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Изминаха над три десети 
от 4 юли на 1941 го

С освобождението на отдел 
ни места се създаде и първа 
та свободна територия с но 
си на власт — Народоосвобо 
дителните отбори, на която- 
между другото работеше и фа 
брина зач оръжие. Тази свобо 
диа територия в Западна СъР 
бия през есента на 1941 го 
дина представляваше единстве 
на географска област с го 
леми центрове, в които преби 
ваваше Централният комитет 
на Комунистическата партия в 
Югославия и другаря Тито, 
известна в нашата най-нова ис

летия
дина, когато Комунистическата 
партия на Югославия наче 
ло с другаря Тито призва на 
родите и народностите на Юго 
славия на въстание, на въор 
ъжена борба 
тора. От зова

против окупа 
па партията 

до първата въстаническа пуш 
ка на Жикица Йованович-Шпа 
нац изминали само няколко 
дни. Свободолюбива Сърбия 
на 7 юли същата година в 
Бяла чернва 
стрели на Валевския 
зански отряд 
лото на въстанието,

с първите из 
парти 

огласи нача 
от кое

ЮЛСКИ 

ЗНА
тория като Ужичка републи-то паднаха и първите враго 

ве на революцията. За кра 
тко време въстанието се раз 
пламтя във всички краища на 
С1 раната и в борба за свобо 
да се приобщиха всички на 
роди и народности на Югосла 
вия.

Призивът на въстание не 
е отправен случайно. Кому 
нистическата партия на Юго 
славия с 12 000 членове, от 
които голяма част имаше бо 
гат революционен опит, под 
готвена посрещна капитула
цията на бившата югославска 
войска и знаеше, че и пред 
стои тежка, нървава и свръх 
човешка борба, не само за 
освобождение на страната от 
онупатора, но и борба против 
старата буржоазна власт, бор 
ба за създаване на нова рав 
ноправна общност на югослав 
ските народи и народности.

Най-добрите синове на СъР- 
бия не приеха позорната 
напитуалация на буржоазия 
та, която кокетствуваше с о 
купатора за да се отбрани от 
номунистите, не приеха фаши 
стката лодялбата на Югосла 

нито братоубийствената 
война, ноято им наложи оиу 
латорът като създаваше мал 
ни държавици, национално 
скарани и насъснвани към вза 
имно изтребление.

Те не се покориха на запо 
ведите на избегалото прави
телство в Лондон покорно да 
чакат освобождението, което 
да им донесат съюзниците, 
нито можеха да се лримирят 
със състоянието, ноето им 
натрапи окупаторът. С други 
думи, за номунистите, патри 
отите войната не беше за 
вършена. Войната току тряб 
ваше да почне. Призивът на 
Комунистичеоиата лартия и 
другаря
ЯСНО I
за войската, ноято се създа 
ваше, не за свършване, но 
за начало на тежка, но чест 
на освободителна война. Та 
иа на 7 юли 1941 година в 
сърцето на Хитлеровата нре 
лост, на територията на мал 
иа, окупирана и разпонъсана 
Югославия, най-малко се очак 
вло, започнала борба за нацио 
нално и социално освобожде 
ние, която предвождал неизве 

металоработнии Иосип

ка.
От началото на въстаниете 

през Ужичката република по 
воеме на войната нашата ре 
волюция се развиваше в от 
делни условия 
ваше по свой оригинален 
път. Тя се развиваше така 
както единствено и можеше, 
за да извоюва победата. На

и се разви

шата революция вървеше по 
път. който прокарваше и 
трасираше другаря Тито. 
ЮКП и другаря Тито като во 
дач на революцията изтъкна 
ха ясните цели на Народоо 
свободителната борба нато 
братството и единството, съз 
даването на национално и со 
циално равенство на всични 
народи и народности в Югосла 
вия без оглед на големината 
им, вероизповедание и друга 
принадлежност, което едновре 
менно съдържаше веновния 
стремеж на прогресивните си 
ли в нашата страна.
Нашите народи и народности 
пръв път в своята история 
взеха своята съдба в свои ръ 
це. Предвождани от Комуни 
сгичесата партия и другаря 
Тито, те знаеха, че истинска 
та свобода не може да се по 
дари, тя трябва да се извою 
са, да се отнеме. Човек с 
подарена свобода винаги ос 
тава покорен на оня, който му 
е подарил свободата, чувству 
ва се длъжник, нойто връща 
лихва, а главната сума си ос 
тава. Свободата е дотолкова 
по-скъпа и по-светла, доколко 
то е спечелена с мъка и 
собствени сили. В нашата сво 
бода са вградени милион и 
седемстотин хиляди човешни 
живота. Така спечелената сво 
бода трябва да пазим и за 
щищаваме от посегателствата 
на канвито и да било враже
ски елементи.

Седми юли, денят на въс 
танието 
стите
помня само за 
те дни и социалистическата

Й. Б. Тито
в дните на
партизанската
борба

Йосип Броз Тито, който че 
тиридесет години „язди наче 
ло на нолоната", който в най- 
съдбовните моменти за наша 
та страна намери изход от 
безизходно положение, за ко 
гото са свързани всички съ 
бития и успехи в самоупра 
вителното ни социалистическо 
изграждане, човек за когото 
е свързана активната миролю 
бива коегзистенция, борбата 
за мир и необвързана поли- 
тина.

Съдбата на българската на 
родност е тясно свързана със 
съдбата на сръбски я народ 
и останалите народности в на 
шата република. Национално 
угнетявана и социално ограб 
вана от великосръбсната, в 
периода на окупацията и от 
велинобългарсната буржоазия. 
българската народност с уча 
стието си в Народоосвободи 
телната борба рамо до рамо с 
останалите народи и народно 
сти на Югославия, извоюва 
своите националг.ч и други 
права.

Ако се върнем в миналото, 
можем да кажем, че българ 
сната народност живееше 
нрай югославсно-българсната 
граница в крайно изостана

област, в която имаше 
само няколко занаятчий
ски работилници и по-голям 
брой кафенета, в която бив 
ша Югославия зарад асими 
лация на населението строе 
ше жандармерийски станции, 
а хората с примитивно живот 
новъдство едва изкарваха по 
минъка си, живееше в край
на беда и нищета.

Едва в освободена социали 
етическа Югославия за първ 
път в историята си почувству 
ва радостта на национално ра 
ваноправи което й даде въз 
можност като ползва своите 
способности и ' със солидар 
ността на всички наши народи 
и народности в нашата стра 
на, постига големи резултати 
в икономическо и обществено 
развитие. В следвоенния пери 
од са построени промишлени 
и други, стопански обенти, раз 
вити са културните, образова 
телните, здравните, социал 
ните и другите обществени 
дейности. Създадени са ус 
ловия за настаняване н^ рабо 
та, построени са жилищни и 
комунални обекти, а с това е 
постигнат общ жизнен уро 
вен на трудещите се и граж 
даните.

Ние се гордеем, че живеем 
в братска общност с други 
те народи и народности в са 
моуправителна социалистиче
ска Титова Югославия- И за 
напред ще работим упорито и 
да се борим против враговете 
на братството и единството и 
останалите придобивки от на 
шата соицалистичесна револю 
ция-

революция- Той ни върщв в 
миналото, и ни помага да 
живеем и да изграждаме на 
стоящето нато гледаме нъм 
по-светло бъдеще. Въстание 
то ни напомня на жертвите, 
които дадохме, но и на при 
добивните които извоювахме, 
предупреждава ни да ги тачим, 
пазим и защищаваме. На тази 
дата, между другото, суми 
раме резултатите от самоупра 
вителното социалистическо из 
граждане, за да видим как 
во трябва да правим за на 
прод.

Споменът на Седми юли в 
наето яйцата година има отдел 
но значение, особена радост, 
но и големи задължения с ог 
лед, че идва по време кога 
то чествуваме двойните Тито 
ви и наши юбилеи. Като си 
спомпяме за Седми юли дъл 
жни сме да изразим признател 
ност и да отдадем благодар 
ност на човека, който четири 
десет години неуморно ра 
боти и твори като стои наче 
ло на нашата Партия, който 
укрепи редовете на Партия 
та и който нато победи вра 
га — от разрушена и разпо 
късана Югославия създаде 
сплотена общност на равно 
правни народи и народности.

8ИЯ.

Тито на въстание 
говореше за бъдещето,

на народа и народно 
в Сърбия не ни на- 

въстанически

На своите читатели и сътрудници „БРАТСТВО“
ЧЕСТИТИ

Боевите празници на нашите народи и народности 4 юли 7 юли!
Следващият бройна вестника излиза на 15 юли

СТОН
Броз Тито, борба иоято не 
спря ни най-жестоният окула СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ
торени терор.



БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЛЪЖИТЕЦН НА НП НА ИСПАНИЯ

В защита 

на Карильо Изтеглена преди три години 
наскоро след излизане от 
печат, и софийските книжарни 
ци тези дни отново о пусната 
в продажба еднотомната Бъл
гарска енциклопедия, ноято 
в повечето си раздели гъмжи 
от неистини, извращени,, и 
тенденциозни непълности и 
премълчаване на истината — 
когато се касае за Югославия-

преди три години от софийските пренесени 
власт".

тА Изтеглена
книжарници, тези дни отново се появила Българска на

Този дни ЦК на Испанско 
та комунистическа партия об 
яви съобщение, с което реши 
телно, без остатък, отхвърля 
обвиненията изнесени против 
Сантяго Карильо в съветското 
партийно списание „Новое 
время”. Повод за обвинения 

генералнии сенре 
тар на ЦК и ИКП е неотдав 
на публикуваната му книга „Ев 
рокомунизъм и държавата".

комунистическа 
отхвърля да се под 
на дисциплината на

от неистини, из- 
истината за

обща енцинлопедия, иоято г?,мжи
И ОТРИЧАНЕВЕЛИЧАЕНЕвршцения и тенденциозно премълчаване

за черногорците се твърди,нашата страна. В нея
че са етническо племе, сродно на сърбите, а за 
недонците, че са българско население в историческа- 
та област Македония, а ролята на жандарм на Бьл-

Налразен ше б|,де 'Р^', 
да се намери и

енциклопедията е иа.шно
^ГиаНавГаГ/ пре“

наваИЗ°чеД българските войски 
са били окупирали Ма*вА‘>ни* 
и части на СъРбия- Но зато 

книгата има много 
„освободителната 

българската армия 
действия 

войната против хитлери 
Германия, която и този 
се дава в розова светли 

и в отричането 
което е направила

народоосвободителна ар

ма-

в

гария «ъв Втората световна война напълно се премъл
чава.

та срещу
Трябва да се напомни, че по 

време на първото появяване 
на това издание през 1974 го 
дина един висок партиен ръ 
ководител след като от яого 
славсна

величят Ииформбю-^ Българските академици
ро.

Испанската
партия 
чинява
какъвто и да било център на 
дирижйране. ЦК на КП на Ис 
пания счита, че в отношения 

между комунистическите 
и работническите партии вед 
йаж за винаги трябва да се 
премахне методът 
ма и ексномунинация, метод

страна на отделни За разлика от другите репуб 
лики,
стни данни 
то им минало, тяхното С7,вре 
менно развитие, литература и 
култура, за СР Манедония ня 

нито дума. Целият отдел 
за тази република се изчер 

в едно изречение, в ко 
ето се посочва броят на на 
селението, повръхнината й и 
главния и град. Но затова 
в другите глави на книгата на 
широко се присвоява 
то на македонския народ, 
борците за неговото национал 
но освобождение и македон 
ските просветни и литератур 
ни дейци от времето на въз 
раждането.

лък вваци и на читателя остава нея 
сно кои са другите народи и 

посочени

материали вантищгославски 
тази книга, бяха направени за 
белеяки даде увещания да бъ 
де изтеглена, а отделни нейни

данни за 
мисия на

заключителните

за които се дават изве 
от историческонародности оспен 

то, които спород преброяване 
то от 1971 година, на което 
се позовават авторите на он 

съчиняват 26

в
във
стка
път

та автори подведени под отговор
ност, канто и това, че за ноя 
ще бъде дадено съобщение циилопедията, 
в печата и публинувана отри 
цателна рецензия. От това о 
баче нищо не излезе.

ма на всичко, 
Югослае-нана анате нана сто от населението 

Югославия- пва
ската
мия.

толкова чужд на марксизма — 
се казва в съобщението на 
ЦК на ИКП.

Също така когато се касае 
за езиците, с които си слу
жат тези три народа в енци 
нлопедията всичко се изчер 
пва с изброяването но „слу 
жебните езици" в Югославия- 

В настоящата книга с научни 
претенции се споменават и чер 
ногорци и македонци, но 
твърде чудно тълкуване. За съ 

75 000 ставителите й
са „етническо племе,

пък
ПРЕМАХВАНЕ НА НАРОДИ И 
ЕЗИЦИ

За това е обсегът и наме 
на настоящата кни... ЦК на Испанската кому 

нистическа партия 
се по нататък в съобщението 
— се чувствува дължен да 
заяви. че нападенията, кои 
то съдържа споменатата ста 
тия. макар че се отнасят до 
личността на Карильо и негова 
та книга „Еврокунизъм и дъР 
жавата" са насочени срещу 
Испанската комунистическа пар 
тия цялостно и срещу прин 

.ципите, които днес вдъхновя 
ват политическите акции на 
всички комунистически партии, 
които са за демократичен път 
към социализъм и за социали 
зъм в демокрация-

На заседанието на ЦК на 
ИКП участвувала и Долорес 
Ибарури — легендардата Ла 
Пасионария, председател на 
КП на Испания, която неот 
давна се завърна в страната 
от СССР.

КП на Испания изгражда и 
ще изгражда своята полити 
ческа линия и своята страте 
гия при пълна независимост 
— заявява се в документа на 
ЦК — опирайки се на опита 
на световното комунистическо 
движение и върху научния 
анализ на промените в обще 
ствено движение и върху нау 
чния анализ на промените в 
обществено икономическата и 
политическата действителност 
на Испания- КП на Испания е 
отговорна само пред работ 
ническата класа на Испания 
и пред своя народ.

ренията
га може да послужи и текстът 

е поместен за

минало
назва

Безспорно, повторното раз
пространение на тази книга 
представлява нова атака на 
югославско-българските отноше
ния.

който в нея 
Информюбюро, за който се 
твърди само 
бил „международен център за 
обмен

толкова, че е

изащото и новият чита 
на настоящата книга, на 

печатана в тираж от 
екземпляра, ще намери в нея 
само неистини и неточности 
за Югославия и нейните на 
роди. Следователно, с всичко 
онова което се съдържа 
което се съдържа и в другите 
издания 
демия
издател и на тази инцинлопе 
Аия-

на опит и съгласува
тел на дейността на деветте 

комунистически и работнически 
партии”, че е „подпомагал ук 
релването на връзките и съ
трудничеството 
нистическите партии”, че

от 1947 до ап .

нечерногорците 
срод

но на сърбите". В бъркотия 
та под название „Македон
ци" е дадено следното тълку 
ване: „1. Населението на дре 
вна „Македония", племена чий 
то език е от индоевропей 
ски произход, 2. Българско 
население в историческата об 
ласт Македония. 3. Основно 
население на СР Македония 

СФРЮ."

С непълноценен и тенденци 
озен маниер е дадена пред 
става и за обществено-полити 
ческата
вия. Въпреки че тази енци 
клопедия е писана към края 
на 1972 година, в нея между 
най-новите събития се посо 
чват, че през 1967 година 
бил приет закоу, с нойто се 
разрешава влагане на 
капитал в югославската иконо 
мика и че през 1971 година 
са внесени промени в Нонсти 
туцията, 
ничени
рогативи измежду Федерация 
та и републиките". В този те
кст няма нито дума за само 
управлението, а само се твъР

между комусистема на Югосла-
е

и съществувал
на 1956 година и че ерилна Българската ака орган „за траен мир,имал

за народна демокрация”. Авто 
намират за необхо 

ни да кажат защо е 
този лош орган. За

на науките. която е

рите не 
димо 
изчезнал 
московските съвещания, кои 
то инак 5яха въвели прак 
тиката на осъждане на пар
тии, имащи други позиции и 
вършеха екскомуникация. авто 
рите 
шат

чужд
За илюстрация ще посо- в

чим, че в нея са изнесени ня 
колко „факти", които авторите 
Й предлагат за Югославия-

Например, при посочването 
на народи, които живеят в ва
Югославия, те споменават са ните
мо сърби, хървати и словен- рода

На читателя 
публикация 

но. кои народи живеят в СР 
Босна и Херцеговина, а с то 

и сведение за мюсюлма 
като един 
в тази република.

на настояща 
остава неяс с които са „разгра 

икономическите пре-
та

на енциклопедията ли 
със симпатии.от трите на

(Танюг)

Вилко Винтерхалтер: [Ло жизнения път на Йосип Брозито НА КОРМИЛОТО
А ЮКП по това време — 

когато Йосип броз получа 
ва пълномощие за формал 
ната й реорганизация — по 
лучава още един удар, ной 
то болял повече от всичко 
друго. На осемнадесетия кон 
грес на КПСС, в политиче 
ския доклад се твърдело как 
ЮКП е заситена с прово 
натори и шпиони.

Към_ края на март 1939 го 
дина Йосип Броз е в стра 
ната. Афишът, който ЮКП из 
дала по повод окупацията на 
Чеслования отдава 
подход
звание ЮКП се обръща към 
всички народи на Югославия 
по име: към хвъртсния, да 
не позволи дейността на фран 
ковците, които са агенти на

ниците, младежта, селяните 
гражданите, войниците и офи 
церите.

