансовият проблем 0 
лицо без оглед на разширена
та дейност.

За разрешаване на пробле
ма беше оформена и работна 
група, с представители на Об
щността и Изпълнителния съ
вет, ноято е обаче изготвила 
само отчет във връзка с ло- 
ложението. В този отчет меж
ду другото е изтъкнато, че Об 
щността финансира дейности, 
за които не са били предви 
дени средства. Като такива са 
изт-1,инати: новооткритите от
деления за в-ьзрастни, за кои
то не за обезпечени средства: 
училищните столове, относ
но работниците, настанени в 
тдх, които трябва да финанси 
ра Общността за детска защи 
та; непредвидени средства за 
секретар на Общността за обра 
зование, който е назначен в

Да се решава
началото йа годината и прочие.

При всично това работната 
група счита, че финансовият 
проблем при Общността няма 
да изпъква в такава степен, 
ако се проведе до край предви 
дената интеграция на всички 
основни училища в общината. 
Трябва обаче за изтъкнем, че 
В7,просите В7,в връзка с инте 
грацията на се проучени цялос 
тно и всичко казано по отноше 
ние интеграцията представлява 

още недостатъчно изго
твен материал. Въпреки факта, 

този начин би били „спе

на*Проблемите на финансиране 
на Общността за основно об
разование и организациите на 
сдружения труд, които финан
сира Общността ,бяха тема на 
разискване на първото съвмес 
тно заседание на Изпълнител 
ния съвет при Общинската 
скупщина в Димитровград и 
Изпълнителният отбор на Об
щността. Два основни въпроси 
доминираха: обезпечени ли са 
достатътчно средства за дей
ност на Общността или тя има 
разширена дейност, за която 
навреме не са обезпечени 
средства. Боше констатирано, 
че, има нови дейности, за кои 
то не са навреме обезпечени 
средства и за които са необ
ходими 800 хиляди динара. Но 
на Общността недостигат поч
ти двойно повече средства — 
близо 1,5 милиона динара. Зна

Пред наближаващите Единадесети конгрес 
на СЮК и Осми конгрес на СНС все по-широко и се 
разисква за кадровата политика. Тя вече е станала 
достояние на всички трудещи се и граждани, но има 
тук-таме и известни недоразумения- Най-често те В7,з- 
никват, когато се касае за даването на морално-полити- 
ска оценка за работата на отделни хора. Разбира се, 
главна роля в кадровата политика играе и трябва да 
играе Съюзът на комунистите, ноето ведно значи и 
класов подход към този въпрос.

Случва се понякога да не е ясно» или пън на 
известни кръгове да не е ясно, кои са нритериите, 
които определят мястото и стойността на един човек. 
Ясно е, че авторите на такива твъРДения са остан
ки от технобюронратичесните сили, но с тях Съюзът 
на комунистите отдавна е разчистил. И ако туктаме 
има такива прояви те трябва да се разобличават на
време и енергично.

Кристално ясно е, че трудът и резултатите от 
труда, борбата за самоуправителен социализъм, за ра
звитие и укрепване на братството и единството, за 
равноправие между нашите народи и народности са 
между главните харантерни черти, които определят 
мястото на човека в нашето общество. Това, разбира 
се е основно мерило в кадровата политина, за оня 
който желае да заеме даден лост.

Истинските качества на човека, обективно най* 
добре могат да се оценят като това се прави в основ
ната организация на сдружения труд, в профсъюзна
та организация в базата.

Стават обаче и известни грешки. Ако не съще
ствува добра евиденция за развитието на кадрите, 
или пък ако не се спазват нритериите, или се 
губи от предвид класовата същност на надровата 
политика.

все

че по
стени" над един милион дина 
ра. Но от друга страна, със за 
криване на някои основни учи 
лища в общината, се откриват 
нови разходи: превозването на 
учениците, откриване на интер 
нати, обезпечеване на помеще 
ния и др.

Освен това провеждането на 
тази интеграция значи и 20 
просветни работника от основ 
ните училища в общината да 
останат без работа. А работа 
в този случай трябва да им се 
обезпечи, вероятно в стопан
ските организации. Но всичко 
това са само предположения- 
Дори и онези милион и двес
та хиляди динара, които работ 
ната група счита, че ще се 
обезпечат, в случай провежда-

ОТ СТРОЕЖА НА СЪВРЕМЕННИЯ 

ПЪТ СУНОВО - РАКИТА
От 14 април т.г. до днес 

на участъка Суково — Държи 
на се работи усилено. Докол 
кото се продължи със същия 
темп пътят на дължина от оно 
ло десет нилометра ще бъде 
готов в срок.

Предприятието'„СъРбия път” 
е обезпечило нужната меха 
низация: 5 камиона, 2 булдо 
зера, 2 валяка. Тук работят 
нъм тридесетина работници.

Строителите на пътя знаят 
за сприхвата и бърза Ерма, 
затова трасето на новия път 
не се движи по стария коло 
воз. Строителите са принудени 
да пробиват ново трасе висо
ко в брега или да правят под 
порни стени на бъдещия път. 
Но мощните булдозери на 
Предприятието за строеж на 
пътища от Ниш успешно прео 
доляват и естествените барие

общения наистина са трудни.
Съзнаващи тази обстановна 

и селяните от тоя край пома 
гат с накво и колко могат." Се 
ляните, през чиито имоти ми 
нава трасето не пречат на 
строителите. Всеки собстве 
ник, в . зависимост от каче 
ството на земята, получава 
компенсация.. Г1ътят минава и 
през овощните градини, но и 
тук няма проблеми, защото се 
заплаща всяко съборено 
во, нато при това орехите се 
заплащат най-скъпо.

Ползвата от пътя, когато 
бъде готов, ще имат не само 
селяните, но и туризма като 
стопански отрасъл. Долината 

'на река Ерма дава всичко от 
какво се нуждае съвременния 
турист: природни
чист въздух. Ерма 
с мрена, снобал, клен. Пога- 
новски манастир също тана 
ще стане по-известен 
стъпен за повече 
на старата архитентура и живо 
пие.

Известни хора, които не са привърженици на 
самоуправително-класовия поход в кадровата поли
тина, настояват да оспорят и отрекат класовата същ
ност на нритериите при подбора на кадрите; преди 
всичко борейки се против морално-политическите на
мества на надрите. Те разпространяват мнение, че 
уж само членовете на Съюза на комунистите могат 
да заемат отговорни обществени и други постове.

По такъв начин те явно иснат да разводнят 
и отслабят обществените усилия за по-ускорен вървеж 
напред.

не на интеграцията.
Всички тези въпроси, обо

бщени в един — финансовите 
проблеми, естесвено, че не се 
решиха. А основни пречки бя
ха не в сегашния, а в минали 
те моменти. . .

На съвместното заседание 
беше решено някои средства 
за предвидена дейност — за 
превозване на учениците и за 
ученици пешоходци, за литера 
тура, за работниците в детски
те столове, за усавършенству- 
ване на преподавателите и т. 
н. да не се финансират. По то 
зи начин е „обезпечена” поло 
вината от недостигащите сред 
ства. А останалата част, от око 

хиляди динара, трябва 
да „намери" новоформираната 
група, с представители на Из
пълнителния съвет, Общността 
и органа на управлението. Впе- 
чателние е обаче, че с това 
проблемите не се разрешават.