В афиша се^ посочва и о- 
нова, моето требва да бъде 
изход и решение:

„Независимостта на Юго
славия може да се опази от 
нахлуването 
завоеватели ако обединим вси 
чки патриотични 
тични сили 
братсни сговор 
между народите на 
вия

зва за това възвание, че е
оставило „голямо впечатление 
не само работническите но 
и на гражданските партии. В 
мобилизацията 
сили

на народните 
против агресора нашата 

партия се намира в първите 
редове". Цитираме това само 
да покажем 
на Йосип Броз и да посочим 
на обстоятелството, че още 

през 1939 година със 
своята антифашистка борба 
ЮКП спадаше 
фактори на прогресивното дви 
жение

•ЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза есени пвгьн 
Ураяда редакционна

НАЧЕЛО НАСНЖ на фашистките прозорливостта

11 и демокра 
и осъществим 

и спогодба 
Югосла-

тогава

По лово.0 40-годишния 
юбилей от идването на 
другаря Йосип Броз Ти- 
то начело ня ЮКП 
(1937—1977) и 85,иЯ му 
рожден ден в. „Брат
ство” в повече броеве 
ще публикува част '-т 
книгата на Випкс Вик- 
терхалтер „По жизне
ния лъ>т 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- 
бонооните историчесни 
събития на НОВ и На
родната революция.

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
я отговорен 

род ВИТ ор
СТОЯН СТАННОВ 

радяятор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Телефони: директор — 
44-454, Редакция 46-845 

администрация 44-343 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
АиивР*

Текуща сметна 
42400-803-95»
СДК — Ниш 

Печат—ца ^Вун Карад- 
Г, Ст. Паунов им 

А1 п — Ниш

в активните
П

Независимосттанеговия 
и стил. В това въз

в Европа.на Югосла 
я може да се отбрани ако 

нейните народи бъдат довол 
и сплотени. А това 

да се постигне само

ви През тези месеци Иосии 
в Югославивия работи 

бързо. Освен възва 
за което вече гово 

рихме, ЮНП се обръща към 
своите членове с отворено пи 
смо,

Т1 Броз
ни може твърде

нието,по та-
начин ако на народа се 

неговите демократиче
ски и национални г 
на работническата

къв
дадат

германския и италианския фа 
шизъм и да не позволи да 
бъде заведен от Хитлеровите 
маневри
случило със Слования; към 
словенския, нойто пръв е на 
удар; към сръбсния, чиято 
задача е да не позволи по 
литиката на 
останалите

права и ако 
класа се 

признаят и гарантират нейни 
политически и

което е публинувано и 
в „Пролетер" 
окръжно. Със

като отделно
своето съДъР 

жание и информативност тези 
документи помогнаха по-бързо 

уреждане на обстоятел 
ствата и положението в пар 
тията._ На 2 май 1939 годи 
на Йосип Броз може да ос 
ведоми Димитров, че работи 
те които е поел в Коминтерн 
текат нормално: учредено е 
партийното

така както се е те социални
права."

Такива реш<|ния 
осигури само 
правителство 
сговор 
рата

може да 
демократично 

на народния 
опо

то

угнетяване на 
народи. Афишът 

се обърща към македонсния 
към черногорците. Од 

се обърща към работ

и отбрана върху 
на СССР — това е за

ключението на възванието.
В един*■. » м • народ,

елно от своите отчбУи 
от това време йосип Броз ка Ръководство, чле

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО -А- 17 ЮНИ 1*77



ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Преобразованието
на сдружения труд

интерес

Коренното преобразование на възпитанието и образованието, 
нато част на социалистическото самоуправително развитие, изисква 
най-широно включване и творчесно влияние на самоуправителните общ
ности на трудещите се върху всички негови течения. Затова е необхо
димо ангажиране на Съюза на комунистите трудещите 
области на обществения труд да схванат и като свои усвоят главните 

на това преобразование, утвърдени на Десетия конгрес на СЮК. 
Тази задача между другото се посочва в Заключенията на Пред

седателството на ЦК на СЮК, приети след 29 заседание,, на ноето на 
17 май се разискваше по антуалните въпроси на сациалистичесното са
моуправително преобрзование на възпитанието и образованието.

се във всички

цели

В Заключенията, 
народва 
се казва,
Закона за 
ще подтикне 
по-успешно

НОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ИЗИ- 
СКВАТ НОВИ МЕРИЛА

ноито об 
Председателството, 
че прилагането на 
сдружения ТРУА 

усилията нъм 
преобразование 

на възпитанието и образова 
нието

въРДи и обществено-икономи 
чесното положение на ученици 
те и студентите, техните пра 
ва и отговорности.Новите обществено-икономи 

чески отношения 
по-организирана 
на дохада 
и образованието и критериите 
за обществено степенуване ус 
пешността 
образователния 
което

изиснват и 
разработка 

във възпитанието
Тито и Гадафи на Бриони ПО- ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА МАРНСИЧЕ- 
СНОТО ОБРАЗОВАНИЕПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЛИБИЯ ПОСЕТИ СТРАНАТА на социалистически са 

моуправителни основи. Полити 
чески,Среща Тито - Гадафи теоритически, профе 
сионално и практически органи 
заторската работа трябва да 
се постави така, че разпоред 
бите на Закона

Качеството на марнсичесно
то образование марнсиче 
та обоснованост на цялата та 
зи област изисква още по- 
голямо внимание. Предпо
ставка за това е усъвършен 
ствуването на учебните прог
рами и тяхното съгласуване 
и свързване на равнищата 
на образованието. Освен осно

на възпитателно 
труд, при 

се подразбира и редо
вна оценна на работата на 
учителите. Особено е важно 
върху основата на обществено- 
икономическите отношения дз 
се установи действителната 
цена на образованието.

да се прето 
предложения и реше 

за самоуправително по 
интереси организиране 
зи област, сдружаване 
да на самоуправителните общ 
ности

За по-голяма дееспособност чат вна необвързаните ния
„Отношенията между Ли 

и Югославия имат такъв 
може

мира и стабилността в съвре 
менния свят.

Президентът Тито и пред 
седателят Гадафи изказаха пъ 
лно съгласие, че е необходи
мо да се положат повече уси 
лия за преодоляване на из 
вестните трудности, съществу 
ващи между някои необвъР 
зани държави. Във връзка с то 
зи въпрос подчертана е необ 
ходимастта от обединяване на 
всички прогресивни сили, за 
да се противопоставят на не 
околониализма и на всички ре 
акционни сили, които настоя 
ват да застрашат свободата, 
независимостта и териториал
ния интегритет на необвърза 
ните и развиващите се стра

на та
бия
характер, че наситина 
да се каже, че са не само при 
ятелски, но и братски. И като 
такива и в

на тру

на трудещите се от 
стопанството и останалите дей 
ности, с онези от възпитани 
ето и образованието.

За такава компенсация тряС 
ва равноправно да се дого
варят самоуправителните общ 
ности на трудовите хора в 
материалното производство и 
обществените дейности, всич 
ки фантори на образование
то, включвайки тук и учени 
ците и студентите.

вите на марпризма и съвреме 
нната марнсичесна 
света, учебната програма тряб 

Аа съдържа и съществе 
ните опити на нашата социали 
етическа революция, най-зна
чителните постижения на на
шата марнсичесна теоретична 
мисъл

мисъл в
бъдеще трябва да 

се разширяват..
С тези

ва
думи президентът 

даде най-ярката оцен 
ка за отношенията и сътрудни 
чеството между двете прия 
телски необвързани страни. 
Либия и Югославия, по повод 
четиридневното приятелско о- 
фициално 
фа на Либийската република 
Моамар ел Гадафи, който бе 
в страната ни от 22 до 26 юни

Конгресните становища за 
създаване на СИО (самоупра 
вителни общности 
сите) за насочено

Тито

на интере 
образова 

ние, техните основни единици антуалните пробле
ми на социалистическою а 
моуправителг с развитие.

От преподавателите и въз
питателите се търси творче
сно отношение към целите и 
задачите на социалистическо
то самоуправително преобрезо 
вание на възпитанието и обаа 
зованието. Затева трябва да 
се подтиква постоянно тяхната 
работа върху образованието 
и професионално, педагогиче
ско и идейно-политичесно ос- 
пособясгне.

и единици, обосновани върху 
функционални начала. Създавай 
ки ги оноло определени възп 
питателно-образователни 
грами, ще се даде възмож 
ност на трудещите се пря 
ко да се ангажират за по-ле 
сно възстановяване на опре 
делени и съдържателни връз 
ки между образованието, про 
изводство, обществената и 
научна практика.

посещение на ше
Основните 

сдружения 
в областта

организации на 
труд, създаден 

на образованието 
възпитанието, следва кри 

тичесни да се анализират и съ 
гласуват със Закона за сдру 
жения

про
т.г. и

Президентът Тито и ръководи 
телят на Либия Гадафи води
ха изчерпателни разговори по 
въпросите за взаимоотношени 
ята между двете страни, нак 
то и за най*актуалните проб 
лемите на неовързаността, ка 
траен и незаменим фактор на

ни.
След твърде сърдечните 

и успешни разговори прези 
дентът на Републиката Иосип 
Броз Тито прие покафта на 
Моамар ел Гадифи да напра 
ви посещение в Либия-

труд.

С обществени договори, са 
моуправителни 
и други акти трябва да се ут

споразумения
— СЛЕДВА —

Още един път се намира 
ме в недоумение как да 
определим датата нога Йо 
сип Броз е тръгнал за Съвет 
сния съюз по покана на 
Димитров и при добрите ус 
луги на Иван Караиванов, то 
гавашен представител на Ко 
минтерн в Париж и дългого 
дишен приятел на Йосип 
Броз. Владимир Дедиер не- 
мал възможност някъде през 
1952 година нещо по-детай 
лно да каже затова. Нито в 
„Прегледът на историята но 
СЮК" не може положително 
да утвърди това. Но, канто 
вече казахме, допълнителните 
изследвания но Института за 
работническо движение хвър 
лят нещо повече светлина 
върху тази материя. Има до 
кумент
вителите на ЮКП в Париж до 
Комитерн, в което на 10 юни 
1939 година търсят от Комин 
терна продължаване на визата 
им най-вече до края на юли 
и питат нога би трябвало да 
стане пътуването! на Иосип 
Броз за СССР. Според споме 
ните на най-близките сътруд 
ници Йосип Броз от Югоола 
вия тръгнал към нрая на 
юни, от Сплит за Генова с 
италинения параход „Франче 
сно Морозини" и от там се 
прехвърлил в Париж. Според 
собствените си спомени, със 
съветския параход Тито при 
стигнал от АвъР в Лениград. 
Също така Тито си спомня, 
че пристигнал в залива при 
устието на Нева когато за
почнала войната и когато Радио

новете са осведомени за съ
стоянието на нещата. За
съжаление липсва един пи 
смен отчет на Йосип Броз 

до Коминтернна, в 
се говори 

реорганиза 
на партията. Върх на 

пред

всички дотогавашни меропри 
ятия, предприети от ЦК по 
реорганизация на ЮКП.

Осведомявайки Димитров, 
към средата на юни за успе 
ха на своята мисия Иосип 
Броз казва, че „ е изпълнил 
почти всички задачи, които 
ми възложихте". За тази цел 
били необходими четири и по 
ловина месеца, а не както 
било предвидено. Да не твъР 
дим тук, че Йосип Броз е 
сам предлагал такъв кратък 
срок в критическата ситуация 
на своето пребиваване в Мо 
еква нито, че някой му е на 
ложил такъв срок нато на 
Пепеляна с намеринето да 
не бъде спазен. Четири и по 
ловина месеца 
ли месеци на онези обещани 
от Лола Рибар „чудеса". По 
право жетвата на преди топа 
вложените усилия-

Моснва осведомило за по 
бедата на съветските войски 
над японците при езеро Ха- 
сан.

Тръгвайки за СССР, на сво 
ето последно пътуване преди 
Втората световна война, Йо 
сип Броз оставял страната 
в големи вълнения- Герман 
ската
зия към Югославия сега по 
лучава съвсем друг вид. Пре 
ди тя могла да върши 
сън на Югославия
към по-слаб и безпомощен
партньор със системата на вън 
шнотърговените договори, със 
системата на нлиринга със 
своеволното определяне на 
курса на марката към дина 
ра и т. н. Но всички тези ин 
струменти имали външнотър 
говски и дипломатически ха
рактер. Онова което се мени 
сега и фактът, че германско 
то стопанство се домогна 
ло до всични чехословашки 
и австрийски инвестиции в 
югославското стопанство. Чуж
дият налитал, доминиращ в 
стопанството на Югославия и 
даващ тон на полунолониел 
ното й положение, сега до 
най-голяма степен се намира 
в ръцете на германците. От 
сега плановете за инвестиции 
в железната руда (Любия) и 
стомана („Югочилин"), алуми 
ний и т. н. постоянно ще се 
намират на бюрата и в чек 
меджетата не само на външно 
търговските и фанансови спе 
циалисти, но и на председа 
теля на правителството и на 
други влиятелни личности. От

18 май 1939 година, ногато е 
извършена размяна на ноти 
за правна помощ по-граждан 
ските и търговски дела, до 
октомври правителството при 
ело повече уредби, които — 
намирайки се формално въР 
ху принципа на вазимност — 
в същност означават фавори 
зиране на германските инте 
реси в Югославия-

Правителството на Цветно 
вич като експонент на Дво 
реца. относно на нняз Павле 
се озовало в делинатно поло 
жение да обясни на Хитлер и 
на Мусолини защо се е стигна 
ло сваляне на техните лю 
бимци, Стоядинович и още 
повече да премахне съмнения 
та, че княз Павле шурува 
с англо-френските властвува 
щи кръгове. През май нняз 
Павле посетил Италия. Чано 
не бил доволен от посещени 
ето, което формално на из 
глед преминало безпрекор 
но. В началото на юни нняз 
Павле посещава Германия- В 
тоста си Хитлер завинаги 
гарантирал границите между 
Югославия и Германия- Тази 
наздравица нищо не го ко
ствала. Но когато през юни 
нняз Павле бил на лично по 
сещение в Лондон и водил 
политически разговори с пре 
миера Невил Чембърлен, Хи

изпратен
който по-подробно 
за състоянието в 
цнята
това реорганизиране 
ставлява добре известно съ 
веъцание на югославския пар 
тиен антив представлява добре 
известното като Майско съве
щание, макар че е проведе 
но на 9 и 10 юни 1939 годи 
на (разликата идва от там 
защото поради конспирация 
в отчетите такива събрания 
са антидатирани). На това 

проведено в Га- 
Шмартна гора в

икономическа експан

нати
като

съвещание,
това са бицън под 

Словения, Йосип Броз изне
съл доклад за „Състояние 
то в партията". И този от 
чет и разискванията и инфор 
мациите на участниците (те би 
ли 31 от всички краища на 

освен Македония) 
основното —

писмо от предста

Между другите неща пар
тията започнала да се издъР 
жа от свои приходи, в стра 

започва
страната, 
потвърждавали 
ЮКП организационно е заздра 

я съществува един 
погледи по всички 

Нато

да се печата 
на ЦК „Пролетер",

ната 
органът
Иосип Броз няколко пъти тря 
бвало да осведоми, че не 
е, на пример, необходимо ма 

от Осемнадесетия

вена, в не 
ство на
съществени проблеми.

тя е можала да вли 
не само върху процеси 

революционното работ 
движение, но пря 

на целокуп

такава
териалите
нонгрес да се провеждат 
Париж или Моснва понеже то 
ва било вече направено в стра

я0 ввте
ническо
но да действува

обществено и политиче 
живот в страната. Съве 

Р'Ьноводел Йосип

ния тлер също така нищо не ко
ствало да съгжерира на Ча 
но в Салцубрг Италия да на
падне 
вия.

ната.

Сега Йосип Броз със све- 
образ можал да дойд0 

Моснва и да покаже, че е 
имал право.

ски
щението 
Броз, той участвува в изго 
твянето на резолюцията, 
иоято съвещанието и пранлю 

която са одобрени

и ликвидира Югослатълс
в

(Следва)
чило, и в
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БЕСЕДА С РАННО СТАВРОВ,ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСВ — ДИМИТРОВГРАДДОГОВОР ЗА СТОПАНСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕШДУ СФР 
ЮГОСЛАВИЯ И НР БЪЛГАРИЯ КЛУБЪТ НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ 

ДЕЙСТВЕНА ФОРМА ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНИ 

НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Стокообмен от 10 

милиона долара
На 27 юни (Деия на самоуправителите) тази година » ЯИ“ИД° в 

търн,естввпо бе

твърде важно място на тази действена форма. С пр п0 съ,дно- 
Общипсни „ синдикален съвот Ранно Ставров оесед. ст на Нлу- 
стта, основните задачи и цели, формите и предстоящ® «

с моето до 1980разумение, 
година, предвиден е стонообо 
рот на стойност от 10 мили 

долара в двете посоми.

Тези дни в Ниш принлючи 
с работа смесената работна 
група за крайгранична размя 
на и стопанско сътрудничество 
между Соцалистичесна феде 
ративна република Югославия 
и Народна република Бълга 
рия. Договорено е до септем
ври настоящата година ^да 
бъдат подготвени иемзнения 
и допълнения на съществува 
щата междудържавна програ

град
живота на трудещите се

она
Двете страни 

Ръчат на своите предприятия 
за 'настоящата година да снлю 
чат договори за стомообмен- 
на стойност от 8 милиона до 
лара в двете посоми.

ще препей
ба на самоуправителите.

— Какво представлява Нлу зна трибуна, на ноято ра
бт,т ма самоуправителите в ботниците ще изказват свои 
нашата самоуправителна пран схващания и свои становищ 
тика и пои са доводите за по във формата на^ демократ -
говото създаване? чен диалог. Той Щ® ст®

— Клубът на самоуправите място, където взаимно се пр
лито в нашата югославска, са низват науката и практика, 
моуправитолна, социалистиче 0т друга страна, негова 
ска практика се наложи с мно задача 0 Постоянно да раздви 
гостраннито си възможности. жва инициативи за нови реше 
В основата о обобществяваие и форми за изява на
властта и решаването от ра *ужени труд. Същевреме
ботничоската класа. Това изи 
еква от работниците по-акти 
вно отношение, изнамирано на 
такива форми на самоуправло 
ние, които 'що му дадат в*ьз 
можност да заживее п^лно 
ценно с проблемите, грижите 
и вълненията на работническа 
та класа.

Клубът на самоуправители 
те е най-подходяща възмо
жност за свободно сдружа 
ване 
ните
пособяване на трудещите се 
за многобройните им функции 
и задачи в сдружения труд, 
местните общности и общно 
стите на интересите. Това са 
главно и доводите за създава 
не на Клуба на самоуправите

на саКлубътбота ще има
моуправителитег

— Веднага 
държанието 
самия 
труд-
твърде 
жание, тук

да нажа, че съ 
се определя от 

за сдружения 
касае за

Закон
Понеже се 

разнообразно съДЪР' 
ще посочим най- 

А това е:

Постигнато е съгласие за 
създаването на възможности 
за по-тясно стопанско сътруд 
ничество като отделно вни 
мание ще се посвети на гра 
ничните области.

ма за граничната размяна и 
стопанско сътрудничество.

накто се очанва
В главното.

в сдружения
ствено-инономическото

работника; формите на 
взаимните от-

труд: обще- 
положе

септември, 
ще бъде подписано ново спо

ние на
организиране, 
ношения, делегатските отноше 

отговорнистите за и пъл 
на самоуправителните

ПРЕД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ 4 И 7 ЮЛИ
ния.
няване 
функции;

В дохода: обществено-иконо 
съдържание, 

в разделението

Масово чоствувано в 

Димитровградска община
мичесното му 
отношенията 
и разпределението и пр.

И още. управление с обще 
отвените средства, правата за 
дълженията и отговорностите 
на работниците по отношение 
целесъобразното ползуване на 
средствата, свързване на ли- 
сдружения труд, информира 
чния труд в системата на 
не, самоуправителен контрол, 
отговорности на работниците 
за изпълняване на самоупра 
вителните функции, обществе 
ната защита на самоуправле
нието и много други.

та от Петърлаш и други. След 
проведените съсгезания ще 
се организира народно уве 
селение, в което ще вземат 
участие жителите от ПетъР- 
лаш, оклоните села и 
Димитровград. В навечерието 
на празника в Петърлаш ще 
се прожектира и филм с те 
матика от Народоосвободител 
ната борба.

на работниците и тех 
асоциации, място за ос

чествуване 
на 4 юли — Деня на бойци 
те и 7 юли — Деня на въ 
станието в Сърбия съвпадат 
с чествуването с двойните 
Титови и наши юбилеи, 30-го 
дишния юбилей 
зацидта на бойците и с под 
готовките за предстоящите 
партийни конгреси. Затова и 
ознаменуването на тези праз 
ници в Димитровградска об
щина има широно значение 
и характер и ще бъде про 
следено с бройни търже
ства.

Деня на бойците — 4 юли 
най-масово ще бъде ознаме
нуван на традиционалната про 
слава в село Петърлаш. Запла 
нувано е да се изнесе донлад 
за значението на празника, ще 
се изпълнят, рецитали, и на 
родни песни с тематика от 
Народоосвободителната борба, 
а сетне ще се проведат състе 
зания по спортна стрелба. 
В състезанията ще вземат 
участие отбори на запасните 
военни старшини, Съюзът на 
инвалидите от Димитровград, 
Съюзът на бойците и младеж

Тазгодишното

на органи

лите.
— Кои са задачите, с които 

занапред трябва да се спра 
Клубът на самоуправите

Същият ден празнинът ще 
се ознаменува и в село Дол 
на Невля. Този ден ще се 

от свежи

вя
лите?

— След приемане Закона 
за сдружения труд Клубът на 
самоуправителите придобива 
твърде важна ролЯ- Всични за 
дачи, които трябва да се ре 
шават в самоуправителното 
развитие, задачите на преу 
стройството и перспективите 
— са негови задачи.

С други думи, в него ще се 
върши синтез на самоуправи 
телната практика, ще се въР 
ши обмян на опити и реше 
ния, мисли и идеи, ще слу 
жи за творческа консулта
ция по животрептящите про 
блеми на самоуправлението. 
Той ще израстне в своеобра

— Кажете за формите на 
дейност на Клуба на самоу 
правителите.

положи и венец 
цветя на паметнина на траги 
чно загиналия граничар

Милентиевич, при за 
село Верзар.

РАНКО СТАВРОВ: Клубът на 
среди-самоуправителите 

ще на самоуправителна дей
Ми

лентие
ставата нрай 

Централна прослава на 7 
юли е предвидена в Сенокос, 
на мястото „Изворище", къде 

формиран Царибродсния 
партизански отряД- Очаква се

— Предлага се цял спектър 
от форми, като при това рав- 

ползуват

ност

правно
вече

сенно ще израстне в мощна ба
потвъдените 

самоуправителната ни практи 
ка и новите. А това са: са 
моуправителни школи, три
буни, курсове, лектории, се 
минари, кръгли маси, срещи 
и пр. Досегашните форми: о- 
казване на правна помощ, ин 
струнтаж и други също ще се 
прилагат.

всрещу
към

всички опити, 
спъване на

риера 
водещи
самоуправлението, 
лагащи образци, модели и ти 
пове на самоуправително ус 
тройство, несъобразени с ре

или предто е

на тази прослава да вземат 
масово участие всички бойци 
жители на Димитровградска об алните условия, възможности 

те и потребностите на самоу 
правлението.

— Какво съдържание на ра

щина.

А. Д.
Но най-съществено е обаче, 

че Клубът 
лите решително ще се про 
тивопоставя на лакировка, пра 
зно теоретизиране, голосло 
вие, монолози и всякакъв вид 
безплодно разточителство. Де 
мократичният 
не на мнения и 
на самоуправителна 
ция
ща и решения 
новата 
ще има 
два

на самоуправите

СРЕЩИ С БОЙЦИ ОТ НОБ

»Да запознаем младите с борбата» диалог, зачита 
спазване

— Първа царибродска бри 
гада, в Ниш, се приобщи към 
22 дивизия. Като механик бях 
разпределен 
въоржение на дивизията. На 
шата чета имаше за задача 
да следи и събира оръжие и

та. И тази година младите от 
Димитровградска община ще 
имат свой поход, пар
тизански поход по следите на 
Царибродсния партизански от 
ряд „Момчил Войвода”. На 
централната прослава на 7юли, 
в Сенокос, за младите ще 
разказваме спомени от дните 
на борбата, а всичко има го 
лямо възпитателно-образова 
телно значение.

— Освен ознаменуването на 
значителните дати важно мя 
сто в нашата работа заемат и 
редица други въпроси. Това са 
грижата за материалното по 
ложение на бойците и семей 
ствата, школуването на де 
цата на загинали бойци, раз 
решаване на жилищните про 
блеми, както и участието на 
бойците в работата на обще 
ствено-политическите органи 
зации.

В борбата Стоилнов е уча 
ствувал от началото на сеп 
тември 1944 до октомври 1945 
година.

демокра 
при заемане на станови

Най-масова местна органи
зация на Съюза на бойците 
от Народоосвободителната бор 
ба е в Димитровград в ноято 
са зачленени 240 души. С 
председателя на тази органи 
зация — ПАВЕЛ СТОИЛКОВ, 
данъчен служител в органа 
на управление в Димитровград, 
беседвахме за досегашната и 
бъдеща работа на организа 
цията, както и за времето, но 
ето е провел в борбата.

— Всяна година ние достой 
но чествуваме нашите и пра 
зниците на всички наши на 
роди — 4 юли — Деня на 
боеца и 7 юли — Деня на 
въстанието в Сърбия. Озна 
менуването на тези историче 
ски дати има за цел да си 
припомним за онези дни, ко 
гато са създавани основите на 
нашата Армия и на едно но 
во общество. Особено е ва
жно, че във всички прослави 
включваме младите поколения, 
с желание да ги запознаем 
със славните дни на борба-

— това е ос 
за дейност. Клубът 
за задача и да изсле 

проблемите,

в отдела за

трудности 
те и отношенията, за да се 
грижи и за културата на тру 
да и жизнените условия на 
работниците. За целта ще се 
организират пунктове в орга 
низациите на сдружения труд. 
По тоя

муниции и ги разпределя там, 
където е най-нужно. Поправ 
ката на оръжието, също бе 
ше ежедневната ни задача. 
Ние следихме Дивизията по 
целия път от Ниш, Подуе 
во, Куршумлия, Вучитърн, К. 
Митровица Сйеница и т.н. О- 
собено впечатление ми остави 
ха дните от пробиването на 
Сремския фронт. Борбата трая 
дълго, а ние постоянно тряб 
ваше да снабдяваме бойци 
те с муниции и поправяме оръ 

Сг\омням си за ед 
на нощ на Дрина, в Борино 
село. Неприятелят 
раше от едната, 
другата страна на 
Снабдявахме 
оръжие, но фашистите 
белязаха и имаше

- /. У ‘‘.-•-34
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П. Стоилков начин ще се добли 
до непосредствения ТРУ 

женик, ще стане функция на 
самоуправителните органи и 
трибуна на сдружения труд.

Очакваме в Клуба на самоу 
правителите

жи
да унищожат няколко коли с 
оръжие. Ние успяхме 
скрием
вам мунициите, които недости 
гаха на нашите бойци и да 

бяхме на време докарали 
имаше опасност фронтът ла 
бъде пробит

След това Стоилков отива в 
Батайница, където заедно с 
други бойици се е подготвял 
и сетне участвувал в първия 
военен парад пред Маршал 
Тито.

да се 
и на време да доста

да намерят из 
съзнанието, интересите, 

и потребностите на 
наистина да

не я раз
волята
трудещите се, 
се превърнат в място за цир 
кулация на идеи, мисли, же 
лания и акции, което ще до 
принесе от своя страна за 
задълбочаване на самоуправле 
нието.

жието.

се нами 
а ние от 

реката.
партизаните с

ни за 
опасност А. Д. Разговор води: Ст. Н.
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ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

В ЗВАК НА ТНТОВИТЕ И 

НАШИТЕ ЮБИЛЕИс КАКВО ПРАВО ДОКТОР ВАОИЧ?
Георги Йонев, 

от Лукавица,
пенсионер 

Димитровград 
ска община, е на 75 година, 
има заболение на простатна 

жлеза и има

торът
хите

ми каза да сваля дре’ 
и дадем здравната кни 

жка. Но когато погледна в нея 
каза: ,,А ти си от Димитров 
гРад. обличай се. Пациенти 
от тази община не гледам”. 
Молих го, назвах му, че мно 
го ме боли, че не мога да 
издържа, но нищо не помогна. 
Върнах се и ме г~~~
Ниш, нъдето веднага ме прие 
специалиста д-р Александър 
Динич. Помогна 
му казах какво ми се случи 
в Пирот, просто не вярваше*. 
Каза, че съм можал и да 
умра. Стар съм човек, няма 
да ми остане жал и' да ум 
ра, дори и при големи бол 
ки, мо боли ме 
на лекаря в Пирот, 
костите ме боли 
вещина...

узнахме, че то е точно. До 
ри това не е единствения 
случай, но вече по-дълго вре 
ме пациенти от Димитров
градска община специалистът 
в Пирот д-р уролог Светислав 
Васич не приема. А между 
тях имало и хора с тежни за 
болявания на бъбреците...

Без да навлизаме в онова, 
което мотивира „уважаемия" 
д-р Васич към такива постъп 
ки, въпреки че узнахме за 
тях и можем да нажем, че 
нямат оправдание. Искаме 
само да питаме публично: Д-р 
Васич, ной Ви даде правото 
да постъпвате нехуманно и 

когато работите

На 4 юли — 15-и традиционен събор на гораните 
от СР Сърбия нрай Власинсно езеро. На 7 юли — 
трално

цен-
тържество на Радан,край Бойнин в Южноморавта нужда от 

помощ. Но тази по 
мощ не винаги му се и ока
зва. ..
лекарска ски регион.

Обществено-политическите ор 
ганизации, трудещите се, мла 
дежта и гражданите от Сурду 
лишка община усилено се 
готвят за чествуване на 4 
юли — Деня на боеца и 7 
юли — Деня на въстанието 
в Сърбия. Тазгодишните юл 
ски празници ще бъдат че 
ствувани в знак на двойните 
Титови и наши юбилеи — 
40-годишнината от идването 
на другаря Тито на начело ма 
Партията и 85-ия му рожден 
ден.

ференция >на движението на 
гораните.

На Събора публечно ще бъ 
де връчено и преходното 
знаме на най-добрата горан 
ска организацил в ср Сър- 
бия, което досега шест годи
ни наред с гордост и видни 
резултати спечелваха гораните 
от Брус. Също така ще бъдат 
връчени и награди: първа, вто 
ра и трета за най-добри кул 
турно-забавни изпълнения.

От Събора ще бъде изпра 
тена приветствена телеграма 
до президента Тито.

На 7 юли ще бъде органи 
рано масово присъствие на 
трудещите се и гражданите 
от Сурдулишка община на цен 
тралното тържество на Радан, 
край Бойник в Южноморав

Срещата ни 
не беше

с него изобщо 
по проста 

та причина, че в живота има 
моменти,

изпратиха заприятна,

когато се срамува 
ме от нечовешките постъпки 
на Н’Якои хора...

ми и нато

— Болен съм вече пет го 
дини, започна йонев. Преди 
няколко дена имах големи 
болки на простатната жлеза. 
Отидох при лекар. Д-р Нов' 
ко Алексова ме упъти при спе 
циалист в Пирот, където ведна 
га отидох,. Имаше много хора, 
които чакаха, но като видяха, 
какво

нечовешки, 
най-хуманната професия. За 

бравихте ли това, 
шите

постъпката 
до ко 

тази нечо

в
което В{| 

професори на Универ 
ситета са Ви постоянно втъл 
пявали, 
няма
же да се купува и продава?

На 4 юли край Власинско 
езеро ще се проведе 15-ият 
традиционен събор на гора 
ните от СР Сърбия. За бое

че лекарската етика 
цена. Нима и тя моНапуснахме дома на Ива 

нов без нищо да кажем. Про 
верихме изявлението му и

съм положение ведна 
га ме пуснаха да влеза. Док

вият
и народности през НОБ, соци 
алистическото ни самоуправи 
телно изграждане и успехите, 
на горанската организация 
Сърбия Ще говори представи 

от Републиканската кон

път на нашите народи
А. Д.

ски регион, на ноито ще го 
вори Живан Василевич, пред 
седател на Снугтщината на СР

М. Величков

БАБУШНИЦА в

ТАЧАТ СЕ СЛАВНИТЕ ТРАДИЦИИ ОТ НОБ Сърбия.тел

В НОБ от Лужница загина 
ха 703 бойци и жертви на 

терор. Между 
бяха жени, 97 младе 

и деца под 18 години и 
64 граждани между 60 и 90- 

възраст. На терито 
Лужница бяха фор 

следните партизан- 
Седма сръбска 

бригада в с. Ябуковин, Десета 
сърбска бригада на Талам 
бас, 25-а сръбска бригада в с. 
Камбелевац, Първа и Втора 
софийска бригади (български 
бригади) в с. Кална от 8 до 
12 май 1944 година и Църно 
травски и Пиротски отряди. 
В Лужница през НОБ българ 
сният онупатор опожари 299 
къщи и 1679 други сгради, 
между които и четири учили 
ща. На принудителна работа 
бяха закарани 2169 лица, а 
през затвора и полицейски 
те следствия минаха и бяха 
изтезавани над пет хиляди 
лужничани.

Неотдавна бе проведено съ

то поколение за способни и 
съзнателни творци на новото 
общество е твърде важна. За 
това както в програмата по 
обучение, така и в извънучи 
лищните дейности таченето и 
развиването на революционни 
те традиции получи значител 
но място. Тана младите по 
коления се вдъхновяват и 
стават готови ако трябва сво 
ите ученически чанти да за 
местят с куриерски, а детсни 
те и младежки игри 
военни задачи. Таченето и ра 
звиването на революционните 
традиции има голямо значе
ние и място в местните об 
щности и в организациите на 
сдружения труд. И културата 
като част от сдружения 
труд, фериалният съюз, дви 
жението на гораните и дру 
ги обществено-възпитателни 
организации в/ияят за таче 
нето, развиването и проълбоча 
ването на революционните 
традиции. Навсякъде, където 
работят млади хора, строите 
ли на новото социалистическо 
самоуправително общество, 
запознаването с героичното 
минало на нашите народи и на 
родности им служи по-добре 
да схванат днешното и да по 
ложат още по-големи уси-

ход към практиката в област В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
са извънредно добри.

АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВИЧ, 
представител на Междуобщин 
ския отбор на Съюза на 
бойците от Ниш, между дру 
гото изтъкна, че Младежта
и пионерите от Бабушница Председателство на Общин 
в работата си във връзка с ския комитет на Съюза на 
таченето и развиването на бойците в Босилеград утвъР 
революционните традиции мо Ди програма по чествуване на 
гат да бъдат пример на мно 4 юли — Деня на боеца и 
го други. 7 юли — Деня на въстание

то на народите и народности 
те на Социалистическа Ре
публика Сърбия.

По повод Деня на боеца 
и раз главното общинско тържество 

ще се Състои на Буков рид, 
ноето традиционно се органи 
зира със Съюза на бойците 
от съседна Търговишка общи- 

ноординационният на. Тук ще бъдат положени 
венци със свежи цветя на гро 
бовете на загиналите партиза 
ни, а след това за значение 
то на Деня на боеца ще го 
вори представтел на Съюза 
на бойците от Търговище.

Според приетата програма 7 
юли — Деня на въстанието 
ще бъде тържествено ознаме

фашистния 
тяХ Богата програма по чествуване 

на 4 и 7 юлижи

годишна
рията на 
мирани 
ски части:

ност Кин-стан, известна по 
битката на Църноок, в ноято 
са на 6 май 1943 година заги
нали голям брой партизани. 
По случай празника" Съюзът 
на запасните военни номанди 
ри и Общинската младежка 
организация ще устроят вое 
нно упражнение, с което ще 
импровизират борбата на Цър 
ноок.