Съвсем есетествено е, че на лентяя, кариери
ста, еснафа и на всениго, който желае, да живее 
на чужда сметка, от' чужд труд — пречи оценяването 

изпълнението на трудовите задачи, оценяването на 
способността, изискването за пределно ясна идейно- 
политичесна насоченост. Те нерядко изтъкват за ос
новно

ДъР

на

дипломата, ноято притежават, без тя да е за- 
свидетелствувана й с трудови резултати.

Нува се и мнение, че на ръководни постове били 
могли да идват само членове на Съюза на комунисти
те, което също не вярно. В критериите кой може да 
бъде член на Съюза на номунистите, които се прила
гат при приемането на нови членове, в Устава на СЮН 
са изнесени принципите на кадровата 
които пише и това, че „членуването в СЮК не обез
печава никанви. привилегии, нито отделно обществено 
положение”.

красоти, 
е богата ло 700

ри.
Дневно от Димитровград и 

обратно до Куса врана и 1рън 
ски Одоровци минат към десе 
тина автобуса. Условията, при 
които се поддържат

политика, в и до- 
любители

Значи, всеки който изпълнява изискванията на • 
кадровата политина и конкретните изисквания 33 Д3' 
ден ръководен пост може да конкурира наравно с чле

на Съюза на комунистите.

тези съ- Д. с. А. Д.

ВСЕНАРОДНА ОТБРАНАновете

УСПЕШНО УЧЕНИЕ ))СДК
Службата по обществено мина в съдействие със служ 

бата на обществено счетовод
ство — централа в Белград 

клоновете м на 
щата в Пирот, Свърлиг 
ги места.

По време на учението бе 
поназана голяма степен

М. АНДОНОВ

77(( В НИШ„ВЛАСИНА-ПРОДУКТ” РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТ
готвеност и боева 
високо политическо

счетоводство в СР Сърбия — 
клон Ниш от 25 до 28 май 
т. г. с учение по всенародна и 
отбрана извърши проверка за 
готовността
за действуване и отбрана 
случай нз война. Учението пре

готовност, 
съзнание 

на трудещите се най-качестве 
но и дисциплинирано да извър 
шават своите професионални 
задачи в обстановна 
сия.

За нови обекти 155 

милиона динара
съ-

И друи способността
II на агре-

на под Отделно заслужава 
тъкне 
ство 
ствено

Селскостопанско-търгов 
сния, комбинат ,Власина-про 
дукт" в Сурдулица предвижда 
големи инвестиции за строи 
телството на нови производ
ствени цехове и за развитие 
на селскостопанското производ 
ство — общо към 155 милио 
на динара. Един от главните 
обекти ще бъде построяване 
то овцеферма в Млачище, на 
територията на Църна трава 
— край Власина. Овцефермата 
ще има 4000 овце. За строи 
телството на обекта, оборудва 
нето му и купуването на ста 
до ще бъдат изразходвани 60 
милиона динара.

Наред със строителството на 
овцефермата ще се строи и 
кланица за агнета в Босилеград

да се из 
показаното сътрудниче 

и съдействие с обще- 
.... политическите органи и
кпрт=п3аЦИИ В града’ °ъо Секретариата на вътрешните ра 
боти които също така взеха 
дейно участие в учението. 
гр^опНИеТ0 6е Ръководено от 
на г пкИя диРенТ0Р на СДК 
ние иГбИя и пРивлече внима 
тели мяо™6Р°йни наблюда 
Вп-ве°Т СъР6ия. Хърватско, 
Воиводина и други места. 

Общата оценка на 
положителна. Особе‘но

гето се насае за бързата мо
гоажлаЦИя' действуването гражданската

и цех за производство на си
рене. Този обект е 
но да се завърши в края на 
иАУЩ3та година, а капиталовло 
женията ще достигнат размер 
от оноло 19 милиона динара.

Запланувано е строителство 
то на фабрика за торф 
Власинско езеро, в ноято ще 
се преработва
рото. За тази фабрика ще се
отделят капиталовложения от 
общо 28 милиона динара.

И останалите обенти: рибник 
в ДъРна трава, производство 

на нартофи в количество 
от 150 вагона в Дубрава и бен 
зиностанция в Сурдулица, са о- 
безпечени средства за капита 
вложения-

запланува

на

торф от езе

учението е
то ко-

на
защита, залавя 

диверсанти,нето на потуша
ване наС. Микич пожари и под.Ефикасно потушаване на пожар

Ст. Ст.
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Познавате ли -> растенията ш
:*>■■

Краставица (Ф* -г"пА; 'III

краставици °Тк0лкото се изпепели на огън I кг предни

V

Й» ' - V I I
Преди 15 години тук бяха само лозя

ковя г™гава зеленчУкопР°изводителите полагат тол
кова много грижи, за да ги отгледат защо в страните с 
дълга зима за тях се строят специални парници и оранжерии? 
°ва се прави не само защото краставиците са много внусни 

не само заради техния приятно освежаващ и утоляващ жа
ждата сон. Те са твърде полезен зеленчук, тъй като са 
Рогати на витамини, особено кората на ферменти и преди 
всичко на минерални соли, без които човен не може да се 
развива нормално.

:в ПОСЕЩЕНИЕ НА КВАРТАЛ „ПЪРЧЕВАЦ"

И ТОВА Е ПИРОТ
I

Краставицата е едногодишно растение. Нейните стълба 
са дълги до 3 м, лежащи или влачещи се с помоща на 
прости мустачета. Те са кухи и са покрити с корави четинни. 
Лестата и са дълги, кухи, изправени дръжки и хоризонтално 
разположени 3 до 5-делни или петоъгълни назъбени петури 
целите са покрити, както стъблата, с корави четнини. Цве
товете на краставицата са едри, жълти и са като фунийки. 
Един от тях са събрани 
тичинки и се наричат мъжки или тичинкови цветове. Други 
са единични и имат в основата малък продълговат плод
ник, гъсто покрит с шипчета или с брадавички — това са 
женските или

Там нъдето височани преди войната 
веха последната почивна 
Пирот сега е тун 
От двете

пра-
преди да влезнат в 

новият квартал „Пърчевац”. 
страни на пътя» нойто прави завои 

из лозята нъм Висок, сега са наредени хубави 
двуетажни къщички, с хубави и 

приветливи цветнй градинки, с грижливо подре
дени дворове. Тук автобусът от Висок спира 
според желание на пътниците. Няма определено 
място за станция. И това предимство жителите 
на „Пърчевац” са получили защото шофьорите 
са от техния квартал. А тука живеят хора от 
Висок, и ЗабъРДие. Преди да напуснат своите 
села

едноетажни и

по няколко в групи, имат само

Мр
плодниковите цветове.От тях, след нато се 

опрашат се развиват плодовете на краставицата — сочните 
и свежи нраставични. построиха

работа в пиротските 
и вече повече от петнадесет години са пиротча- 
ни. Децата им пораснаха, завършиха училище. 
Ония които дойдоха тун от Висок като млади 
хора сега развеждат внуци по Пърчевац...

Тия дни посетихме този

своите къщи, намериха 
предприятия, задомиха се,

Сега са познати много сортове нраставици, които се 
различават по формата и дължината на плодовете, по цвета 
на ножицата и по още много белези. Един от тях могат 
да се отглеждат само на открито, други само в парници и 
оранжерии.

С/1

ГР

нов нвартап на 
Пирот, построен от нашенци. Първо се отоихме 
в дома на ЛЮБОМИР СИМОВ от Одоровци, кой
то изпълнява дължността-председател на местна 
та общност. Той ни осведоми за състоянието в 
квартала.

Б
Краставицата произхожда от Индия. Там още преди 

няколко хилядолетия земеделсните стопани започнали да 
отглеждат един вид дива краставица с по-дребни и от оре
хи плодове, която растяла по склоновете на Хималаите. Под 
влияние на грижите тази дива нянога краставица се превър
нала в полезно културно растение, което постепенно остана-

Семейството на Любомир Симов пред своя 
домКВАРТАЛ ГРАДЧЕ С 2 500 ЖИТЕЛИ

Новият квартал на Пирот „Пърчевац” има 
2 500 жители, както казахме, преселници от ви- 
сочките села и Забърдие. Изгражда се вече 
15 години. А за един от първите жители считат 
се Ангелов и Миле от Болев дол, които първи 
купили плац от някой си Саво и започнали да 
строят малките си къщички. Тогава те не са 
и мислили, че един ден тук ще израстне квар
тал. Просто имали намерение да дойдат 
по-близно до града, нъдето намерили работа 
със съпругите си.

— Там нъдето се строи така интензивно и 
създава ново назва другаря Любомир Симов — 
има и трудности и проблеми. Но ние ги ре
шаваме с общи усилия- Имаме вече нянолно 
самооблагания, започнахме сами да правим ули
ците, а преди това сами си доведохме елек
трически ток, вода. Хората имат огромна по
мощ от трудовите колективи. Там получават заем 
за жилищно строителство. А нашите хора са 
много трудолюбиви, показаха се добри работни
ци. До вчера селскостопански производители и 
стоновъди сега станаха индустриални работни
ци. . .

ло достояние всички народи.

!
/*

АаЩ®й!ша
йаЕй

■|

- 41 ;

.
АА:

Ш1- 'ЯШш
Жители на „Пърчевац”: Сладжана и Юли- 
яна на пъТ за града

Такъв е случаят и в семейството Симови. 
Любомир работи, неговата съпруга Смиля е заета 
в конфекция ..Първй, май”. А на човен нойто е 
бил веднъж в това предприятие не е трудно 
още на пръв поглед това да отнрие, че тъкмо 
домакинята Смиля е израснала в „Първи май" 
— предприятие което е известно в страната с 
уреждане на трудовата среда. И в дома на Си
мови всичко е уредно по мярка — и понъщи- 
ната и нартините и цветята.

Любомир, стар скоевац, активист във всички 
обществено-политичесните организации още след 
освобождението в родното си село Одоровци тук 
намерил подходящи условия за работа. За него 
назват, че цялото си свободно време използва
зц уреждане на нвартала.

— Ето сега преди известно време получи
хме и телефон — назва Любче — имаме вече 
20 броя. А предстои ни уреждане на улиците, 
изграждане на помещения за обществено-поли- 
тичионите организации, магазин.

Б. Н.

(В следващия брой: В дома на 
Ангел Тодоров — най-старин 
тел на „Пърчевац”)

Приветливи къщички в квартал „Пърчевац 
гордост на височани

жи-
Сега са познати много сортове нраставици
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Стефан НИНОЛОВ

МАЛКА ПОЕМА ЗА
АНТИМИТА ТИТО

ПО ПОВОД 40 ГОДИНИ НА
ЧЕЛО НА ПАРТИЯТА

Нека песента народна за Тито говори, 
нена песента народна триж се повтори — 

ТиТо три пъти народен герой стана, 
наА Тито три пъти срещу врага възстана:
кан

I

В дървото на партийните стъбла 
францията-дърводА дълбоно дълба.
Разруха носеше във всички ядра,
Партия и народ не можа се събра.

Щ ш щСъмнението люто гризеше навред,
с колебание отрови борци безчет 
и когото надвисна пълна разруха 
ТИТО СЕ ЯВИ — бял вятър задуха... ш,'Г*

Избистри се {юглославснйя хоризонт, 
комунистите сплоти в здрав фронт, 
готов да срещне удара ма фашизма 
и народа да поведе към комунизма! НОВИ ОБЕКТИ

БОЖИЦА НАСКОРО ЩЕ ПОЛУЧИ ЧИТАЛИЩЕ
„Кафява чума" понри много страни, 

Европа се стъписа — ТИТО СЕ ИЗПРАВИ! 
Народа свой призова за бой свещен, 
в Борба го поведе към Новия ден!

През седем лютй премина офанзиви, 
седем пъти разгроми пълчища Диви, 
седем пътИ със смъртта се размина,
Тйто в юмрук събра братя мнозина!

Юмрук, Дето с удар фашизма събори, 
юмрук, който очйсти нашите двори 
и под ласката на пролет засияла 
в кърви донесе свободата ни бяла!

населението. Този о- 
щб раз

и ученическа работилни 
несправедливо

дини от
бект същевременно 
хубави центъра на село Божи 
ца и ще стане привлекателно 
място не само за ученици, но 
и за гражданите от това село.

Благодарение на разбирател 
ството и метариалната помощ 
на Републиканската 
общност, както и на Образова 
телната общност в Сурдули 
ца, в Божица се привеждат 
към заключителен етап на до 
вършителните работи на сгра 
дата за читалище, ученически

стол
ца. Би било 
ако не изтъкнем, че и основ 
ното училище ,,25 май" в Бо
жица всестранно се ангажира.

Благодарение на тези съвме 
стни усилия божичани 
ро ще получат един съвреме 
нен обект, очакван дълги го

културна

наско
Теист: Ст. Н. 

Снимна: С. М.

В ГИМНАЗИЯТА ,Я. Б. ТИТО” В ДИМИТРОВГРАД

III ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН 

ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК
Г

Екнаха широм бригадирските песни, 
за отприщени сили — просторите тесни,
Тито в ръкойна народа ни събра 
и му довери една съкровена мечта:

— ЗАНАПРЕД ПО СВОЙ ПЪТ ЩЕ ВЪРВИМ- Тазгодишното чествуване на 
патронния празник на гимнази
ята „Й. Б. Тито” в Димитров
град измина под знака на дво
йния юбилей — 40 години от 
идването на др. Тито начело 
на ЮКП и 85-ия му рожден 
ден.

дил към нови завоевания и но
ви победи и че „най-последно- 
то ни завоевание е реформа
та на възпитателно-образовате
лната система". Инак .дими
тровградската гимназия е дала 
към 2000 средношколци, вклю
чили се навред из страната в 
изграждането на нашето обще 
ство".

вия. създаде възможност да 
се развиваме паралелно, а не да 
бъдем край на колоната от ос
таналите народи и народности

Самоуправителен социализъм строим! 
На закостенелата догма казваме: НЕ! 
Да вървим нататък, канто ни е добре!

Работникът е господар на труда свой- 
Трети лът Тито стана народен герой. 
Пред народите пътища нови откри. 
Народите в света в Движение сплоти.