На 7 юли представители на 
Съюза на бойците и на оста 
налите обществено-политиче 
ски организации от Босиле- 
градска община ще участву 
ват и на Републиканското тър 
жество, което ще се проведе 
на планината Радан нрай -Ле 
сковец. Също тана масово у-

с
Имаме златна младеж, оп 

ределена за самоуправителен 
социализъм. Борческата орга
низация отумира, а 
виването на революционните 
традиции са нейна, и не само 
нейна задача...

Накрая
номитет за тачене и развиване 
на революционните традиции 
при ОК на ССРН в Бабушни 
ца бе задължен въз основа 
на материала, докладите и ра 
зискванията да подготви за 
ключения, ноито допълнител 
но ще бъдат изпратени до 
всички интересуващи се за 
тази област. През м. септем нуван на историческата мест- 
ври т. г., в началото на нова
та учебна 1977/78 година с ------------------------------------------------------
тях да се запознаят и профе
сионалните активи на препо в ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ 
давателите по отделни пред 
мети в основните училища и 
гимназията, с цел да ноннре 
тизират съДъРжанието и фор 
мите на работата си. Също 
така бе заключено обществе 
но-политичесните организации 
и дргите участници в съвеща 
ниото да изработят свои про 
грами за тачене и развива 
не на революционни традиции, 
като се води сметка за вза 
имната връзка в акцията ка 
то цяло.

частие ще вземат и на тра 
диционния горански събор 
който се всяка година про 
вежда нрай брега на Вла 
синсното

вещание на представителите 
на обществено-политическите 
организации, Общинската скул 
щина, самоуправителните с/> 
щности на интересите, ООСТ, 
местните общности, друже 
ствата и сдруженията в рам 
ните на ОК на ССРН 
бушница, на което бяха раз 
гледани ’ материали за таче 
нето и развиването на револю 
ционните традиции. На съве 
щанието присъствуваха и лъР 
воборците от този край- 
Джуро Златкович, Драгомир 
Анджелинович, Божко Богдано 
вич и др.

Съвещанието има голямо 
значение, защото с формите 
на работата си обогати съдъР 

за тачене и развива 
не на революционните тра 
диции. Драган Войчич, ученик 
от първи клас на гимназията 
„Вун Караджич” и Ясмииа Джо 
кович, ученичка от шести клас 
на основното училище „Иво 
Лола Рибар” в Бабушница из 
несоха твърде издържани Д° 

тема: „Съюзът на

езеро.
В. В.

лия за създаване на по-свет 
ло и по-хубаво бъдеще.

ЧЕДА ДЖУРДЖЕВИЧ, пред
седател на Комисията за та 
чене и развиване на револю 
ционните традиции при Репуб 

отбор на Съюза 
в СР Сърбия,

в Ба

Учреден клубът на самоуправи- 
телите в Димитровградливанския 

на бойците 
между другото каза, че вси 
чко което в СР Сърбия в та 
зи област е замислено в Ба 
бушница с още 
тусиазъм 
провежда в дело. Организира 
нето на съвещанието, подго 
товката на материалите, крити 
ческият и самонритически под

На 27 юни, в Деня на само 
управителя, в Димитровград 
се проведе първото 
дително заседание на Скупщи 
ната на Клуба на самоуправите 
лите в Димитровградска об 
щина. Освен 58 делегата, от 
организациите на сдружения 

М. Величков труд и трудовите общности, 
на учредителното заседание 
присъствуваха и ръководители 
на обществено-политичесната 
общност и организации, пред 
ставители на общностите на 
интересите и ръководители на 
трудовите организации.

Освен че бе прието реше 
ние за основаване и работа 
на Клуба, документи с ноито 
се установява съдържанието 
и активността на Нлуба, Снуп 
щината на Клуба избра и Из 
пълнителен отбор от 7 чле 
нове, а за председател на 
Скупщината на Клуба делега 
тите избраха Ангел Сонолов, 
работник от непосредствено 
то производство в мебелната 
фабрина „Васил Иванов Циле”.

За значението на този 
Нлуб говори Слободан Гюров,

на Общинсния син 
съвет.

С това в Димитровград бе 
ше чествувана и една зна 
чителна дата в развитието на 
нашето, самоуправително об 
щество — Деня на самоупра 
вителя. А досегашните положи 
телни резултати в работата на 
съществуващите клубове, ко 
ито вече имат десетгодишен 
опит, ясно говорят, че за 
такива самоуправителни инсти 
туции има нужда и чрез тях 
са изразени усилията на чле 
новете им за по-нататъшното 
развитие на самоупрвлението.

Да нажем, че в бъдещата 
работа основна задача на 
Клуба ще бъде размяна на 
самоуправителните опити и 
развитието на самоуправител 
ните отношения в конкретни 
среди, а с помощта на разли 
чни видове на непосредстве 
но оспособявене на трудещи 
те се на идейно-политичесно 
поле, нанто и редица други 
дейности.

секретар
дикален

учре
по-голям ен 

се продълбочава и

жанието

Гранични събори при 
Стрезимировци и Д. Криводол 

на 10 юликлади на 
соцалистическата младеж и пи 
онерската организация

субекти в тачането
ос

новни
и развиването 
нните традиции”.

В основния материал, докла 
разискванията бе под- 

че социалистическото

съборна революцио Тазгодишният традиционен граничен
югославско-българската граница в Стрезими- 

ще се състои в неделя. на 10 юли.
Границата ще бъде открита от 16 до 18 ч. -юго

славско време. Нашц граждани за отиване на събора 
грябва да имат само личен

Търговските трудови организации от двете стра
ни чце продават хранителни с токи (и сувенири. Курсът

ще бъде уто-

край
ровци

дите и 
чертано, 
самоуправително развитие на 

общество пряко е 
със запазването и 

на придобивките

паспорт.
нашето
свързано 
укрепването 
от НОБ и социалистическата 

тяхно

обмяна на парите допълнителноза
чнен.и значи М. Величновреволюция 

про-ьлжение. Ролята на учили 
подготвяно на младо

А. Д,
щата втвш* СТРАНИЦА 5
БРАТСТВО ★ 1 ЮЛИ 1977



В КОМБИНАТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД" ЗАКОНЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ПРАНТИНА

НАЧАЛО, КОЕТО ОБЕЩАВА 

УСПЕХ
В ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА 

НЕОБХОДИМО АНГАЖИРАНЕТО 

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ
и приемането и на трито спо ] 
разумения е същата.

Ново отношение към изготвя 
не на документите

След проявените слабости 
в досегашната практика, мо
жем свооодно да констатирам, 
че в каучуковата промишле
ност „1игьР — Димитровград" 
е намерен нац-подходяЩИя
път за прилагане .закона за 
сдружения труд. Основно уда 
рсние е сложено на член 129, 
коцто изисква да се намер
ят такива основи и мерила 
в разпределението на дохо 
да и личните доходи, които
ще стимулират всеки трудещ зи
се към по-качествена и коли чат
чествена работа, 
означава по-голяма творческа 
дейност, трудова дисциплина, 
пълно натоварване на машини 
те и упл'ьтяване на раоотно 
то време; вследствие на ко 
ето и увеличение на общите 
резулати на труда.

според
Автотранспор-Засега в подготовиите за вьзиагрждаването 

резултатите на труда най-далеч са отишли в 
тното предприятие

Освен посочените правилни 
ци и споразумения, предстои 
готвяне
докементи. А според приетата 
програма за съгласуване 
нормативните актове със 
кона на всички дейности в та 

насока трябва да приклю 
до края на година, ,

относно за две години от при 
емането на Закона за сдру
жения

в 6оВ ООСТ Горска секция 
слеград и дървообработвагел 
ни' цех. досега са приети пет 

--■1 самоупрааителни актове, 
унисон съо Закона 

труд. Сега се 
правилник за раз 
на личните дохо

Как се провежда оная част 
от Закона за сдружения ТРУД 
в стопанските организации в 
Босилеградска община, която 
се отнася за изготвянето на 
правилници за разпределение 
на личните доходи? По-точно 
как върви с утвърждаваното 
на критериите за възнаграж 
даването опоред резултатите 
на труда и действилиия принос 
отделно на всекого в сдруже 
нии

резултатите след прилагане 
то на тези критерии ще се 
върши по аналитичен начин.

В Автотранспортното пред
приятие са направили още ед 
на крачка напред и очаква 
се, че до август тази година 
ще б'г,де готов новият правил 
нии за разпределение на лич 
ните доходи.

Според досегашните разгво 
ри в колектива основни ирите 
рии за възнаграждаването сло 
ред резултатите от труда ще 
бъдат: точността, обемът и ка 
чеството на изпълнените тру 
дови задачи, големината на 
разходите и отговорността в 
изпълняване на трудовите за 
дачи.

и на редици други

нови
ноито са в 
за сдружения 
прави нов 
пределение

който през идния месец 
бъде доставен на обсъж- 

от работниците. Тук 
очакват, че въпросът 
награждаването ще бъде раз 
решен навреме.

Нс1

А това ди,
, ще 

данеТРУД. с въз
— Такава обемна работа въР 

ху конституционното преобра 
зяване
ните организации на сдруже 
ния
на нормативните актове 
Закона изисква от всички уча 
стници, а това значи от всич 
ки работници в трудовата ор 
ганицазия. цялостно ангажи
ране. Необходима е координи 
рана работа от подготвянето 
на проентоспоразуменията, ра 
зискванията на събранията 
на трудещите се, или в рам 
ните на синдикалните органи 
зации, па все до приемането 
на документите от управител 
ните тела, на събранията на 
трудещите се или чрез рефе 
рендум, каза Величков.

Значи в случая се касае за 
качествено нови постъпки при 
приемане на нормативните ан 

трябва да тове с участието на всички
дума по отно трудещи се хора в основни

те организации. А всичко то 
ва изисква и цялостно ангажи 
ране на обществено-политиче 
ските организации, управител наскоро 
ните тела и отговорните ръко 

събра- водители за успешно реализи 
ране на приетата програма.
Всъщност с реализация на та 
зи програма ще бъдат прило ООСТ са:

е материали се рази- жени на дело и разпоредбите
за основите и мерилата. на Закона за сдружения ТРУД чеството

на всички тези 
разисквания трябва да се из 
готви и правилник за разпре 
делението на дохода и лич 
ните доходи, а не специали 

да определят основите 
и мерилата (каквито тенден
ции имаше), па сетне да се 
разисква по тях.

труд?

на трудовата и основ 1 Отговор на този въпроси по 
търсихме в трите стопански 

труд и съгласуването | организиции в Босилеград и 
със ето как върви с тази дей

Такава е главно сегашната 
дейност на стопанските органи 
зации в Босилеградска общи 
на по изготвянето на новите 
правилници за разпределение 
на личните доходи. В съвкуп 
ната дейност обаче има един 
факт, който трябва да се из 
тъкне. Именно и в трите сто 
пански организации проекто- 
правилниците изготвят лрофеси 
оналните служби. .В случая то 
ва значи, че предварително

Разиснва се за основите и ме- 
рилатг ност.

Ето защо в „Тигър" считат, 
че самият работник трябва 
да каже какви трябва да бъ 
дат основите и мерилата при 
разпределението

I В предприятието за произ
водство, оборот и битови ус 
луги ,,Босилеград" е изготвен 
проектосамоуправителен дого 
вор за общите основи за 
разпределение на чисгия до 
ход и за разпределение на 
средствата за лични доходи и 
съвместно потребление. Въз 
основа на този договор че 
тирите основни организации на 
сдружения ТРУА отделно ще 
изготвят правилници за раз 
пределяне на личните дохо 
ди. спазвайки договорените 
критерии в общия самоупра 
вителен договор.

Тук са на мнение, че това 
са най-важните критерии, ко 
ито могат да стимулират ли 
чният труд в изпълняването 
на трудовите задачи. При то 
ва най-много изтъкват значе 
чението на ефикасността за 
намаляването на разходите, 
в което са съдържани много 
възможности за увеличаване 
на дохода на предприятието 
като цяло, а с това и на лич 
чните доходи на работниците.

Трябва да се отбележи, че 
в тази стопанска организа
ция и досега са прилагани кри 
терии за възнаграждаване на 
личния труд. Сега те са 
важни като опит за по-нататъ 
шното усъвършенствуване на 
възнаграждаването. До края

на дохода 
и средствата на личните дохо 
ди. А това е и най- реално, 
понеже никакъв специ
алист не може да опише ра 
ботата на всеки работник.

За това ни осведоми Крум 
Величков, икономист и член на

не са изцяло определени кри 
териите за възнаграждаване 
непосредствено от работници 
те. Защото, изхождайки от 
словото на Закона за сдруже 
ния труд, работникът пряно 
решава и за разпределянето 
на личните доходи. Наистина, 
в конкретния случай, на него 
му е оставена възможността 
и сетне в разискванията въ 
рху проектоправилниците ч 
се изкаже и определи. Оба 
че. такъв начин на обсъж
дане крие възможност

централната комисия 
дите
на дело на Закона за сдру 
жения труд.

— Работникът 
каже своята 
шение на разпределението на 
дохода и личните доходи, отно 

утвърждаването на ос 
и мерилата. Затова, 

покрай другите работи, ние в 
момента провеждаме 
кия в трудовите единици, це 
хове, икономически единици и 
т. н., на които без каквито 
И да 
еква
Въз основа

в заво 
„Тигър" по прилагане

Общият самоуправителен 
договор сега е на обсъж
дане в трудовите нолентиви и 

ще бъде приет. Съ 
гласно Закона за сдружени я 
груд главните критерии за въз 
награждаване, които подробно 
ще бъдат утвърждавани в 

обемът и сложно

сно 
новите

ня
кои решения Да се промъкнат, 
въпрени че не са докрай об
съдени от работника. В момен 
та това трябва да се има 
вид,

на този месец в целия трудов 
колектив ще се обсъдат прило 
жените

стта на трудовите задачи, ка 
на осъществените 

,Ти I ТРУД°ВИ резултати, пестенето, 
ползването на работното вре 

I ме, отговорността и условия 
та за работа. Оценяването на

критерии, а след това 
ще се мине към новия на
чин на възнаграждаването, съ 
гласно Закона за сдружения 
труд.

РРед
за да не се стигне дов основната организация 

гъР — Димитровград". положение 
решения Да бъдат формални.

някои съществени

А. Д. — Ст. Н.
сти

ПРЕЗ ЮБИЛЕЙНАТА 1977 ГОДИНА м-

НАГРАДАТА ПОЛУЧИ РАБОТНИКЪТ 

ДУШАН ИЛИЕВ
Съвместно с тази се про 

веждат и редица други дей 
ности, в тази трудова органи 
зации в прилагане 
на Закона за

на дело 
сдружения труд.

В момента от делови групи 
в основните организации се 
изготвят самоуправителни спо 
разумения за сдружаване на 
труда на работниците в основ 
ните организации на сдруже 

труд. След изготвяне на

В чест на Титовите и наши 
юбилеи, Самоуправителната об 
щност

йШ ч-тура в Димитровград бе обна 
родвала коннурс за очерк 
на тема „Тито — свобода".

Между най-добрите творби, 
бе оценена творбата 
гаРя Душан Илиев, 
ник в

на дру- 
работ-

мебелната фабрика „Ва 
сил Иванов — Циле” в Дими 
тровград.

на интересите за кул

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕРАСТВАНЕ В ООСТния
това проектослоразумение съ 
щото ще се публинува в във 
фабричния вестник и публич 
но ще се обсъжда). След об

Това беше повод да 
другаря Илиев и да 
вар Я)М

Цехът посетим
поразго

на модната нонфен 
Ция „Ниш" в Сурдулица 
най-младата стопанска органи 
зация. Създаден е през 1975 
година и има около 150 работ 

Главно това

съвсем малън, а и работници 
те придобиха необходимо уме 
ние. Произвежда се 
за чуждестранния пазар. Пал 
та, манта и други произведе 
дения

е
с него.главно

съждането ще се 
събрания на трудещите се по 
цехове, 
чески

състоят — Работя в „Циле" — 
чна събеседнина —

запо 
от осноника.

работна ръка на възраст 
ду 20 и 25 години. Цехът 
извежда манта и винтягни 
от снай, детски внитягни от 
диолен, дамски палта от 
и т. н.

През първата

е женска 
меж

се продават на доста 
вчици в Германската федерал 
на република и СССР.

трудови и икономи 
единици, а сетне, след 

почивки, предстои 
преамането му чрез референ 
дум.

А- Илиевяаването му. Никога досега, ос 
вен писма,про

Накрая от разговора 
гаря Илиев изтъкна, 
волен и щастлив 
и че е без

не съм писал. Но 
на дъщер 
дума за 

вече известна

годишните
ето под влияние 
ята ми (тук става 
Деница Илиева, 
на читателите на 
аз се опитах 
Опитът ми бе успешен 
ви е известно, получих за 
труд онова, 
аствуващ желае. Наградата; 
който получих потиква 
сърчи от сега 
ще се обаждам на 
ноннурси".

Миналата че е до 
от наградата 

отдих през някол 
следобедни часове 

книгата,

година на чужде 
странни доставчици са прода 
дени 78 хиляди различни 
дове облекло. За - 
на се планира износ 
хиляди. С укрепване 
изводството

плат
ви когодина на ра 

имаше чести застои
на проектостатутите производството, а и процентът 

на бракуваните

В ход са и работите по из бота 
готвяне
на основните организации и 
самоуправителните споразуме 
ния за сдружаване на основ 
ните организации на сдруже 
ния труд в Индустрията на 
каучуковите изделия „Тигър". 
Методологията в изготвянето

е про 
канто и мно

тази годи „Братство") 
за първ път. 