ххх

Централното тържество се 
състоя на 24 май т. г- Програ
мата по тоя повод бе богата 
и съдържателна. В началото 
директорът на гимназията Ме- 
тодй Георгиев изнесе доклад 

Между другото М. Георгиев, 
изтъкна че др. Тито и на нас. бъ
лгарската народност в Югосла-

След това бе изпълнен реци 
тал от учениците на всички 
класове, посветен на Титовото 
дело и Тетовия жизнен път — 
от прочутия ..Бомбашки про
цес до днес. След рецитала 
Деница Илиева, 
трети клас, прочете свой труд, 
награден на конкурса на гимна 
зията под название „Тито — 
символ на свободата, мира и 
хуманизма",

Нека песента народна за Тито възвести, 
че на нашия небосклон слънце блести, 
нека песента народна за Тито се пее 
слънцето идни пътища топли и грее!

ученичка от

Изложба на Новица Младенов Деница Илиева

Югославия в изгражданетов
Пред посетителите 

стави и
се пред 

танцовият състав при 
гимназията с китка народни хо 
ра на всички народи и народ
ности от нашата страна под 
название: „От Гевгелия А° 
Триглав". Накрая 
духов оркестър „Георги Шуна- 
рев” се

В дома на военното въздухо 
плаване и противвъздушна от 
брана и Краевия музей на Зе 
муц димитровградският худо 
жник Новица Младенов отнри 
самостоятелна изложба на 
свои художествени картини.

Изложбата е открита от 1 
до 12 юни т. г.

Това е четвърта самостоятел 
на изложба на тоя художник. 
Досега самостоятелно е из
лагал свой картини в Димитров 
град, Ниш и Косовсна Митро 
вица. За отбелязване е и съ 
вместната му изложба в Бел

град със Зоран Топузович и 
Люба Вуксанович.

На тазгодишната изложба Но

на самоуправителния социализ
ъм".

вица Младенов е представил 
40 свои трудове. По-нататък посочи, че

Ст. Н. другарят Тито винаги ни е во-

I НАГРАДЕНИТЕ гимназиалният

представи твърде ус
пешно, с музинална програма.

По повод Титовите юбилеи „Дру
гарче" и „Дечйе новине”

Милановац организираха 
коннурс, който предизвина 
тересование.

Да напомним, че преди тър 
Ж7^СТсеН1-ата вечеР в гемназията 
"и- ь. Тито" се състоя търже 
ствено събрание на Първичната 
организация на Съюза 
мунистите, на

от Горни 
съвместен

живо ин-
на ко-

ноето в редове 
те на СК бдха приети 16 
членове

На снимката: наградените учени
ци с редактора на „Другарче" Ми- 
лан Величнов.

нови
гимназисти.

Д. СТОЕВ

СТРАНИЦА <
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пддежкА страница
г.БЛИЦ — ИНТЕРВЮ Ч>
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Къде след матурата? Тържествено в Деня
на младостта

■4

&2Д
О. Антова г. Томова

Денят на младостта и 83-ия 
рожден ден на другаря Гито 
в Сурдулица и нейната терито 
рия е ознаменуван с редица 
подходящи Тържества, манифе
стации, спортни срещи й акции.

В рамките на чествуването 
на 24 май се състоя тържес
твено заседание на Общинска Според оценна на професио 
та конференция на Социалис нално жури победата спечели 
тическата младеж в Сурдулица, Зоран Джорджевич водач в 
на което председателят на мла Горската секция, на второ мя 
дежта Лаза Иванович. говори сто се класира Власта Кръстич 
за жизнения и революционен пожарникар, а на трето Мила 
път на другаря Тито. След дин Стайкович от Данъчното 
това в присъствието на пред управление. На победителите 
ставители на обществено-по- бяха връчени бонове за гориво 
литическите организации разда — за I място на стойност от 
дени признания -и дипломи. 300 дин., за второ — 200 и за 
Около 40 отделни лица и по- III място — юо динара На 
вече първични организации на първите пет класирали се бе- 
Съюза на младежта 8 организа : ше. връчена и ннигата Ос^мва 
циите на сдружения труд по- не над Морава" от Аленсанд-ко 
лучиха грамоти За дейност и е. Траинович. н
помощ в работата На младеж, 
ките организации.

В чест Деия на младостта и 
Титовите юбилеи авто-мото дру 
жеството „Полет" организира 
състезание в управляване с 
коли. Участвуваха 30 
тели. Стартуваше се от Вело 
поле до Валявица, а целта бе 
центърът на града.

състеза

Л. Даскалова
С. Димитриев

С този въпрос се обърнахме 
към четирима отличници от ги 
мназията ,,Й. Б. Тито” в Дими 
тровград, носители на Букова 
диплома*

ОЛГИЦА АНТОВА, отлични
чка вече 12 години:

година за най-добър ученик в 
димитровградската 
..Й. Б. Тито":

и желае да следва технология 
— индустриален нлон:

— Струва ми се, че желани 
ще мога да осъществя, 

защото тоя факултет не съще 
ствува на Нишкия университет. 
Ние сме четирима, а само ба
ща ми е на щатна работа, Ако 
получа стипендия от „Титовия 
фонд", или от другаде, все 
пак може би то ще се осъще
стви.

ГОРДАНА ТОМОВА, кандида
тка за Буковото отличие:

гимназия

— Ние, абитуриентите, често 
пъти по една или друга причи 
на не сме в състояние да про 
Дължим в онази област, която 
най-вече ни интересува. Мое 
то желание е да стана елентро 

тоя въпрос все още не зная инженер. Матурската ми рабо-
да отговоря- Най-вече обичам та „Елентромагнетични вълни"
биология, но било на кой да ми открехва вратата за след-
съм се доверявала това ме е ване в тази област. Тревожи
раздумвал. Аз познавам някол ме обаче мисълта кан да обе-
ко гимназиални учители по би- зпеча материални средства за
ология, ноито са без работа следване в тази нелека, но
и това също така убива жела твърде „яна” наука. Желая да
нието ми да следвам биология- стана стипендиант на ,,Титовия

фонд".

ето не

— Къде след матурата? На

ч - И в Останалите места на Сур 
V ДУлишна община с подходящи

От тържественото заседание манифестации бе ознаменуван 
бе изпратена приветствена те- Деня на младостта. Основното 
леграма до другаря Тито с най* Училище в Божица чесгвува 
хубави благопожелания И чес Деня на училището — 25 май 
титни за неговия 85-ия рожден в Йелашница се състосг Финал 
ден, изказва се готовност на ната среша 
младите от Сурдулишна общи “ щ
на и в бъдеще всестранно да 
се застъпват за осъществява
не- целите на нашата самоу- 
правителна социалистическа об

— Може би сравнително нео 
рганизираният 
вен живот в града ни помогна 
да учим по-добре. Без' развле 
чения — единствено ни оста
ваше ннигата. И от 34 ученици: 
Сима, Синиша, Юла, Гида, Ван- 
ча, Гоца. . . общо 15 младежи 
и девойки са отличнички. Же
лая след матурата да следвам

нултурно-заба-

А нолко Олгица обича биоло \ 
гията свидетелствува и фактът 
че е участвувала на състезани 
ето „Науната на младежта”, а 
и темата за зрелостния изпит 
е по биология-- „Автоматизъм дейно е работил в Ученическа

Димитриев е участвувал на 
три републикански състезания 
и напоследното се е наредил 
между 10-те най-добри. Твърде

с винторината-със 
тезание „Югославийо, борбата 
те роди, Тито те води”. Бяха
направени посещения на близ 
ките курорти край Власинсно 
езеро, а също тана се поьедо 
ха и редица спортни турнири.