и както

чел иI! 128 го Други.
Случаят с Илиев е още по- 

тГп^еС®Н’ че нег°вият „писа 
~ 0ПИТ 6 НапРавеН ПОД
влияние на дЪщерята му и 
че тои работник на оноло 50 

годишна възраст. А 
квалифициран 
завършено

на про 
— запланувано е 

да се създаде и ООСТ (ос
новна

изделия бе 
сравнително висок. Осно 

вната причина бе недостатъч 
на оспособеност на работници 
те, недостатъчна натоваре 
ност на машините. Оттук и 
производителността на 
бе твърде нисна.

Сега процентът на брака е

ше
тоя

което всеки учорганизациия на сдру 
жения труд) с отделна теку 
ща сметна и служба. Залла 
чувано е да се приемат на 
работа още 60 млади работни 
ци, главно със средно профе 
сионално образование.

тойме и на 
нататък винаги 

подобни

труда Дърводелец със 
беновно училище.

А. С.
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В ОБЩИНИТЕ В ЮЖНОМОРА ВСНИЯ РЕГИОН

СОЦ АЛНАТА ПОЛИТИКА
трайна задачаI

Заемането на нова работна ръна и разрешаването меделсните производители и
на жилищните въпроси са най-актуалните проблеми от обла да се зачитат обществените дона социалната политика. В сегашният момент повече 

23 хиляди души чакат на работа, а оноло 6.300 семей
стта говори, които регулират преот димство за заемане на работства нямат нвартири на ръна.

Във връзна с това е свърСоциалната политина и жиз- основа на средносрочната раз 
война програма, планира се

зан и въпроса с приеманетоненото равнище са неразри на стаженти. ноето ще речева част от обществено-иноно отнриване на 22 хиляди нови 
работни места.

на млади специалисти без трумическото развитие и съще- дов стаж в сдружения труд.
общественият дого 

длъжността приемане на
ствен фактор за обществена 
та и материална сигурност на 
трудещия се, за повишаване 
на материалната база на сдру 
жения труд и за развитието 
на социалистическите самоу-, 
правителни отношения- 
нонстатаци я 
неотдавна

С цел да се облекчи 
проблем необходимо 
повишат производствените мо 
щности на трудовите организа 
ции чрез въвеждане на нови 
смени обединяване и др. Но 
не само това. Съюзът на син 
динатите енергично търси да 
се ораничава хонорарната ра
бота,

Въпреки 
вор
определено число стажанти не 
се зачитат изцяло. В резултат 
на това през миналата година 
в общините в региона вместо 
да се приемат 1.240, приети 
са само 487 стажанти. Очан 

че новия Закон за тру 
довито отношения ще уточни 
всички въпроси във връзна с 
приемането и на стажанти.

Ученичесната музина в Димитровград този
е да се

СУРДУЛИЦА
НА ГОРАНСНИя СЪБОР КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО ГОРАНИ- 
ТЕ ОТ СУРДУЛИЦА ЩЕ ОТЧЕТАТ ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ

Тази 
бе изказана на120 ХЕКТАРД НОВА проведеното засе 

дание на Междуобщинския 
профсъюзен съвет, на кое 
то бяха обсъдени най-антуал 

от областта

ва се
да се интензивира раз

витието на тана нареченото 
„дребно стопанство", да се 
реализира сдружаването на зе

Бригади от трудовите колен 
ги ви и местните общности 
Сурдулишна община през 
пролетта на тази година зале 
сиха с борови фиданки около 
120 ха голини. Това са завид 
ни резултати постигнати | с|Ь- 
ревнование в чест на Титови 
те и наши юбилеи. Най-голе 
ми площи са залесени в с. 
Сувойница и с. Биновци, след 
това над Сурдулица по посо
ка към Киевац, в Яловище 
в Мачкатица. Падина в Нли 
сура и чистене на борова го 
ра на около 16 ха на Власина.

Ангажираността на 
ССРН и останалите обществе
но политически организации 

-'А и горанската организация, 
постигане на така високи ре 
зултати по залесяване бе твъР 
де гол яма.

И индивидуалните селсносто

панени производители получи 
ха от общинената организация . 
на гораните около 100 хиляди 
акациеви и 130 хиляди боро 
ви фиданки и същите залеси
ха на частните си имоти. Раз 
носните на Общинената горан 
ската организация оноло про 
изводството на фиданките пое 
водостопанското г;— 
„Морава” от Белград 
РН на гораните в СР Сръбия- 
По такъв начин Общинската 
горанена организация в Сурду 
лица
изкуствени ливади. Същото бе 
разделено безплатно на около 
130 домакинства в планинено-' 
хълмистите предели на община 
та, които засяха около 50 ха 
площ, от ноито в Клисурсния 
и Божишкия райони около 15

М. Величнов

нита
на социалната 
Южноморавския регион.

въпросиВ
В. В.политина в

В общините в региона осъ 
ществяването 
политика се върши при доста 
трудни и сложени условия на 
то последица на инономичесна 
та изостаналост. Въпрени то 
зи фант постигнати са значи 
телни резултати в повишаване 
на личното и обществено жи 
знено равнище на трудещите 
се. Обаче, налице са и брой 
ните проблеми, чието 
шаване търси 
жирне на всични субенти в об
ществено-икономичесния
вот.

»Звоисйе заплетотмне« 

и »Илия Миланов 

негодува«

на соицалната

предприятие 
чрез

получи и семена за
разре 

пълно ангаСН.

Отговор на председателя на местната общност —жи-
за Звонци

През миналите пет години 
в общините в региона са за
строени 2.500 нвартири, но 
ето е все още енромно с 
оглед на нуждите в тази об 
ласт. В момента оноло 6.300 
семейства са без разрешен 
жилищен проблем. Този проб 
лем о особено изпъкнат във 
Враня и Лесновац. До 1980 
година се планира построява 
нето на 6.900 нвартири, ное 
то, при условие ано се реали 
зира, значително много ще 
намали съществуващият де 
фицит.

Реализирането на жилищна
та политина все още бавно се 
осъществява на самоуправи 
телни начала в основните ор 
ганизации на сдружен труд и 
самоуправителните общности 
за квартируване. Дори вси 
чни ООСТ нямат собствени 
програми кан ефикасно да раз 
решават този въпрос. Съюзът 
на синдикатите се застъпва за 
жилищно строителство пове 
че и по-бързо да се строят 
нови нвартири чрез сдружва- 
нето на средствата.

В областта на социалната по 
литина, осъществяването на 
програмата за заемане на без 
работните е едно от съще 
ствените въпроси за подо 
бряване материалното поло 
жение на работника и семей 
ството му.

През изтенлите пет години 
в общините в региона са за 
ети повече от 13 хиляди ду 
ши. Обаче, на нрая на май 

година за работа са ча 
души. От 

тях почти половината са ненва 
лифицирани, ноето говори че 
мнозина са напуснали земе
делското производство И ТъР 
сят работа в промишлеността. 
До нрая на 1980 година, се 
очанва че броят на незаетите, 

търсят работа ще въз 
41 хиляди души. Въз

Уважаема редакцио, 
шия вестнин „Братство 
17 юни 1977 година в брой 
814 са отпечатани статии под 
горното заглавие. Местната об 
щност 
видя. че 
говарят

във Ва шият журналист не е дошъл 
при председателя т.е. пред
ставителите на обществено- 
политичесните организации, а 
взел мнения по улици и сока 
ци. Особено недоволни, сме, 
че е споменал Илия Миланов, 
нойто е вечно недоволен и 
дал лъжливи данни, че са 
построени 2 500 м., а всъЩ 
ност са построени само 900

ха. от

В ПЕТ БОСИЛЕГРАДСНИ СЕЛА
разгледа статиите и 

данните не 
на истината. Точно 

че бившата местна общ- 
отпочна с изграждане 

то на водопровода. Тя купи 
водопроводни пластмасови тър 
би и построи около 900 метра 
водопровод, нойто е повре 
ден защото е строен на пътя 
за Ранига, а след това поста 
вен камък и минал 
Старото
стната общност 
тирало

ГРАДУШКА УНИЩОЖИ ПОСЕВИТЕ ОТ

е.
ноТук градинарските култури 

са унищожени изцяло. Серио 
зни щети са претърпяли и 
полевъдните растения, от но 
ито най-много е пострадал 
ечемикът. Младите овощни пло 
дове са съборени от дръвче 
тата, а ливадите, коита са 
пред коситбата са смачкани 
до степен ноято може да пре 
дизвина гниене на тревите.

Засега все още не е изве 
стна стойността на щетите.

През миналата седмица ня 
колко села в Босилеградсна 
община два пъти захвана силен 
град, който причини сериоз 
ни щети на полевъдните и г 
ни щети

метра.
С танова писане „Братство" 

губи авторитет всред читате 
лите. Предлагаме да обнарод 

това наше писмо, а вна полевъдните и вате
бъдеще журналистите, трябва 
реално да пишат за проблеми 
то. В Звонци съществуват об 
ществено-политичесни 
зации, както и в другите ме
ста и затова не е нужно

да скита по со

валян. 
Ръноводство на ме

градинарски култури, на ово 
щията и ливадите.

Според думите на общин- 
инспентор по селсно

не е проек 
трасето и няма раз 

за изграждане на 
Не съществу

ва ни хигиеничен анализ на 
водата. За всичко това сега 
шното ръководство на местна 
та общност е предприело мер 
ни да се вземат тия донумеч 
ти и отпочне с работа. Изне 
надани сме от това, че ва-

органи
решение 
водопровода.

сиия
стопанство инж. Минко Яии- на

журналиста 
каците.

Звонци, 22. юни 1977 годи
мов, градушката е лредизви 
кала най-големи щети в села 
та: Долна и Горна Лиоина, Дол 
на и

на.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

Местна общност 
Илия Джорджев с. р.

Другарю Джорджев, не само Илия Миланов, 
а много хора в Звонци негодуват, че работите на во
допровода отдавна е спряла. Вие знаете с какъв елан 
хората започнаха да строят този водопровод. Прави 
впечатление, че работите спряха именно с промяната 
в ръководството на местната общност. Всъщност и 
Вие не отричате това. Вие сте изненадани, че жур
налистът е взимал данни „по улици и сокаци”. А осо
бено сте недоволни, че в тия работи се бърна 
„вечно недоволния" Илия Миланов. Ние пън се из
ненадваме от Вашето становище. Не отричаме, че 
данни за печата трябва да дават ръноводствата на об- 
ществено-политичесните организации, но имат право 
и хората „по улици и сонаци”, за ноито именно се 
строи този водопровод и ноито строят водопровода.

Хубаво е, че сте разгледали посочените статии, 
това е и смисъла на писаната дума във вестнина. Но 
също тана трябва да разгледате положението 
допровода и час по-сноро работите да започнат.

Б. Нинолов

В. В.Горна Ръжана и Плоча.

В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

Глигани унищожават имотите
те изтънват, че за разлика 
от преди няколко години, 
броят на глиганите е бил без 
значителен, сега вече е Бо- 
силеградсните села 
стват
свине. Дружеството е разре- 

на своите членове да

Щетите, ноито глиганите при 
земеделците в Бочиняват на 

силеградска обхцина са серио 
прболем. В голям брой 
между ноито най-много 

Ресен, Белут, 
Извор

зен нръсто- 
от 300 дивисела,

е Паралово,
Бранновци, Тлъмино,

глиганите са унищо

повече

шило
организират хайни и избиват 

Обаче, за сега е-
и други, 
жили десетки хектара гради 
ни, ливади и посеви. Досега 

десет земеделсии произ 
посредством Общин 

в Босилеград са 
Общинското друже 

да им
компенсира щетите, ноито са 
предизвикали глиганите. Те 
зи спорове

на ощетените зомедел 
обаче в съда ежедневно 

нови исиове.

глиганите, 
фентите от предприетите мар 
ни са съвсем слаби. През 
пролетният период са убити са 
мо пат _ шест глигана, кое 
то не е достъчно да се раз 
реши създаденият проблем. 
Трябва да се предприемат и 
други мерки, аа да се запази 
имуществото на земеделските 
производители.

иад
водители 
СИИя СъД
ТЪРСИЛИ
ство

тази
нали 23 хиляди

на ловджиите
с во-

са разрешени в
полза
ци, ноито 

В. В. лиза напристигат 
В Дружеството иа ловджии
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ИЗ ЖИВОТА НА НАРОДНОСТИТЕ жштштщ' .. , -й
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. -МШФ .Приказният 

свят на Зузана 

Халупова
» гг- гт >-Лй

I;ШШтт 84Разглеждайки Галерията на художниците-наивисти в 
Ковачица, нашето внимание нянан ои без да щем привли
чат картините на Зузана Халупова. Онова, което характе
ризира тази художничка и подходът, вдъхновението и коло
ритни^ тонг#штет на нейните картини. Релефността на ис
тината и самата техника на рисуване, канто искренортта и 
наивните погледи върху света — са мамещия чист извор, 
който въодушевлява.

Зузана Халупова е родена 
през 1925 г. в Ковачица. За
вършила е пет класа на ос 
новното училище. Седемнаде 
сетгодишна се омъжва, но ос 
тава без деца. Изтънваме то 
ва не без основание — в нея 
се разгаря такава любов нъм 
децата, че сетне става сянаш 
майка на всички деца в све

|м щшш®-
особена нраска, така че нар ЧУ* Г■... -» ш , •
тината с още незасъхнала боя Дтем|/М^. {,(тМ|И >1 у |ЛаДК-; ’ 
бива изкупено от един пари ВДВДШР&Р ' Г • к.’

Е■ж.л •ш щ
РЖ *як

«ВД,Ж

ШшШ 

1И1И1
шж

’"Ъ
■

~'0, Ш
'ШЖ \\*Скъп спомен за нея е по

писа
Рут Дирх да илюстро 

ва една нейна книга за де
ца. Благодарение на това и ус 
пешно изпълнената задача в г

каната на германската 
тел на ши

Германската федерална репуб ГУ-*у»ГУ?- ' 7; 
на децата знаят за нея, кол (|ЩНШ11!Ш1 
кото и за самата писателка.

Нейната любов към децата 
се разраства и майчинските й 
чувства получават своеобра 
зен облин. Ръноводена от дъ 
лбоната си хуманност, твъР 
де известната си картина „Зи 
ма", на която група деца изо 
бразяват веселия зимски 
ден,, Халупова подарява на 
УНИЦЕФ в Женева, нато свой 
скромен принос за бедните 
деца в света. УНИЦЕФ оба
че печата тази картина в два 
милиона енземпляра като но- 
ледна картичка и тана името
на Халупова обикаля света ня В МЕБЕЛНАТА ФАБРИКА „ЦИЛЕ” 

пъти. В знак на благо 
дарност УНИЦЕФ през 1947 
година организира нейна са 
мостоятелна изложба, по вре

■ЖШта. шм ттлЗапочва да рисува още ка 
то дете. Неуморима (без под 
крепа в своята среда) от ден 
на ден Халупова създава ценни 
и оригинални картини. Наскоро 
след освобождението за първ 
път й се дава възможност да 
покаже своето умнение и на хо 
рота извън Ковачица. Устрои 
ла е редица самостоятелни и 
колективни изложби в Юго
славия, а след това в много 
отолйци и градове в света: Па 
риж, Лондон, Ню Йорк, Рим, 
Виена. Бон, Цюрих, Копенха- 

. ген, Стокхолм, Прага, Женева, 
Братислава и други.

3
3. Халупова: Жътва

Наистина най-голяма част от нейното време и твор- 
Халупова посвещава на децата. Обаче интере-

животът и тру- 
близост. След това 

дилеми,

ме на която тя в присъстви 
то на всични, рисува известна 
та си картина „Децата на обв 
динените народи", ноято по 
дарява за същите цели. Тази 
картина превзима японсния 
УНИЦЕФ, който по 27 телеви 
зионни студия излъчва нейно 
то име и светлия й примерна 
хуманно сътрудничество. Това 
е повод през 1976 година да 
организира самостоятелна из 
ложба в Токио.

чесиа изява
суват я и други мотиви. На първо място, 
дът на хората в най-непосредствената й 
и онези най-дребни човешки грижи, или човешки 
Тана например на картината „Нраят на войната Халупова 
изобразява самолети, надлитащи село и вместо бомби хвъР- 
лят букети цветя, долу селяните и войниците чупят оръ
жието и го хвърлят в бунарите.

Тогава не • нинаи чудно, че тази дълбокохуманна 
жена, с огромно майчино сърце, нейните поклоници в света 

МАМА ' ЗУЗАНА!наричат просто
Садин ХАМИДОВИЧ

Интересни са някои моти- 
живот. Такави в нейния 

например в Париж, наблюда колко
вайки нак другите рисуват --------
Монмантър, взима четната и 
с дълбока любов започва да

20 работника кандидати за в СК
Основната организация на 

Съюза на номунистите в ме 
белната фабрика .Васил И 
ванов — Циле", която числи 
36 души, до нрая на годи 
ната ще приеме може би вси 
чките 20 нандидати.

Сведението е също тана зна 
чително, 
фабриката постига много по-до 
бри делови резултати от мина 
лата година в същият пери-

Просто не можем да произ 
ведем — казаха ни в фабрика 
та — всичко което се търси 
в момента на пазара.

накто и фактът, чеОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

90 УЧЕНИКД
д. с.од.ОТИВАТ

НА
леха го и обвиняваха, че не 
си гледал даскалъна, 
повядал номунизъм, иснал в 
Горяни да прави номуна, а 
убеждавал учителите да съз 
давт нооперации и в другите 
села из околията. Протестира 
ха нан властта могла да стои 
със скръстени ръце, донато 
горянският даскал сеял опа 
сна зараза и развалял селя 
нитв... И преди провеждане

войсна. Тъй нато Огнян ни 
що не спомна за. войска но 
гато идва на жетва

ратна посока — срещу гра 
ницата. Но тогава се готвеше 
война със съседнаМОРЕ СЛЪНЦЕТО 

спуснало нрила върху плещи 
те на Бела вода, изкачвайки 
се по ребрата на Арамлия, 
ногато Васил се спусна към 
центъра на Горяни. Щом из 
лезе на Преслап пред него 
се отнри любимата глетка — 
зелени ливади с неносени о- 
тави, край които нриволиче 

Горянсната рена, станала 
през летните месеци нато по
ток,

беше а про
при него, 

не е била
държава,

а сега коя е тази войска от 
непреме противоположна 

ноято нафявите 
ще се бият?