в работата на сърцето”. Олги
ца като отличнична и добър 
младеж на 23 май т. г. е при
ета в редовете на СК.

та общност (и като неейи пред 
седател) на 10 март т. г. е бил 
приет в Съюза на номунисти

щност, запазване и развитие 
придобивките на революцията, 
и отбраната на свободата и 
независимостта.

химия, но дали това ще се
сбъде — щв видим!

те.
Д. СТОЕВ

ЛЮБИННА ДАСНАЛОВА, съ
що отличнична, обича химията

СИМА ДИМИТРИЕВ, провъз
гласен през учебната 1975/76

ЗА УЧЕНИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ДИМИТРОВГРАД

»Жив« час по история
Бяха възкресени спомените 

от освобождението на Горно 
Крешево и Горни Вакуф, гри 
жата за ранените другари, меж 
ду които е бил и Милентие 
Попович, един от ръноводите 
лите на бригадата. Раненият 
Попович неговите другари са 
носели по целия път, където 
е бригадата минавала, а в ми 
сълта им е винаги била присъ 
ствуваща речта на Тито, че 
грижата за ранени другари зна 
чи сплотеност, единство и брат 
ство на всички борци.

Борците отговориха и на ня- 
нои въпроси, поставени от уче 
ниците. Като най-трудни бяха 
изтъкнати моментите от срещи 
с опожарени села, градове и 
убити от врага невръстни деца, 
техните майни, стари хора, 14- 
годишния пионер-борец в бри 
гадата. . .

След проведените разговори 
и евокиране на 
пред първоборците и ръководи 
телите на обществено-полити 
ческите организации от Дими
тровград тържествено бяха при 
ети в редовете на Съюза на 
социалистическата младеж уче 
ниците от VII клас на основно 
то училище.

В рамките на чествуване 
Денж на младостта и двойните 
Титови юбилеи в Димитровград 
гостуваха полковниците Миша 
Мартинович и Чеда Радович 
— първоборци от прочутата 
Четвърта черногорска пролетар 
ска бригада. Първоборците от 
многократно отличената брига
да разказаха спомени от дни
те през борбата, пред повече 
от 400 ученика от гимназията 
и основното училище.

На този „жив” час по исто
рия младежите бяха запознати 
че по време на формирането 
бригадата е имала над 15 хил
яди бойци, от които към края 
на войната са останали живи 

4 хиляди. Останалите бо
йци на тази бригада са дали 
животите си в борба за днеш 
ното светло бъдеще на нови 
те поколения- 

Между спомените, които бя
ха изтъкнати в разговора с 
учениците, е и срещата с дру 

Тито на 19 юни 1042 го-

само

ДРУЖБА НАЩЕЛОспомените
гаря 
дина.

Борците говориха и за труд 
моменти по време на бор

да се изброят — поводите са най-разли
чни. Отличително за тези срещи е, че 
винаги протичат при дружеска атмосфера, 
високо настроение, разбирателство.

На снимката виждаме ученици от ос
новното училище „25 май" в Божица кан 
четат войнишки вестници и списания в 
една гранична застава, недалеч от селото.

*• - Текст: Ст. Н.
Снимка: С. М.

Между граничните подделения и насе
лението от нашите нрай гранични общини 
традиционно съществува и се развива все
странно сътрудничество. Почти няма дъ
ржавен празнин или нанвото и да било 
празненство, а ученици, младежи и де
войки, граничари, изобщо населението от 
нрай границата, да не се срещат или под
готвят съвестна програма.

Взаимните пън гостувалия не могат

ките
бата. Всичко товц обаче не е 
попречило винаги да ое има 
пред вид нрайната цел бор 
ба за по-свелото бъдеще, кое
то е давало сили да се надде 
лдят всички трудности и пре
пятствия. Христина ПАНАЙОТОВА
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ДИМИТРОВГРАД
ФОТОХРОННКА Семинар за синдикати 

ръководители
® и а ТРУАОВИТв И

’ на работниците —
и пряиа задача на 

, ,3а

ПГ-"'. ' ;
жизнени ус 

катона Общинския 
съвет в Димитров 

проведе дввудневен 
оспособяване на 

ръководители

По почин 
синдикален 
град се 
семинар за
новоизбраните пл..ии мя
в първичните организации на 
Съюза на синдиката а ойщи 
ната. Основна цел на с0“инар® 
беше подготовка за провеж 

в дело на Закона за

ловия

синдикалните организации 
йонът за сдружения 
осъш0ствява”®
влеиието

труд в 
на самоупра 

правата, зъделжения 
самоуправителната отго 

ворност на работника в сдру 
жония труд и задачите на 
Синдиката" и осъществяването 
на концепциите на общенарод- 

отбрана и обществена са-

ВЙвйШ та и.

дано 
сдружения труд.

На семинара бяха разрабо 
тени следните теми: „Оииди 
катът и Законът за сдру 
ния труд, осъществяване на 
функцията, организацията и 
метода на работа , „Разпреде 
лениа на средствата за лични 
доходи въз основа труда и 
резултатите от труда и задачи 
те на Синдиката в това от 
ношение", Социалната

МАЙСКИ СРЕЩИ* В ДИМИТРОВГРАД мозащита”.
» тези теми изнесоСказки на 

ха членовете на политическия 
актив при Общинския синдика 

съвет и Общинският йо
на Съюза на номунисти

българската народност от 
БаОушмншка община,

В програмата на танцови 
те състави на народа и на
родностите в СР Сърбия пас 
ха участие ансамбли па 
банската, унгарската, румъп 
ската .словашката, турската 
н българската народност, 

сръбския народ. На 
изпълнение на

лцще. На снимката ДИМИ 
ТъР ГЮРОВ, НИКОЛА ГЕ
ОРГИЕВ н АЛЕКСАНДЪР 
ПЕТРОВ.

В тържествата по случай 
„Майските срещи" същс ре 
доено участвува и духовия 
оркестър при гимназията. 
На снимката гимназиалната 
музика с ръководнтелия — 
преподавател АЛЕКСАНДЪР 
РАНЧЕВ.

В „Майските срещи” взе 
ха участие н представители

на„Майските срещи” на 
рода п народностите 
Сърбия, състояли се в Ди
митровград, бяха тържество, 
което ще се помни дълго. 
Срещите бяха показ на брат 
ството, единството и 
достта н тази година имаха 
белег на Тнтовнте II наши 
юбилеи.

С години наред начело на 
парада са преподавателите 
по физическо възпитание от 
гимназията и основното учи

на лей
в СР митет

те.

А. Д-ал- полити-

мла-
БОСИЛЕГРАД

както н Състезание и оказване иа 

първа помощ
снимката 
албански пародии танци па 
ансамбъла от Призрак.

А. Д.

показаха извън 
В пио

шест члена,
добри знания-

Титовите юбилеи 
на червения 

в Босилеград организи

По повод редно
нерсна ионкуренция първо мя 

зае отборът на Основно 
училище в Бистър, второ 

Горна Любата и трето Долна 
Любата. Отборът на бистърско 

застъпва Бо

Организацията
нръст
ра общинско състезание

на първа помощ, в 
което участвуваха отборите от 

основни училища и от

стопо
тооказване

всични
Средношколския образователен 
център.

В практичесното оказване на 
първа помощ състезаващите 
се отбори, съставени от по

то училище ще 
силеградска община на регио 
налното състезание, което в
началото на юни ще се прове 
де в Лесковец. В. В.

СЕСИЯ НА ОС В СУРДУЛИЦА

РЕШАВАНЕ АКТУАЛНИ,
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ ГРАДИНИ

Започва реализация на програмата
ницата 6 милиона и 600 хиля 
ди динара, Републинанрките об 
щности на интересите по пен 
сионно, здравно осигуряване 
и Номитета за здравеопазване 
22 милиона динара, а средства 
са обезпечени и от други из
точници. Очаква се, че през 
тази година ще се разполага 
със средства от около 40 мили 
она динара с което щв започ 
не първия етап на изгражда 
нето на тези обекти.

Между тях са предвидени 
паралелен път, със сегашния. 
от границите до Суково, както 
и изграждане на три гостил- 
ничарсно-туристичесни обекта: 
на самия пункт, край моте 
ла в Димитровград и между 
Желюша и Гоин дол. Предви 
дени са три санитарни обек

ти, както и изграждане на по 
вече трасета на пътя на са
мия пункт, на входа и изхода 
от нашата страна, а с цел 
увеличаване пропуснвателната 
мощност на пункта. Предвиде 
но е и дислоциране на нянои 
обекти.

Първия етап, за нойто е из 
готвен главен проент и обезпе 
чени средства, трябва да запо 
чне с реализиране в най-нъс 
срок. Но да напомним, че 
през тази година ще принлючи 
само част от работите, а за

Делегатите на Общинската 
енупщина в Димитровград при 
еха решение за изграждане 
на обенти на граничния про- 
пусквателен пункт Градини, с 
нсо ■ о сапсчва разрешаване 
то на твърда б.зжни въпроси, 
с голямо значение за община
та и широката обществено- 
политичесна общност. Сред
ства за изграждането на обек 
тите обезпечават ползващите 
на тези обекти. За целта бяха 
взети и необходимите площи 
за строеж на тези обенти.

Обосновавайки предложено 
то решение председателят на 
Общинската скупщина в Ди 
митровград инж. Борис Бори
сов изтъкна, че за разрашева 
нето на този въпрос се водят 
дълго време разговори и краен 
е момент разрешаването му 
да започне, понеже в противен 
случай не могат да се провеж 
дат редовните рбаоти на про 
пусквателния пункт. Освен 
това голяме брой на минава
щи пътници в сезона затруд
нява живота на населението 
от общината па и по-широно.

онончателно разрешаване на 
всички проблеми е необходим 
по-дълъг срок от време, кан 
то и средства от около 180 ми 
лиона динара - 
реализация на 
програма.

.Общинската скупщина в Сурдулица
На последната сесия на Об 

щинската скупщина в Сурду 
лица на дневен ред бяха изтъ

инати за решаване няколно 
важни въпроса от различни об 
ласти на обществения живот 
в номуната.

Делегатите на трите съвета 
— Съвета на сдружения труд, 
Съвета на местните общности
и обществено-политическия съ 
ввт — разгледаха и обсъди 
ха анализа за организацията и 
функцията 
ларии, анализа и мерките по 
осуетяване на пренупвачи в 
оборота
производения, добитън 
стриални стони.

На същата

за цялостна
предвидената

А. Д.

ДЕЛЕГАЦИИТЕ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА: всички облагания, предназначе 
ни за финансиране на здрав
ното
те производители трябва 
отделят почти половината от 
своя кадастрален доход.

КАК СЕ ИЗРАЗХОДВАТ СРЕДСТВАТА 
ЗА ЗДРАВОЕПАЗВАНЕ

осигурание земеделсни
да

на местните нанце
Трдбва да се отбележи, че 

нито един изпълнителен съвет 
в тринадесетте общинени енуп 
щини в Южноморавсния реги 
он не се е съгласил с предло 
жените 
ногато става

До края на този месец де 
легациите за самоуправителни 
те общности на интересите 
сдружеиия труд, в трудовите 
общности и в местните общ 
ности в Босилеградсиа общи 
на ще се л?яснат върху пред 
ложаната санационна програма 
за погасване на дефицитите във 
фондовете иа самоуправителна 
та общноот за здравно осигур- 
ване в Южноморавсния реги-

осигурване в съответната са 
моуправителна 
Южноморавския регион е съ 
здаден дефицит от оноло 13 
милиона динара. За погасване 
то му Скупщината на регио 
калната самоуправителна общ 
ност за здравствено осигуря
ване предлага въвеждане на 
допълнителни облаги и то:

В по-нататъшното изложе
ние Борисов изтнъна, че по по
чин на ЦК на СКС е формира 
на работна група при Изпълни 
телния съвет на СР Сърбия 
ноято е успешно завършила ра 
ботата. Приети са определени 
Решения, Занони и т.н., които 
са основни предусловия за за
почване изграждането на оп 
ределени обенти.

общност на селскостопанснив
инду

сесця делега
тите разгледаха информацията 

тореното 
стопанство и фонда на горите 
на територята на Сурдулишна 
община.

Делегатите и тоя път проя 
виха интерес нъм повдигнати 

проблеми, изнесоха свои 
мнения и впечатления и набе- 
лязаха мерни за навременното 
им и целесъобразно решаване. 
Приети са 
чения.

облаги, по-специално 
въпрос за оси 

гураниците от редовете не зе 
меделските 
Преценява се,

за състоянието на
производители, 
че с допълни 

телните облаги те ще бъдат 
особено много

за
земеделските осигураници 8 
на сто от надастралния доход и 
60 динара по член на семей 
ство, а при работническото 
осигурание 0,35 на сто от бру

натоварени, ное 
то ще има отрицателни по
следствия въРху материалното 
им положение.

В това отношение Изпълни 
телният съвет на СРС е обез 
печил 13 милиона динара 
изграждане на граничния пуннт, 
Съюзното управление на мит

теон.
Както е известно, през ми 

налага и предишните години, 
във фондовете иа работниче то заплатените лични доходи
сното и земеделско здравно на работниците, По-точно, с

за

и съответни заклю
Ст. Н.

В. В.
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Меч, загубен още през 

първото полувреме

БАСКЕТБОЛ

.ОЗРЕН (СОНО БАНЯ) — 
.СВОБОДА” 98:86 (57:39) Творчески награден нонкурс на оп. 

»Мост«, посветен на двойния юбилей
С ЦЕЛ да подтикне творците от бъл

гарската народност в Югославия да дадат 
ценно приложение със свои творби към 
ознаменуване великия юбилей — 40 годи- 

от идването на др. Тито начело на 
Д Партията и 85-ия му рожден ден —

сание „Мост” обявява творчесни награден 
коннурс ЗА ЛИТЕРАТУРНИ, НАУЧНИ и 
ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТВОРБИ на тема:

ТИТО — РЕВОЛЮЦИЯ — СОЦИАЛИ
ЗЪМ — САМОУПРАВЛЕНИЕ — БРАТСТВО 
И ЕДИНСТВО — ОБЩОНАРОДНА ОТБРА
НА — МИР — НЕОБВЪРЗАНОСТ.