тогава тя още 
пристигнала. Трябва 
нно да разузнае откъде е до 
шла, а по възможност и за 
нъде е тръгнала. Хората бя унрепления 
ха свикнали кафяви и сини 
униформи да налитат

За първ път през това ля 
то 90 ученина от основното 
училище „Георги Димитров" 
в Босилеград ще заминат на 
колентивна годишна почивка 
на море. Те ще прекарат 14 дни 
в пионерсния лагер в Баошич, 
недалеч от Херцег Нови на 
Адритичесното море. С тази 
група ученици, от които 70 са 
от централното, а 20 от под 
ведомствените училища, ще 
заминат и 10 ученина от ос 
новното училище „Кирил и 
Методий" от гр. Кюстендил. 
Според договора от взаимно 
то сътрудничество на босиле 
граденото и нюстендилско учи 
лище, десет пък ученина от 
Босилеград ще прекарат ля ВИ 
тната си вананция на Черно 
море.

посока, с 
униформи 

Изровените от 
ридища в Горя 

заприличаха на бойно 
ле... Едни хортуваша, 
ството

ни по-
отнякъ 

ноито или минаваха през 
или бивакуваха на

че на
не оставяло на спо 

войниците, защото 
напразно

Де,ше Горяни, койствие 
трябвало 
тят, а да не
по-посветените 
работи

МИЛЕ НИКОЛОВ-ПРИСОЙСКИ)сливници и други ово- 
От дясната страна на

да рабо- 
сеАят; донато 
във военните 

преценяваха, че 
остри битки, 

можеха да обяснят 
тази сила, с която 
войска

шия.
рекичката се простираше буй 
на зелена, сочна оаза, която 
допираше до брега под учи 
лището, нъдето се очертава 

яРна ивица на друга 
зона — пожълтели 
ща, изгорели сухи ливади, по 
сърнали овощни 
От двете страни 
щи с ношарни, 
ноншниците на джанки, ябъл 
ни и нруши. Между потъмне 
ли керемиди и сламени понри 

на обори сред овашките 
те в долната част на 
се изпъкваше бяло

Т А й Н
ТОВАР

И я т пред 
ала нестоят
ноя

царската

сражение между войсна и 
партизани п0 Бела вода, До
хооат^ ЛЛ!Нина; Осогово - 
хората разбраха накво е пред 
назначението на построените

еше
стърни- — откъс —

дръвчета, 
на пътя иъ 

потънали в
то на последните избори в 
навечерието на войната съв 
сем неочаквано, през втора 
та част на учебната година у- 
чителят получи решение от 
министерството на просвеще
нието, с ноето неотложно го 
преместват в Манедония, нъм 
гръцната граница...

Друг път през лятото дво
рът беше пуст, тъй 
сегашният учител си ходеше 
при семейството в Кюстендил. 
Само ресилният 
днъж или два пъти седмично, 
наглеждаше 
ра, като ги разгледаше коя 
първа ще узре. Обаче сега и 
дворът и „Соборище” бяха 
изпълнени с войска, а лива 
дата срещу двора, беше пъл 
•на с вързани ноне. Тук се 
беше разположил

„Соборище" и 
пръснатите 
не се

по чунарите из 
махали, та вече

изненадяваха 
съствието им. От 

плъзваше

от при 
пролетта че 

мравуннян вой
и полиция. Разпореждаха укРепления. 

се по чунарите, копаеха око 
кепи в°еХа укРепленая и бун
кери в началото селяните бя
ха Д***,и И сплашени. Пита пухкавата пепел дали войсна
на нанР!Щ1 К0Г° ое готви В0Й Та е •1'0шла отдолу отаъм

г ”Ъ Фронт Ще се откри гРаАа- Нямаше никакви слели
ЦалаГ гРяНСКИ Край? в°йниците от мн°гобройна войска Зна 
Цяла съдмица се местеха от чи Домъкнала се е от

слап, копаехаУГонопиР из вре П°С0Ка-Двете 
тенили жита кории и пасби
ща. Имаше едно неяоно съ 
владение —-тази ^
веше унрепления

сто
сна

центъра 
варосано 

то училище, с просторен за 
граден двор, из който бяха 
симетрично насадени ябъл 
кови и крушкови дръвчета, де 

на учителя Светозар Пе
трович-Тресоглавия, 
тук две-три години преди из 
бухването на войната, нойто 
бе организирал селяните

села и образувал по

Васил излезе на 
прашно шосе и

широкото 
загледа в

Цената на летуването, внлю 
телно с пътните разходи до 
Адриатическото море, за ед ло 
но дете възлиза на 1530 дина 
ра. На бедните ученици разхо 
дите за почивната им ще бъ 
де заплатена от Общинска съседни 
та самоуправителна общност требителна

като

ва в
служил идваше ве

друга 
воденици крайовошните в дво-

пътя бдха...млъкнали, 
те им залостени. И 
следобед водениците 
ха, защото

и от а врати 
друг път 
не меле 

селяните взима 
ваДят градини 
водениците ос 

през нощта, но все

кооперация, сре 
гракнаха не само

войска пра 
по същите 

чунари, където преди април 
сния разгром ги строеше 
тогава те бяха насочени

по пряка детска защита. щу която 
бакалите в Горяни и Бистрово, 
но и търговците в града. Ху

водата да 
и ливади, а на 
таваше

ха
В. В. ноЦяЛ полк

в Об
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СТИПЕНДИАНТИ НА ТИТОВИЯ ФОНД

Гордостта и оптимизма 

Надица Миленкович
на

Срещнахме се в помещени 
ята на Общинския синдина 
лен съвет в Димитровград. Тя 
беше дошла да осведоми, 
че като стипендиант на Ти 
ТОВИя
средното си образование. Съ 
що така настояваше да зами 
не на бригада в ЗабъРДие, къ 
дето младежи бригадири от 
Димитровград работят 
районния водопровод.

Всъщност НАДИЦА МИЛЕН 
НОВИЧ

— В Сурдулица бях член 
на Общинската конференция 

наистина 
богата дейност.

стане стипендиант на Тито 
фонд.

като среден техник и 
като стипендиант на Титовия 
фонд за Надица Миленкович 
работа е обезпечена. Най-ве 
роятно след бригадирсните 
дни, ще започне да работи 
в дървообработващото проми 
шлено предприятие „Васил 
Иванов — Циле" в Димитров 
град.

За бъдещето тя също има 
ясна представа:

— Засега най-важното е 
да започна с работа. Матери 
алното положение на родите 
лите ми е такова, че едва 
ли мога да продължа обра 
зованието си. Но това няма 
да трае дълго. Моето жела 
ние е да запърип по .е По 
лувисшето училище по дъР 
вообработване, в Белград. Раз 
бира се, отново ще търся 
стипендия от Титовия фонд 
— наза нанрая Надица Милен 
кович с увереност и оптими
зъм.

В заключение да изтъкнем 
че Надица Миленкович не е 
единствена стипендиантка на 
Титовия фонд. Но тя е ме 
жду онези, които с пълна 
сериозност и отговорност се 
е отнесла към поетите задъл 
жения, като при това се 
проявява в истинския сми
съл деен член на младеж 
ката организация с високо 
чувство и обществено съзна 
ние. Впрочем, това е и раз 
бираемо, понеже е с корена 
си в работническата класа.

вия
Сегана младежта. Тук 

развивахме 
Бях избрана и за член на 
Републиканската конференция 
на Съюза на социалистичес
ката младеж в Сърбия. Там 
станах член на Комисията за 
работа с пионерите...

фонд. е завършила

ДЕСЕТ ПИОНЕРИ В ЛАГЕРА 

»СУТЙЕСКА«
на

от Димитровград при 
надлежни към локолението-сти 
пендианти на Титовия

стипендиране на млади 
работници и работнически де 

която

фонд
за

ца.По предложение на Съвета 
на Съюза на пионерите в 
СР Сърбия и Републиканския 
съвет за възпитание и грижа 
на децата, десет пионери и 
пионерки от основното 
лище
Босилеград ще 
ват това лято пионерите от 
СР Сърбия в пионерския ла 
гер „Сутйеска” на Фрушка го

със законна гор 
може да наже,жда в светлината на Тито 

вите юбилеи, 35-годишнината 
на Съюза на пионерите на 
Югославия и на югославските 
пионерски 
здраве - 

В пионерския лагер пионе 
рите от всички наши репуб 
лики и автономни области ще 
имат възможност взаимно да 
се запознаят и създадат тра 
йни другарски връзки. Също 
така тук подробно ще се за 
лознаят с историята на бит 
ката на Сутйеска и с участи 
ето на нашите народи и на 
родности в Народоосвободител 
ната борба.

дост
пълно е оправдала доверието.

че на

— Завърших основно учи 
лище в Димитровград. В дол 

класове бях отлична,'а 
горните завърших с много 
добър успех. След това за 
писах Отдела за дървообра 
ботваща промишленост — фи 
нални произведения при Сред 
ношколсния образвателен цен 
тър в Сурдулица. Това сред 
но училище завърших от 
първи до четвърти клас с 
отличен успех, а един от сти 
мулите за моя успех беше 
обстоятелството, че съм сти 
пендиант на Титовия фонд.

Надица Миленкович е дъ 
щеря на баща-пенсионер и 
майна работничка в конфек
ция „Свобода”. Именно като 
такава и като твърде активна 
девойна в младежките редо 
ве получава стипендия от 
Титовия фонд.

игри „Природа — 
хубости". нитеучи

„Георги Димитров” в 
представля

ра.
Изборът е извършен меж 

ду най-добрите и активни пио 
нери и пионерки, завършили 
през тази учебна година ше 
сти клас. Всичките са отли 
чници. Ето техните имена: Ми 
ряна Якимова, Милка Донче 
ва, Нада Богословова, Яс 
минна Михайлова, Сладжана 
Стоилкович, Драган Драга 
НОВ, Стоян Стоянов, Дими 
тър Стоичков, Божа Йова 
нов и Кирил Найденов.

Тазгодишната програма в 
лагера „Сутйеска” се прове

Н. Миленкович

богата дейност на 
димитровградчанкамладата

най-добре личи от препоръ 
ката-характеристика, в която 
ласкаво се оценява нейната 
работа. Това от своя страна 
е убедително доказателство, 
че стипендията от Титовия 
фонд ще отиде в прави Ръце. 
И в Общинския синдикален 
съвет нито за миг не се ко 
лебаят — дават препоръна да

По повод Деня 
и Деня 
силвградените 
гера „Сутйеска” ще изпълн 

подбрана 
жествана програма съставена 
от танци, 
рецитации.

на боеца 
на въстанието бо-

пионери в ла

нултурно-худоЯт

народни песни и

Ст. Н.В. в.

къщи никой от бистровските 
полицаи и вучиделското бойно 
ядро не се върнал. Какво е 
станало — никой не знае. Же 
твари, които жънали на вучи 
делския баир, думали, че 
на среща по билото на пла 
нината видели кан се движат 
много партизани, други пък 
твърдели, че това била войска 
ноято изненадала четата на 
Златан. (Народът наричаше от 
ряда — по старому чета). Ед 
ни от партизаните били изло 
вени живи, а други били уби
ти. Златан най-Дълго се сра 
жавал. убил доста войници и 
полицаи, а с последния ну|> 
шум себе убил.

Васил, както и другите, вни 
мателно следеше думите на 
вучиделеца и всичко подлага
ше на строга преценка. Че 
се водил бой 
съмнение, но това за разгро 
ма на тряда му се видя не 
вероятно: това са приказки 
на хора, които наблюдавали 
борбата от далечни баири. В 
показанията на вучиделеца 
имаше много противоречиви 
неща... Гибелта на Златан е 
можал да види само непосред 
ствен участник, а не човек от 
далечен. чунар. Фактът, че 
ниной не се върнал от поли 
цаите и бойното ядро му да 
ваше основание да вярва, 
че истината е съвоем дру 

- полицаите и ^дрото да 
са изтеглили дебелия край. 
а не отрядът. Може би точно 
е онова,
ри, че партизаните 
го...

Бързам, дяДО Апостоле, 
поздрави се Ва

— Сакън, тия да не улазат 
в нива.

— Отнъде дойдоха и дълго 
ли са тука?

— На пладне

— Вървя из пътя — рече 
изненадан от въпроса на офи 
цера. 
път, 
ели,
мине ни пеша, камо ли с ко

пан воденичарите се навърта 
ха около тях, посрещайки и- 
ли изпращайки клиентите 
си. Нарочно ги затворили, пре 
мисли си Васил, за да не се 
мернат пред очите на войска 
та, да не им търси зоб. Ко 
гато излезе на „Соборище" 
почувствува, че косата му на 
стръхва. Многохилядна войска 
бе плъзнала като мравуняк: 
положени картечници с насо 
чени дула срещу околните 
баири; пушки събрани в пи 
рамиди; сандъци, много сандъ 
ци с муниция; минохвъргачки; 
грамади войнишки насни. По 
вечето от войниците, свали 
ли вонещите си партенки, се 
бяха търкулнали на земята и 
спеха като заклани. Само мал 
цина се кърпеха или връзва 
хаха зиналите на върха обу 
ща. Смърдеше остро на пот 
ни дрехи икрясала плът. Кан 
то по дълбокия сън, така 
и по тази смрад, Васил пре
цени, че войниците са измо 
рени от дълъг поход и че 
скоро са пристигнали в Горя

друг път 
сил със стареца, кривна през 
сливниците из ливадите към 
реката. На връщане той се 
клонеше от войската, като се 
движеше по-близно нъм река 
та. При моста излезе на шо 
сето и се отправи към Би 
строво. Предстоеше му повече 
от половин час път, та бъР 
заше да стигне по ден, до 
нато хората се движат, че до 
узнае нещо по-близо за аре 
стуването на Тасе и други но 
вини да чуе. Вървеше пред 
пазливо, готов всеки момент 
да се натъкне на полицаи 
или военни, че да даде убед 
телно оправдание къде и за 
какво отива. Ала до Бистрово 
никои не го срещна. Когато 
стигна беше се позапотил. 
Още беше ден. В селото бе 
ше оживено: едни се връща 
ха от градини, други пристига 
ха от жетва, трети бяха спре 
ли на кръстопътища 
пред баналнци и цоиназваха за 
едно и друго. Група мъже 
бистровци и другоселци стое 
ха пред дюкяна на Куката 
и шушнеха нещо. Като ми 
на край тях. Васил видя. 
че в компанията е и Никола 
Петров. И другите хора му 
бяха познати, та се отби при 
тях и редом се ръкува с 
всички. Един от другоселци 
те, вучиделец, току-що бе 
пристигнал за нощно стража

— Това ни е главният 
но войниците и него за 
та човек не може да дойдоха, от 

горе низ реката. Како ми се
види и мъртви карат 
стъпи той по-близо до Васил.
— На неколко маски висеше 
нещо пресабулено и покрито 
с платнища. Сандъци да са — 
не са, оружйе не беше... Са 
мо мъртви може да бидат, дру 
го нема що да е.

— Значи било е твърдо — 
усмихна се Васил.

— Море не дават ни у гра 
дините до си роботиме. ни до 
се доближи човек до вой 
ската. Кой нано тръгне натам
— връщат го. Такова чудо до 
сега не е било — цъкаше и 
со чудеше старецът, като се 
бе загрижил как ще минели 
жетварите, които трябвало. 
да стигнат по мрак, защото 
жънали чак горе на граница 
та, два часа път до там.

— И на мен се скара един 
офицер
из войсната, а аз му викам то 
ва е селски път за още пет 
села. Нека войниците да не 
го задръстяват... Ставри ту
ка ли е?

— Нема го, сички са на жет 
ва, само я и бабата сме до 
мамини.

прила
— Минавай и не разглеж 

дай много — заповяда стро 
го офицерът, като го изпро 
води до дюк#на на Стоян 
Гърка, първата сграда до учи 
лищния двор, 
рен.

също затво-

Като поотмина нагоре към 
махалата, Васил видя. няма 
хора нито по градините, ни 
то из ливадите, което му ста 
на загадъчно. Та тъдява ви 
наги беше оживено, жени се 
карат често за вода — коя пър 
во да вади, няноя била съб
рала цялата вода, та за дру 
га градина само цедурило... 
Сега нямаше жива душа... В 
центъра из дворовете се мер 

жени и старци, нато 
час по час към 

и пак изчезваха. По 
из сливниците не се 

свине, нито се пре 
както други

нямаше

иликаха
надникваха
пътя
ПЪТЯ И 
щураха 
таха кокошки,

защо съм минавал

•ни.
Вт,рееше из 

задръстен, Тун-таме го стрел 
ваха изморени очи на небръ- 
снати
виждаха как свободно се дви 
жи, без да го стяга войниш

почтипътя
лът-

— Добър ден, ДяДО Апосто 
ле! — подвикна Васил, спирай 

край първата къида.
— Дал ти бог доброто, син 

ко! Ама Василе, ти ли си 
бре? — взря се дядо Апостол 

Жетваре ли тра-

войници, които му за
ни

ремъ«, да го натиска ра 
хокат офи

кия — Щом дойде от жетва 
му непременно да дой 

де при мене. Имаме важна 
ергенска работа.

— Бива, че му кажем. Ти 
ли да поседиш, да си

га
ницата и да го

Ногато наближи срещу
кажив него. — 

жиш?
— Жетварки търся, само 

жетварки — звсмя се Васил, 
а жетвари има доста на „Сооо 
рището’.

при общината, разправяше, че 
под планината в 

се водила жестока 
Докато той бил

цери.
училището насреща му излезе 
налърчен офицер:

— Канво търсиш между вой 
ниците, господинчо?