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

Коннурсът се обявява за следните об
ласти и жанрове:

I. НАУЧНИ ТРУДОВЕ, за ноито се пред
виждат три награди:

първа награда 
втора награда 
трета награда

2. ЗА ЗА РАЗКАЗ:

първа награда 
втора награда 
трета награда

3. ЗА НОВЕЛА: 
първа награда 
втора награда 
трета награда

4. ЗА ЕСЕ:

2.000 дин. 
1.600 „ 
1.300 „

Соно баня, 29 май. Игрище на 
„Озрен”. Теренът добър. Вре
ме хубаво и подходящо за 
игра. Зрители около 200. Съдии 
Арсениевич (Ниш) и Арандже- 
лович' (Пирот).
„Свобода”: Д. Симеонов, И. 
Леков, Д. Петрович, А. Стоя
нов, И. Симов, Н. Минев, Б. 
Филипов, 3. Петров, С. Ранге- 
лов, 3. Геров.

ниспечели мача с резултат 98:86 
(57:39). Срещата беше фешена 
още през първото полувреме, 
което отборът на „Озрен” спе 
чели с висока разлика от 18 
точки.

Баскетболистите 
да” показаха добра 
през второто полувреме, през 
което бяха и по-добрия отбор. 
Те спечелиха

спи-
2.200 дин. 
1.700 „ 
1.400 „

на „Свобо- 
игра само У

първа награда 2.200 дин.
втора награда 1.600 „

Обемът' на литературните творби мо
же да бъде най-много до 16 страници на 
пишеща машина.. 'Ръкописите трябва да 
са написани, на българсни рзин, отпечата
ни на лИшеща машина йли преписани чет
ливо на ръна.

тази част на иг
рата с шест точни, но това не 
беше всеВ борбата между двата най- 

добри отбора в пан достатъчно да 
се навакса пропуснатото през 
първото полувреме.

състезанията 
на Републиканската — Б бас
кетболна дивизя 
„Озрен” беше

домакинът — 
по-успешен и А. Д.

МЛАДЕЖКА АКЦИЯ И НА ВЛАСИНА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Предложените ръкописи — научни, 
публицистични и литетатурни творби — 
трябва да се доставят в три енземпляра, 
означени с шифър. Подписаните рънопи- 
си с името на автора няма да се вземат 
предвид за награждаване.

2. В отделен затворен плин, означен 
със същия шифър, авторите трябва да на
пишат своето име и презиме с пълния 
си адрес. Този плин трябва да бъде в 
същата пратка, в която авторът изпраща 
творбите си за наградния нонкурс.

3. Предложените творби трябва да 
притежават необходимата научна и публи
цистична стойност, а литературните — ху
дожествена стойност.

4. Право на участие имат всични гра
ждани на СФРЮ, при условие рънописите 
да са на българсни езин.

5. Наградените творби след публину- 
ването в списанието ще получат и съот
ветен хонорар според съществуващата 
тарифа.

2.200 дин. 
1.800 „ 
1.500 „

II. ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ — три
награди:

, ..
а- първа награда 

втора награда 
трета награда

Обемът на научните и публистични ста
да бъде най-много до 20 стра

ници на пишеща машина раздел тройна. 
Статиите трябва да са написани на българ
сни езин и отпечатани на машина.

III. ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

1.600 дин. 
1.300 „
1.000 „

тии може
Хотелът на Власинсно езеро

Тази година в изграждане 
на възпоменателния парк и До 
ма на бойците „Йосип Броз 
Тито” край брега на Власинско 
езеро ■ ще участвуват младите 
от цялата страна. Първите мла 
дежки бригади ще пристигнат 
на Власина в началото на този 
месец.

Възпоменателният парк ще 
се простира на 16 хектара 
площ и в своя състав ще има 
обекти за спорт и ренреация, 
терени за футбол и други спор

6. Последен срок за доставяне на 
всички творби и статии на наградния нон- 
курс на „Мост" е 30 СЕПТЕМВРИ 1977 год. 
Рънописите трябва да се изпратят на ад
рес на Издателство „Братство” — ЗА НА
ГРАДНИЯ КОНКУРС НА „МОСТ”.

тове, за организиране на митин 
зи и др.

В изграждането на възпоме 
нателния парк и Дома на 
бойците, чиято първа нопна 
бе направена през миналата 
година, ще се изразходват 
над 30 милиона динара. Въз 
основа на междусобния дого
вор необходимите средства ще 
обезпечат обществено-полити 
ческите общности от Сърбия, 
Манедония и Косово.

1. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:

800 дин. 
600
500 „

За резултатите от ноннурса участници
те ще бъдат осведомени чрез в. „брат
ство”.

първа награда 
втора награда 
трета награда

В. В.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩНОСТТА ЗА ДЕТСКА ЗАЩИТА В 
ДИМИТРОВГРАД

120 ДЕЦА НА ПОЧИВКА НА 

АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ
селата. За останалите летува 
иди част от разходите ще по
еме Общността за детска за 
щита, а част родителите, за 
висимо от имотното състояние.

С учениците ще заминат и 4 
до 5 възпитатели. По време 
на летуването се предвижда 
обучаване по плуване. Освен 
това, предвидени са и излети, 
подаръци на онези деца, нои 
то имат рожден ден по време 
на летуването и т.н.

Общността за детсна защи 
та в Димитровград организира 
и таЗи година летуване на де 
ца от девет до петнадесетго 
дишна възраст. Пионерите ще 
летуват от 12 до 26 юни на 
Адриатическо море 
край Херцег Нови. Досега за 
летуване
море са се явили 120 деца 
— максималния брой 30 тази 
/одина.-Тъй като се очаква да 
се обадят Още, ще бъде нвоб 
ходимо да Се направи селен
ция т. е. да се уточни, нои де да иажеМ( и това Ч0 0 Тр0. 
ца ще отиват на летуване. та година последователно от

ми осведоми секре- нан учениците от Димитров- 
тарят на ОбщнЬстта за детсна градена община отиват на орга 
защита в Димитровград Евтим низирана почивна в почивните
ИСТАТКОВ, . предимство ще станции на Адриатическото

чйито родители и- крайбрежие. Безспорно, това 
е една грижа и една дейност 
повече на Общността по пряка 
дбтена защита в Димитровград.

Баошич

Адриатическона

ския дом в Цариброд от името на пирот- 
сните работници говорил Спас Марнович. 
Същият ■ ден за гостите от Пирот била 
оргаризирана литературно-музикална вечер, 
на която присъствували над 200 посети
тели.

Тези първи контакти между работници
те от Пирот и Цариброд преди повече от 
половин столетие допринесли много за 
сътрудничеството на социалдемонратичните 
организации от Сърбия и България*

Тази фотография е направена на 5 де
кември 1910 година в Цариброд. Значи 
преди 67 години, а представяла историче
ската среща на социалдемонратичните: ор
ганизации от Пирот и Цариброд. На този ' 
ден работническият нлуб в Цариброд е 
имал твърде тържествен изглед. За пръв 
път било изтъннато и червено зь|вме. При 
посрещане на работниците от Пирот на 
гарата станало твърде хубаво тържество. 
Пристигнали 150 работника от Пирот. Те 
също Носели червено знаме, което се 
вижда и на снимката. Пред работниче-

Както

имат деца, 
мат по-малки доходи. Предвиж 
да се 30 д$ца да летуват без
платно — и то 20. >от града Б. НЙНОЛОВ |

А. Д.и 10 от основните училища в
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\ \ V'//// □ и 0 ГМЛ ''РХУ/Ч0Р
Между млади бащи:

— Според тебе, Алберт, ной 
меоец на бремеността е най- 
тежън?