което казали жетва 
били мно

през деня 
Киселица 
битка.нема 

подумаме?
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АНЕКДвТИ 1Т НОВ№яте/Во за нашнате деца
ПО-БЛИЗО...

и на раздяла 
се оллаи-партизвните

гледа, катоИзраща Дядо внуна си при
малън карабин. Внукът гоСнежана ВИДАНОВИТ1 му подарява

бие далеч.
доближи до

ва:ЗЕМНОТО
КЪЛБО

него.? Няма Да.— Нанво иде правя с
— Не се безпокой за това момче.

Ти сетито неприятеля...

ОТГОВОРЪТ НА чопич
която бран-

В'|,В
заповед, с

кореспондентПрез 1943 година била издадена 
но Чопич бива разпределен за военен 

босненски корпус.
В същия ден по време на 

и не искал да ЯАе-
— Какво ти е Бранно? Нима 

енен кореспондент? — политал 
— А бе, вижте какво, — 

що е да си кореспондент, но

В загорено село нрай Сутла 
през май 1892 година 
от бедни родители се роди 
Йоже, днес легендарният Тито.

Сините езера — 
прекрасни сини очи; 
зелените гори — 
буйни 
снежните полюси — 
мраморно бяло лице; 
широките поля — 
необятната моя душа, 
изпълнена с любов 
за всички деца по света.

Втори бил тъженобед, Бранно
развихрени коси;

че си ео-не се радваш 
го Славко Родич. 

казал Чопич. 
не ми харесва

В новачниците на страната 
нова братството и единството, 

през най-тежните дни на войната 
поведе народа нъм слава и победа.

— Хубаво не- 
ВОЕНЕН!оноваа

ХУМОРКървава борба води тогава 
срещу зловещия враг, 
но успя да го сломи накрая 
и свободата избори.

__ Ваня. не дърпай» нотара
опашната!

— Не го дърпам.
а той се дърпа.

на за Аз само
го държа,

— Дали е дълбок този по
ток? _ „

__ Не, даже е много плитък
— водата му едвам достига до 
корема на гъските,
_ Иванчо, ти ли счупи 

прозореца? Ано си признаеше 
половината от наказанието ще 
ти се прости.

— А мога ли два пъти да

Манол< Янев, 
Назърица

ГАТАНКИ
си призная-

— Петьо, като видиш лясто 
вичиа Със сламка в човката, 
какво ще си помислиш?

— Ще си помисля, че отива 
да пие оранжада.

— Петьо, отнъде идваш тол 
нова весел?

— От зъболекар.
— Той ли Те РЗ^весели та-
— Да, нямаше го в къЩи-

Над хълма светна 
подкова цветна. 

Що е то?
(Дъгата)

в леса остава. 
Що е то?

йонон и вши
Дебела Вела 
в небе стоеше, 
тънка дантела 
в море переше 

Що е то?
Тъннуша Нуша 
през лес минава,

ка?И в±вРиоон (В±ВНА[/)

ЛЛЛАЛЛЛЛ^/ЧЛЛЛЛАЛЛЛЛ/

Бранно ЧОПИЧ

01Р Е X И
Пъргав, жизнен чично, член 

на Върховния щаб, се люлее 
вече с часове върху гърба 
на яко босненско конче. Це 
пи през снежните плата на 
средна Босна, крачна по нра 
чка, по дълбока утъпкана пър 
тина, по която, канто изгле
жда, са минали вече много
партизански колони.

На километри покрай пъТя 
заледеният сняг е посипан с 
орехови черупки. Чичкото гле 
да над очилата си и мърмо 
ри на глас:

— Бе, кой изядаде тол
нова орхи, неговата стрин 
ка мръсна.

— Сигурно краинци — в есе 
ло закряква' неговият орди 
нарец, довчерашен ученик в 
търговската гимназия, родом 
от Кралево.

— А откъде толкова много 
орехи! — чуди се чичкото.

— Харизали са им ги или 
пън са оплячкали някои склад. 
Завчера бе освободен Пърня- 
вор.

Чичкото се сепна. Припом 
ни си комюникето за овладя
ването та Пърнявор: в града 
са били реквизирани два ва 
гона орехи; било наредно вси 
чко да се изпрати на парти 
занските болници. Черупните 
са май от тия същите орехи,

ранените, се пилеят тана без 
огледно, виж ги ти разбойни 
ците!

Разбуни се чичкото,

понеже заледената греда се паднем, донато се обърнем!
минаваше много внимателно. Натовареният нартечар се 

Чичото интендант веднага втренчи тана учудено в нас-
забеляза един снажен космат тръхналия чично, сянаш ви

ждаше пред себе си създа 
перчем, нойто се пода ние от друга планета.

— Я стига, старче, върви си 
спокойно и не създавай па 
нина. Ще пропадне борбата 
заради шепа орехи, а? Нека 
пропадне тогава, що е толко 
ва хилава. Кой ли е тоя са 
мо дето така те е научил!

— Ти добре знаеш, че то 
ва е определено за ранените 
и въпреки това се бъркал в 
склада, нали? Жал ли ти е 

Хем за нашите ранени?
— Как да не ми е жал, за 

бога!

— леля, кумица, сродница, и 
бръкне в торбичката — къде 
сте, деца, хайде на всеки 
го по шепа орехи. А-ах, оре 
хи! Няма по-голям и по-ху 
бав подарък на тоя свят. Ни 
кой нищо друго не ми е по
дарявал на тоя свят, освен 
орехи.

— Гледай го сега тоя Дя
вол! — учуде се чичното.

— Ами така си е! — занлю 
чи делията.
Пърнявор, 
битка и бъркотия, някой от 
нашата чета извика: орехи, бог 
да ви убие! Ето ги, пълни чу 
вали!

— И вие юриш на орехите,

не го
удържа седлото. Обръща се нартечар със сплъстен кесте

няв
ваше от кривнатото партизан 
ско кепе. Делията беше та 
ка натоварен, както може да 
се товари само няноя обозна 
партизанена

към ординареца и пита:
— Слушай, Чедо,- ама въз 

можно ли е краинци да задиг 
орехите, определени занат

ранените?
— И още как! Човек нико 

га не знае какво може да им 
снимне. Спомнете си само за 
бунта около стригането.

— Когато пристигнахме 
Крайна ли?

— Да. Краинци отказваха 
да се острижат. Перчемите и 
плитките са им най-скъпото 
украшение. Отиде нашият бер 
берин в една тяхна чета, а те 
грабнали картечниците 
Рязват:

— Най-напред сечи главата, 
после я стрижи!

— Така беше, майка 
стара, едва след три дни се 
остригаха доброволно.

кранта: на гър 
грамадна раница, върху 

нея картечница „Шарко", смо 
тана с патронташи, а от дя 
сната

ба

сега там вв му страна натъпнана сред най-лютатаплатнена торба.
— Краинец! — злобно пром 

чичкото.ърмори 
неостриган, 
ами да!

— Ее, друже, вие в рота- 
та нямате ли някое конче за 
тая нартечница! — избоботи 
чичкото и се смъкна от сед 
лото.

хем натоварен,

— И би ли се жертвувал за 
тях, ако се наложи някъде?

— Ти да си жив, хвърлял 
съм се заради ранени баре 
десетина

а?и от
— А,, нахвърлихме се един 

Друг, а усташкият нар 
течар пердаши право на нас. 
Останаха 
ма, сянаш бункер сме прев 
зимали.

през

пъти и всичко съм 
правил на пух и прах! — ви 
нна

там четирима-пети— Ха, нон! 
правя тогава? 
измърмори картечарят.
— И — Канво носиш в раница 
та? — подвзрително подпита

им Аз накво ще 
— недоволно нартечарят.

— Ама пан си готов да за 
дигнеш техните орехи, а?

— Готов по 
Дори змия да 
орехите, аз пак ще посегна! 

— Е, как така!

А ти какво, сбираш ли, 
сбираш орехи!

Дяволите сбирам... най- 
напред трябваше да пречукам 
картечаря. Като скочих 
него,

— Само щурмоваците и нар 
течарите оставиха неострига- 
ни. Те, казват, и тана; и така 
носят чужди глави.

— По дяволите, вироглави 
хора!

По някое време, към плад 
не, пътниците пристигнаха до 
тясното мостче на една крот 
ка рекичка, бреговете на 
ноято бяха сновани от лед. 
Тук се настигнаха, партизани и 
най-различни хора — трупаха 
се от двете страни на потока,

всяко време, 
лежичичкото.

— Муниции за „Шарко”
— Хм, само муниции? Ами 

онова в

върху
при

— изненада 
се чичното, повече любопитен, 
отколкото сърдит.

— И още питащ! — 
сериозен делията. — Ами зна

в окопа, канво да видя 
всичко засипано с орехови 

черупки. И на него, грешника, 
в тая зима му се прияли оре 
хи. Някакъв

торбата? Делията се 
усмихна онизходително и уда 
ри с длан натъпканата торба.

— Това пък са муниции за 
мене

стана
наш нещастникорехи.

— Ето за нас работа!
еш ли ти, другарю, че за нас 
нраинците, най-енъпото нещо 
и най-големият подарък, отна 
кто се помним, са само оре 
хите и нищо друго, особно 
през зимата. Дойде на гости

краинец.
Делията

а?
Чичкото бдеше здраво за ин 

тенданството и всичко това 
го възбуди люто-прелюто. Зна 
чи орехите, предназначени за

сведе за миг глаизнрещя чичкото злорадо. — 
Плачкосваш, значи, а! Ано та 
на я нараме нашата борба ще 
отиде по дяволите. Ще про

ва и замислено каза: 
— Стана ми жал за него; ма 

обичалнар и мъртъв. И той 
орехи, жива човешна душа!
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КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Самодейци от 
Годеч в Димитровград
На 23 юни т.г. гостуваха са

модейците от читалището „Н. 
Й. Вапцаров” от гр. Годеч — 
НР България- По време на 
пребиваването си те се пред 
ставиха на димитровградските 
зрители с драмата „Когато 
гръм удари” от П. К. Яворов.

След успешното представле 
ние разговаряхме със Стефан 
Раденков, режисьор 
становчик на драмата.

„Изненадани сме — наза Ра

подържат, но и задълбочават ' 
между двата народа" — за 
върши мисълта си събеседни 
ка.

След представлението арти 
стите от гр. Годеч отидоха на 
другарска вечера в „Бал
кан", която дадена от пред 
ставтелите на Центъра за 
културата в Димитровград.

по-
Иначе гостуването бе орга 

низирано в рамките на дого 
вора за 
между Димитровград и край 
граничните общини в НР Бъ 
лгария — Драгоман, Годеч и 
Сливница.

денков — с колко голямо вни 
мание димитровградските зри 
тели

сътрудничеството

изслушаха представле- 
Много сме доволни и 

от приема. Желая тези взаим 
отношения не само" да се

нието.

Д. С.ни

МАРКСИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ

Нови слушатели на 
политическата школа

Изглед от Сурдулица

СУРДУЛИЦА Сърввнователен дух навсякъде На съвместното заседание 
на Общинския комитет и ка 
дровата комисия при Общин 
ската конференция на Съю 
за на комунистите в Димит 
ровград състоя се на 23 
юни т.г. бяха определени че 
тирима нови кандидати — слу 
шзтели в районната политиче 

школа в Ниш.
Това е втория випуск слу 

шатели на шнолата. Много пъР 
вични организации на СК ус 
тно или писмено са се объР 
нали към Общинския коми 
тег, че според критериите те

кандидати. Такъв бенямат
случая с ООСТ „Тигър” — Ди 
митровград, „Търгоноп”, „Брат 
ство" и др.— В Сурдулица, във всяко 

село и махала ври като в но 
шер. Провежда се в дело тру 
довото състезание в основни 
те организации на сдруже 
ния ТРУД. в трудовите и ме 
стни общности, а в знак 
на Титовите и наши юбилеи 
— 40 години от идването на 
др. Тито начело на Партията 
и 85-ия му рожден ден- наза 
МИРОСЛАВ СТАНКОВИЧ, пред 
седател на Общинския синди 
кален съвет.

На неотдавна проведеното 
заседание на Общинския син 
дикален съвет, на което встъ 
пително слово изнесе Деси 
мир Здравкович, председател 
на координационния отбор за 
Ръководене и следене на съ 
стезанието в чест на Титови 
те юбилеи в Сурдулишка об 
щина, бяха отчетени завид 
ни резултати в съревнование 
то и посочени бъдещи зада
чи. Съревнованието е всеобх

ващащо — от развитие на са 
моуправителните и междусоб 
ни отношени

ви акции са масови както в 
града, така и във всяко село 
и махала. Всяка синдинална 
организация е трудова брига 
да. В тая насока все пак 
особено се изтъкнаха брига
дите
ската снупщина в Сурдулица, 
които работиха на залесяване 
голини и уреждане на спор 

ия център на 
Мирослав Стан

След дъ-лги -дискусии, зачи 
тайни критериите на МОК са 
предложени: Цветно Иванов,
инженер в ООСТ „Тигър”, кой 
то ще бъде и ръководител на 
групата, Стан но Пешич, рабо 
тнин също в „Тигър”, Зорица 
Кърстева, бивш. стипендиант 
на Титовия фонд и най-веро 
ятно Нинола Тасев работник 
в конфекция „Свобода”.

я до прилагане 
на практика Закона за сдру 
жения труд и увеличение про
изводителността на труда.

— В прилагането на Зако 
на за сдружения труд 
практика се изтъкват: 
„Власина", фабриката

на АЕОС и Общин ска
на

ВЕЦ 
за ма

шини и железолеярната „Ме 
чкатица” и фрабрината за ав

тно-рекреационни 
Власина, каза 
кович, председател на Общин 
ския синдикален съвет.

снаряжениятоелектро 
АЕОС, които своите програми 
успешно провеждат в дело. А 
за уреждане помещенията на 
трудовите органиазции и техни 
те дворове особено се из-

д. С.м. в.

тъкват: детсната градинка в 
Сурдулица, основното училище
,„Иво Лола Рибар” в Клисура, 
образователния център ..Но
сил Броз Тито” в Сурдулица, 
основното училище „25-и май 
в Божица и образователния 
център „Моша Пияде” в Сур 
дулица. Доброволните трудо

Хидротехника“ — Белградз*
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

БОЖИЦА»М0РАВА«
СУГ УЛИЦА

СЪГЛАСНО ПРОЕКТО-ДОГОВОРА ПО НАСТАНЯВАНЕ НА РА 
БОТА В годината на Титовите и нашите юбилеи 

ка своите работници и специалисти, на граждани
те и трудещите се от Боснлеградска и Сурдулиш- 

общиии и, от цялата страна

Материалното положение на 
нандидатите има предимство

каРазискването В'/,рху проек 
тодоговора по настаняване на 
работа е към края 
документ
приет и подписан.

община веВ Сурдулишка 
че два месеца трудещите се 
и гражданите публично рази
скват върху един твърде ва 
жен документ — проекта на 
обществения 
стаяване на работа, с цел да 
се превъзмогнат някои слабо 

ноито съДъРжаше досе 
обществен договор 

на работа.

и този 
наскоро ще бъде

ЧЕСТИТИМ. Величковдоговор за на

ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО

4 ЮЛИ ИДЕНЯ НА БОЕЦА

ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО НА НАРОДА В СЪРБИЯ 

7 ЮЛИ

сти,

ДОСТАТЪЧНО ВОДАгашният 
по настаняване 

Досега времето, което кан 
дидатите 
евиденция в самоуправителна 
та общност на интересите по 

работа, като 
бе от съществе

бяха провели на за раз 
години, 

доста вода и производ

Власинското езеро, 
лина от предишните 
има
ството на електроенергия е 
нормално. Благодарение на 
благоприятните хидрологиче- 
ски условия — езерото е пт,

настаняване на 
ненастанени, 
но значение за настаняване 
то им. Според новия 
проектодоговор 
положение : 
семействата им ще бъде от ре 

при все 
без рабо

пън
материалното 

на кандидатите и
както нинога досега.лно,

За да не прелява водата 
през язовирната стена на Во 
доя»н работническият съвет 
и събранието на трудещите се 

„Власина' 
приеха решение да се изготви 
проент за доизграждането й- 

проект ще напра
ви „Енергопроеит" в Белград.

Власин

значение, 
че времетраенето

други причини ще имат

шаващо още по-големис пожелания за 
трудови победи в самоуправител-та и на водоцентрала

влияние.
Новият проектодоговор кон 

кретно регулира и начина на 
прекъсването ма трудовото от 
иошение, бро(, на децата, но 

учат в семейството 
на нандидатите за 

на работа и т«х 
за настняване

социалистическо строителнотоГлавният
ство.

За това строителство
водоцентрали чрез нре 
са обезпечили два ми

С. М.

ито се 
и успеха
настаняване 
ното влияние 
то им и др-

ските 
дити 
лиона динара.
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ггОБЩИНСКАТА КОФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
ОБЩИНСКАТА КОНФРЕНЦИЯ НА СЪЮЗ 
КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ СЪЮЗ НА СИНДИКАТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖКА
ОБЩИНСКАТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ

КОЛЕКТИВЪТ НАНА
44Влосински водоцентроли

99

в СУРДУЛИЦА

В ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИНа всички граждани 
и трудещи се

ЧЕСТИТЯТ

4 юли — Деня на боеца4 ЮЛИ - ДЕНЯ НА БОЕЦА И 

7 ЮЛИ - ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ
и

7 юли — Деня на 

въстанието в Сърбияпожелавайки им високи завоевания 
в изграждането на шето социали
стическо самоуправително обще
ство

у на всички трудещи се и граждани, 
както и на 
ли с пожелания 
трудови успехи и укрепване 
циалистическото самоуправление.

своите делови прияте- 
за още по-високиV.

на со-ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

йй у99
УДИМИТРОВГРАД

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, 
БОЙЦИ

И ТРУДЕЩИ СЕ Димитровград
ЧЕСТИТИ

НА БОЙЦИТЕ ОТ НАРОДООСВОБОДИТЕЛНА 
БОРБА, НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ 

СЕ В ОБЩИНАТА

4 — юли Деня на боеца и 

7 юли — Деня на 

въстанието в Сърбия ЧЕСТИТИ

Деня на боеца — четвърти юликато им пожелава високи завоева
ния в социалистическото строител
ство. И

Деня на въстанието в Сърбия—Седми юлиЗА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ — ОБЪР
НЕТЕ СЕ КЪМ „ГРАДНЯ”!

Л с пожелания да укрепва самоупра
влението и да се множат трудови
те победи в социалистическото 
строителствоКолективът на

„ВЛАСИНАПРОДУКТ” 
в СУРДУЛИЦА

л
лсъс своите основни организации на сдружения 

труд: ИГП „ТИГЪР“ - ОСТ ДИМИТРОВГРАД— „ЗВЕЗДА — търговия на едро и дре-
но,

— „МАСУРИЦА” 
призводство и преработка

ДОМАШНО РЪКОДЕЛИЕ И
— ТРАНСПОРТ

селскостопанско

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

И ГРАЖДАНИТЕ В СТРАНАТА И ОБЩИНАТА 
ЧЕСТИТИ

Четвърти юли - Деня на боеца

ЧЕСТИТЯТ

а юли — Деня на боеца и 7 юли 
— Деня на въстанието в Сърбия

На трудещите се и гражданите, 
както и на своите потребители, де
лови приятели и сътрудници
Граждани, в магазините на „Вла- 
сина-продукт” можете да се снаб
дите с всички видове стоки по 
евтини цени и културна услуга.

И

Седми юли—Деня на въстанието в Сърбия

с пожелания за всестранен разцвет 
на нашето социалистическо самоу
правително общество

СТРАНИЦА 12
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СПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО I

мебелната фабрика „Ва
на заседанието си 

юни 1977 година прие решение повторно! да разпише

КОНКУРС

За попълване на следните работни места:

1. Ръководител директор,
2. Ръководител на ПРС,
3. Ръноводител на общия сентор,
4. Референт за план и анализа.

Работническият съвет на 
сил Ивановнов Циле" в Димитровград, 
от 27Футболното игрище—крупен 

обект на спортния номплекс
И С ОТЛСрп^мт?В™™„ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ, 
1.4 МИЛИ(^1НдТИНАРАА - СТРОЕЖЪТ СТРУВА

КАКТО
к?>м

номбинат .Димитров-вия
град възлиза на 230 хиляди 
динара, на „Сточар" — 45, „У- 
слуга" над 30, „Циле" — 20, 
„Братство" — 13, „Градня" — 
6, „Свобода” — 11,4 хиляди

За работното място под № 1 — завършен лесовъ
ден факултет с опит от най малко пет години във финална 
преработка на дървото. Личен доход — по договор.

За работното място под бр. 2 — завършен икономи
чески факултет със стаж или без стаж. Личен доход — 
по договор.

След многогодишно 
и временни решения, 
митровградския 

изграждането

отлагане 
в ди 

.Парк- запо
де вторият етап. Третият етап 
ще бъде строителството на во 
допровод, а 
строежа 

Според оценка на компетент 
специалисти (М. Петро- 

вич, директор 
на .Дървена звезда" в Бел 
град) футболният 
митровград 
добрите, 
ка Сърбия. но и в страната. 
Засега

четвъртият 
на сградата.

динара.
Отделно трябва да се по 

сочи приносът на Димитров 
градската младеж

на стадиона колена, градска, работническа.
Доброволният труд на гим 

терен в Ди назистите се преценява на 15 
е един от най- хиляди динара. В същия Раз

не само в републи мер се преценява и добровол
ният труд на основното учи 
лище „Моша ПияДв”. Об
щинският съюз на социали
стическата младеж е дал др 

са се прие броволен труд на стойност 
ли добре. Направена е и ху към 30 хилди динара, а синди
бава желязна ограда — защи калните подружници на Общин

ската скупщина. Секретариата 
на вътрешните работи, Здрав 
ния дом, „Балкан", „Градня’\ 
„Свобода” и каучуковия ком
бинат ..Тигър — Димитровград” 
към 450 хиляди динара. Сдру 
ги думи за строителството на 
футболното игрище — в пари, 
или доброволен труд, са и1?р^ 
зходвани към 1,4 милиона ди 
нара, което представлява най- 
крупното капиталовложение в 
спортен обект от освобожде 
нието до днес.

чна на голям 
ком- 

на все
съвременен спортен
плекс. Благодарение 
странно ангажиране на обще 
ствено-политическите и 
ните

За работното място под бр. 3 — завършен правен фа
култет със стаж или без стаж или лолувисше юридическо 
образование със стаж от три години на съответно работно 
Място в стопанството. Личен доход — по Самоуправително- 

споразумение или по договор.
За работното място под ор. 3 — завършен правен фа

култет със стаж или без стаж или полувисше професио
нално училище със стаж от три години на съответни рабо- 
ни места в стопанството. Личен доход — според Самоу- 
правителното споразумение; за нандидат със завършен фа
култет може и по договор.

За работните места под 1, 2 и 3 — ноито се третират 
като ръноводни — кандидатите с молбата и останалите до
кументи (препис на дипломата, данни за досегашната ра
бота. кръщелно свидетелство) трябва * да доставят и удо
стоверение, че не са осъждани, че против тях не се води 
следствие (за наказателно' дело) и удостоверение за морал
но политическа подобност.

Молби с донументи се изпращат на горния адрес. Кон- 
курсът е отнрит 15 дни от публикуването му.

ни среднош
спорт 

на тру 
се от стопанските

дейци, накто и тодещите
организации и димитровградска 
младеж, едва тази година се 
пристъпи 
комплексно разрешаване проб 
лемите на спортно 
ство.

Преди всичко приет е ком 
плексен идеен проект за по-

към задълбочено, се полагат особени ^ 
жи тревната площ да се раз 
вива нормално, тъй като пре 
несените чимове

строител-

„ЦИЛЕ”

В ЧЕСТ НА ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕИ В ПИРОТ СЕ СЪСТОЯХА

ш. - \

тенис на масаж
ОЧАКВА СЕ ПОМОЩ ОТ РЕ 
ПУБЛИКАНСКАТА ОБЩНОСТ 
ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

учуковата промишленост „Ти- 
гър" в Димитровград. Предста 
вителите от Димитровград по 
стигнаха твърде добър успех 
и се класираха на второ мя 
сто. В полуфиналната среща 
те победиха отборът на Про 
купйе, а във финалето загу
биха от отбора на Ниш, който 
по този начин спечили първо 
място. В борбата за трето 
и четврто място, между Пи 
рот и Пронупйе домакините бя 
ха по-успешни и те заеха тре 
то място.

Участниците в състезанията

По почин на общинените 
синдикални съвети от Ниш, 
Пронупйе, Пирот и Димитров 
град на 25 юни в Пирот се про 
ведоха състезания по тенис 
на маса на отбори от спомена 
тите общини. Състезанията се 
проведоха в чест на двойни 
те Титови и наши юбилеи — 
40 години от идването му наче 
ло на Партията и 85-му ро 
рожден ден.

Димитровградският отбор 
на тези състезания представ 
ляваха Никола Богданович — 
работник от митницата, Милен 
но Виданович — работник във 
ветеринарната станция и Жи 
на Милошев — работник в ка

:
Етапното спортно строител 

ство ще продължи и зана 
пред. Сред димитровградци съ 
ществува интерес, воля и же 
лание да дадат всичко от се 
бе си, но да получат място 
за рекреация и спортуване.

В бъдеще се очанва и по 
мощ от Републиканската общ 
ност по физическа култура, 
призвана да помага строител 
ството на спортни обекти и 
терени, особено в изостанали 
те и крайгранични общини, 
именно каквато е Димитров 
градена община.

Полагане на тревната площ
та на футболния терен и ле 
коатлетическата писта.

строяване на необходимите 
спортни обекти и съоръже
ния в бъдещия 
център.
общност на интересите по фи 
зическа култура в общината 
поде инициативата, която сре 
щна подкрепа и разбирател
ство от страна на всички в об 
щината. А след това се при 
стъпи към изпълнението ло 
етапи.

спортен 
Самоуправителната СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ И 

СРЕДСТВА

Строителството на футболно 
то игрище започна със съ 
брани около 800 хиляди дина 
ра и с много доброволен труд. 
От посочената сума към 300 
хиляди динара са обезпечи 
ли трудещите се в стопан 
ските, като са дали по един 
трудоден за строежа на обе 
кта. Обществените органи
зации обезпечават останала 
та част — около 500 хиляди 

и то: Общинската

в Пирот посетиха и съвременна 
та конфекция „Първи май”-ФУТБОЛ-ПЪРВИЯТ ЕТАП 

НОТО ИГРИЩЕ А- Д-Ст. Н.

Етапното спортно 
ство бе най-лравилният 
ход към решаване на спорт 
ният комплекс. Започна се от 
футболното поле. Изкопани 
и отстранени бяха няколко хил 
яди кубика пръст. След това 
бяха
канали с насипване и изравня 
ване
Смиловско 
ни чимове (буци пръст с тре 
ва) и направен „зеления те
пих”.

Същевременно в основни ли 
нии се решаваше лекоатлети 

канто и място

строител- 
под НАШ КОМЕНТАР

динара,
скупщина — 150, Самоуправи 
телната общност за комунална 
дейност — 100 и Самоуправи 
телната общност по физическа 
култура 245 хиляди динара. 4,5 
хиляди динара са обезпечени 

на анациевите 
в Спорт

Произшествие за поука
дренажниизкопани

чи, или любители на спорта, 
или пък случайни хора. Зна 
чи — пътува се неорганизи-

концентрация и по-голяма въз 
можност за произшествие.

Не можем никак да възпри 
емеме, че оправдание за та 
ка организирани пътувания 
са недостигът на средства и 
че така е по-евтино. Не мо
жем да приемем и това. че 
няма винаги автобуси...

всичко в нашето общество 
е организирано. Значи и спор 
тът. Ако има средства, ако 
има обществено оправдание 
да имаме спортни отбори 
ще ги имаме, но и ще знаем, 
какво и как работят тези от 
бори. Изглежда, че в момента

Неотдавна, връщайки се от 
Първа Нутина, след 
Будучност" (резултата 
футболистите 
кански" от Димитровград има 
ха автомобилна натахгрофа. 
При Станиченье се сблъскаха 
четири автомобила. В два от 
тях бяхе футболистите на ди 
митровградсния отбор. Двама 
от тях имат сериозни повре 
ди и се намират в болницата 
в Пирот, а повредени са още 
петима души, които след 
оназаната първа помощ са 

болиницата. 
нашите хора не

от продажба 
дървета и тревата 
ния център.

Много по-големи са ефекти 
те от доброволния труд. Тру 

се от Димитровград 
стопанство проявиха ви

на терена. Накрая от 
поле бяха докара

мача с 
1:1). 

на „Асен Бал рано.
Има ли място и право една 

спортна, младежна и ясн0 на 
сочена обществена организа 

да работи така? Нима 
Има. И не

дещите 
ското 
соко
спазъм, като 
яди доброволни трудочасове. 
Според едно изчисление до
броволният

Ция
няма автобуси? 
само,
задача е поддържане на съоб

съзнание небивал енту- 
дадоха на хилчесната писта, 

то за лекоатлетическо спорту
че има, но и тяхната

щенията.
Всичко това я°н0 говори, 

че има хора платени за пре 
воз на пътници, значи и на

Но именно построява- 
налекоатлетическа писта 

и лекоатлетическа база ще бъ

ване.
нето труд на научуко

спортисти.
Възможно е, и случва се, да 

има нещастия и при автобу 
сите. Но вероятността е по- 

когато води човен, на

напуснали
В случая 

са виновни за произшествие
то. Но желанието ни не е 
да пишем за това. Автомо 
билни злополуки се случват 
ежедневно и затова не мо
жем

те са някак си по страни, из 
вън обществения контрол, а 
това не може да се допусне..

Желанието ни в случая е 
да посочим едно произще- 
ствие, което за щастие все 
пак завърши добре, а може 
ше и много по-лошо. Нека та 
зи автомобилна злополука бъ 
де поне поука за в бъдеще 
— всички да водим грижа за 
живота на младите хора и да 
не допускаме неорганизирани

когатоВ годината на физическата култура, 
футболният отбор „Радник” от Сурдулица 
стигна своя голям успех — влизането в Нини а 
футболна дивизия

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИТЕ 
СПЕЦИАЛНО НА СПОРТУВАЩИТЕ, ЧЕ-

по- малка,
когото това е професия-

Не можем да не се спрем 
на това как изглежда един 
спортист след като мача за 
върши. Не само изморен, но 
и един дълъг период 
под психозата
се мач. И една такава колона^ 
от 4 до 5 автомобила, ноято 
са играчи и любители, есте работи,
ствено 
А това е

да обвинявам никого, 
нито имаме право на това. Же 

ни е само да
явлени0> кое 

мнение няма об

селанието
спрем но едно 
то по наше I 
ществено оправдание. 

Почти цяла

СЕ, А 
СТИТИМ време 

на състоялия
ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ година димит

ровградските футболисти, и 
баскетболистите,пожелаваме успехи в со- отивот до 

мачове на страна с 
ноито возят или игра-

като им 
циалистичесото изграждане ще разисква за мача. 

значително по-мална ^ 1 ; I
на А. Д.играят

ноли,страната.
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БИ ЩЕ ви ИНТЕРЕСУМОЖЕ
ВА

АНЕКДОТИ ОТ НОБ
ПРЕЗ Нвродоосвободителната борба някакъв фа

шистки офицер искал да узнае колко истрланите оби- 
войсиата на Мусолини.

— Какво би направил за английски войник?
— Нищо
— А за партизаните?
— Също нищо.
— А за фашистите на Мусолини?
— За тях бих работил Цял живот! — с радост

1961 година 
Драговита 

купи транзистор

чат

отговорил словенецът.

ОСТАДОМО сами с бабуту на село. Деца раз- 
вачаше по градища. Никой не дооди. Яете на не 
работе, кажу деца ним нашлаива, требе да 1)и воде 
на море. Све пропада Затова свану йосок п° неной 
се ройи од село.

Додена бео по-млад беше ми мерак и я Да се 
одвлечем од село. Кикво да прайим сам и кино да 
се борим с две мършаве краве. Колата ми пропадла. 
Плуг

казал той-
— Браво! Това и очаквах — казал офицерът. 
Фашисткият офицер обаче не знаел, че слове- 

ГРОБОКОПАЧ.

шеснадесет години 
са изминали от 1961 година ко 

на село Дра

САМО

гато жителите 
говита купиха транзистор, на 
местиха

енецът
ЩЕ ИМА СВЕДЕНИЯ
Един ден Милан Милевич като номандир на 

Осма краишка бригада поискал да се пошегува със 
рзузнавателен офицер.

Преоблякъл един боец в легионерска унифор
ма и го окичил с всевъзможни

го в читалището и
всички жители на селото 

са слушали новини от страна 
та и света, 
жено в печата транзистора е 
купила подружницата на Социа 
листическия съ*оз подпогна 
та от Земеделската коопера 
ция.

там
немам вече с године. своя Както бе забелеОтидо у град и поднесо молбу да съм чувар на 

капию на йеДН0 предузебе. Прочела децата молбуту 
и ми пишу. Не може да будем чувар. на море место 
узели сакатога човека. Право й® това по-добре да ра
боти йедън сакат отколкото я К0Й имам и рубе и 
но!}е, а може още да работим.

На другу годину поднесу молбу да будем метач 
у йвДно предузебе. Мину се време и получи одговор: 
Манча Манчев не може да се узне на теквуя ра 
боту оти на това место узето момче с осмогодиштьу 
школ»у.

германски отличия, 
с които разполагали като трофеи. Повикал след това 
Есад и му казал:

— Разпитай го!
След половин час дошъл Есад при Милевич и 

му съобщил:
— Другарю командир, ще има сведения като 

пръст и плява! Сега Драговита е елекрифи 
има телеви-ЗНАК ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ

В околността на Петровац партизаните нападна 
ли едно вражеско укрепление. Знак за разпознаване 
бил

цирана, селото 
зор, а почти всични домакин 
ства радиоапарати и безброй 
транзистори.
16 години транзисторът беше 
голяма радост за жителите на 
това планинско село.

На требу годину поднесо молбу да прайем ка- 
ве у йеДно предузебе. Реко: това йе за мене. Каве 
знам да прайм и с това каве. че се извлечем од 
село.

Зора-Свобода.
Но само предиБила нощ. Партизаните се приближили до ча

совоя, но не могли добре да видят дали е наш, или 
вражески войник. За проверка един партизанин на- 

уговорения знай:Писаше ми дека това била ,,женска" работа.

Сана и улице да метем. Реко това нейе тешка 
работя. Ама за това место синовете ми не давало: 
каже че 1}и излагам, това била най-нищожна работа.

И тека за мене нема работа у град. А видим 
кико пропадам. Нити имам земеделсби инвентар, кити 
имам стоку.

Най-после и за мене, че изгрейе слънце.
Че слезнем и я у град. Децата мисле и за ме

не. За некой месец че буде готов овчарникат у 
Липинско поле. Там че подавам молбу. Е там нече 
никой Да върне. Имам 40 године овчарлън, бил 
сам бия, искарувач, носил съм млеко. Могу све 
да будем. Идо у Цариброд да се распитам. Кажу дека 
там че има машине койе че мълзу овцете, саме че 
\)и, ране, че претана&о млекото. Там овчар че буде 
господин. И това че будем я — Манча Манчев. Да 
нека ме друг върне на това место. И вечером че 
затворимо овцете и че си отидомо у Цариброд на би- 
но и театър- А ако има зор за мене, че имам телевон 
и че ме окну. А това йе близко и одма че отидем.

Са видите, че й® добре, тека да се живее с 
И овчарете да виде у свой век бино и театър.

зал
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