— Десетият.
— ? ? ?
— Ами тогава аз нося дете 

то на ръцете.
Разговарят англичанин и фран
цузин. Англичанинът назва:

— Родил съм се англичанин, 
живея нато англичанин и се на 
дявам да умра нато англича
нин. . .

— Французинът го пита:
— Добре бе, човече, но ни

ма вие нямате нинанва амби
ция?

— Вие, господине Дебрьой, 
твърдите, че са ви наренли 
глупак? — обръща се съдията 
нъм тъжителя.

— Да! Вярно но той го наз
ва в непраяна форма. . .

— Нан?
— Той наза: „По отношение 

на интелигентността ние сме 
на едно и също ниво'.

УИСКИ, 

ВЕРМУТ 

ВОТКА
9

* ■р ^Iу1 Ълаталпгр.о ..ьр:
Онну ме на госйе сват Мина у Цариброд. Ка 

жем на бабуту чидемо не за друго, ама да пинемо 
домашно винце. Остало ми у мерак още од преди 
войнуту. Баща на сват Мину имаше убаво лозйенце 
при паметнинат и сван пут у к>и имаше убаво, чисто 
винце, църняк.

Отимо с бабуту. Още од вратата ми примириса 
на пължене шушпе и печено. Рено, а по това йде- 

. же"'-добре че дойде и неноя чашна винце. Иедомо,
▼ шалимо се, говоримо за деца и унуци, ама гледам
4 старят бокал що га сват Мина беше купил на вашар 
А у Пирот от пиротсйите гърнчарйе стойи на нредена- 

цат и кино да йе уловил малко прашул>ан.

йо/НАКРАТКО

Лошо е ано всички са по- 
умни от тебе. Няма с кого да 
споделяш.

Има толкова много начини д* 
се възстанови здравето, че по- 
добре е то да не се загубва. 
Стройте си илюзии със соб
ствени средства!

■

БЕЗ ДУМИ

— Е, биру ли че пийемо или вермут — каже
сват Мина. ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

— Я се поглади по мустаци и срам не срам
рено: ©■й®п©рничв«а на

кулата в Пиза
— Море свате, тонни от цържак, па нървното 

Л нека иде нуде сана...
— Е, свате, наже Мина, пет године вече мати- 

ф ку не съм уловил. Лозйето йе урасло у траву и тър-
* же. Па кой да га работи. А щом си за вино, те

децата су испратила француско вино...
И на масуту донесеше три шишетия с вино, 

църно ко говеуа кръв, неписано с латинска слова...
На ютре дън ли сам у Цариброд рено да 

свърнем и при Митка тишляратога. Млого смо добри 
приятел>е. Па и знам при жега че има сливова, наша 
реЙИя сван пут. Може нигде у държавуту да нема 
при нега че има. Улезмо, седомо и йоще не съм се 
прибрал Митко рече:

3 — Канво че пйемо — вотку, уисни ли...

Я изгуби срам и реко:

— Море дай си сливову, нашу, мани тея ме- 
рудийе, ной знайе од кво и нико ?}и прайе. . .

— Е, бай Манчо сливникат у Къндину бару 
исъну. Видиш ли ква времена стануше. И нема кой 
да га подрезуй, да га бели и полива, зарезамо га. 
Па гледе и никво пийене излезе, кой да пече ре- 
Йию... /

♦

един човек на земята — ухап
ванията
опасни за него. Този имунитет 
той е придобил в продължение 
на тридесетгодишната си рабо
та с тези опасни влечуги. Бел 
Хааст по професия е дресъор 
и често излиза на арената със 
своите „питомци”. Униналният 
му имунитет има и прантичесно 
приложение — кръвта му чрез 
преливане е спасила живота 
на повече от 20 души, ухапа
ни от змии.

ботка и за внушаване на страх 
у местното население. След 
кървавите репресии 
„оригинална" идея на расисти
те е чрез „просветна дейност” 
да се притъпи волята за борба 
у африканците. Опитите да се 
Съберъл „ученици” не се уве
нчаха с успех, и затова се на
ложило „преподавателските ка
дри" да се помещават в хели 
ноптери.

ЕЛЕКТРОНИКА ЗА СЛЕПИ

Пиза не е единственият град 
в света с нанлонена кула, Та
кава забележителност има и в 
полското градче Зомбоковица 
в Силезия- Тя е изградена в 
стила на средновековните кре 
пости и е висока 38 метра. Ку 
лата се е отклонила от центра 
лната си ос на 1,2 метра. То 
ва, както и при световна изве 
стната нула в Пиза, се дължи 
на слагането на земните пла 
стове. Но за сега кулата в 
Зомбковица не буди тревога 
сред жителите на градчето — 
и до днес те си сверяват ча 
совниците със старинния часов 
нин на нея, стаР 500 години...

змии не саот
новата

В швейцарските градове 
Цюрих и Берн бе уредена из 
ложба на елентронна апаратура 
за слепи. След решаването на 
задачите джобният калнулатор 
издава звукови сигнали, съоб
щавайки за резултатите. На 
подобен принцип е създаден 
телекс, с приспособена нъм 
него пишеща машина, ноято 
възпроизвежда тенста на азбу
ката на слепите. Но все още 
тези нововъведения са много 
скъпи

НА САМООБСЛУЖВАНЕ

Австрийски архитекти и ин 
жинери разработвали интере
сен проект за административно 
здание, което ще се намира в 
околностите на Виена. Сграда 
та ще бъде на „пълно само
обслужване” — енергията ще 
се получава от слънчеви коле 
ьтори
необходимата вода ще идва от 
термални източници. Под стъ- 
нления покрив на последния 
етаж ще се отглеждат зеленчу 
ци и плодове, а чрез специал
на апаратура 
тази „градина” ще се отвежда 
в работните помещения.

Самобитната унгарсна художни 
чка А. Светек рисува пъстри 
народни мотиви, характерни за 
областта Налоча в Южна Ун

гария — област, известна със 
своите богати фолнлорни тра

диции.

Насипа ми йедну чашу уиски. Я сърбну, гледам 
нейе лоше, преметну йедну, за другуту се не сечам 
на сам 1}у испил...

: : Свърча и при Перу од Чуй Петъл и при Васил а
Воденичаратога и сви мойи приятеле и нигде ме не 
почерпише нашу рейию сви пище дена 1}у нема, де
на йе енупа и ми износе уиски, вотку, вермут, шам
панско... Немой деца да ми се смейете я тея думе 
за пръв пут чуйем...

и вятърни двигатели,
„ПРОСВЕЩЕНИЕ” ПО 

ВЪЗДУХА
Над родезийсните селца нръ 

жат военни хеликоптери. От 
тях ехтят прочувствени речи, 
предназначени за местното на 
селение. Това е поредната опе
рация за психологическа обра

БЕЗ СТРАХ ОТ ЗМИИ

МАНЧА Американецът Бел Хааст има 
специфичен имунитет, който 
досега не е срещнат у

кислородът от

нито

))Почнвка« ' готвиш тги се ад
ГОЛИШВЯГ П&УИВАСЯ.

-— »с?ВГ*У^С?

V

* г '

^ет. петров

аШ •ц

у^.он^и
А


