
ЕрятстВо Разговори на ръководи
тели от Димитровград 

и Босилеград* ВЕСТНИК НА БЪЛГДРСКАГ А НАРОДНОСТ В Сфр ЮГОСЛАВИЯ*

Положението, специфично- 
стите и актуалните проблеми 
на образованието беше гла
вна тема в разговорите на 
ръководителите на обществе 
но-политическите организа
ции, общинските скупщини 
и културно-просветните ин
ституции от Босилеградска 
и Димитровградска община.

На това междуобщинско 
съвещание, което се прове
де на 6 юни в Босилеграда, 
най-много внимание бе пос
ветено на финансирането на 
образованието, което особе
но е актуално за гимназиите 
в двете общини и средното 
образование изобщо. При то 
ва като проблем бе изтък
нат и инвестирането в осно 
вното образование. В разго
ворите бяха обхванати и въ
проси въ» връзка с приспо
собяването на учебните про 
грами към действителните 
нужди на образованието в 
общините, както и въпроса 
на просветните кадри. И въ
проса за учебниците бе посо 
чен като проблеми, който тр 
ябва по-бързо, организирано 
и качествено да бъде разре
шен.

Всъщност, това беше под
готвителна среща за прове
ждане на едно по-широко 
съвещание по тези пробле
ми, на което ще бъдат пока 
нени и представители на ре 
публиканските институции, 
с цел да се изнамерят реше
ния до началото на новата 
учебна година, която трябва 
да започне с по-малко вися
щи и неразрешени пробле
ми в образованието.
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Посещението Йосип Броз Тито в СССРна

ТИТО НА ЧЕРВЕНИЯ В тези полезни разговори 
взеха участие председатели
те на Общинските скупщини, 
Димитър Славов и Владимир 
Стоичков, секретарите на Об 
щинските комитети, Райко 
Зарков и Стоичко Ангелов, 
председателите на Общинс
ките конференции на социа
листическия съюз Илия Пет
ров и Цоне Тодоров секре
тарите на Общинските обра 
зователни общности, дирек
торите на двете гимназии и 
други ръководители от две
те общини.

В. В.

Заседание на ОК на СКС в Босилеград

Да се проведат решенията 

на IV конференция на СКС
— Предстоят разговори във всички 

трудови организации
Общинският комитет на Съюза на комунистите 

Босилеград направи конкретен договор за провеждане ре 
Четвъртата конференция на СКС въ® връзка 

с укрепване на общественото и икономическото положе
ние и ролята на работническата класа. Преди това за 
провеждане на тези решения бе направен договор на ме- 
ждуобщииско равнище във Враня.

По този повод на заседанието на 
през тоя месец във всички трудови организации да се 

устроят заседания с членовете на СК и с всички труде- 
се. За начало такива разговори веднага ще се прове

дат в Здравния дом, търговското предприятие „Слога” в 
Босилеград и в земеделската кооперация в Долно Тлъ- 
миио.

в

тенията па

ОК на СКС се ре
ши

аци

В светлината на решенията от Четвъртата конфе
ренция на СКС ще се разисква преди всичко за развитие- 

- самоуправлението: как действува, кой се протнво- 
кои в неговите органи проявяват самоволне.

то на
поставя и
Това ще спомогне, да се определи съществената роля на 
работниците в самоуиравителиите органи. Твърде обсто
йно ще се обсъди системата на разпределението и поло
жението на работниците с иай-миски заплати. Тема на ра 
зговорите ще бъде социалната политика и социалните ра
злики в общината. _

Според договора па ОК па СКС решенията от Чет
въртата конференция на СКС същевременно ще бъдат 
обсъдени и от страна на местните партийни организации. 
Тук ще се проведат разговори и за осъществяването на 
политиката за национално равноправие. По-конкретно ще 
се посочат и някои отрицателни прояви в партийната дей 
пост. При това отделно внимание ще се обърне на мест- 
питс организации в Горна Любата и Босилеград. В първа
та все още не са проведи партийни избори, а във втората 
поради неенергпчност в решаването на практически въп
роси се е дошло до сериозна пасивнзацня на членовете.

Към края на юни Общинският комитет на СКС ще 
изработи анализа резултатите от проведените решения.

На заседанието бс изтъкнато, че е необходимо отно
во да се актуализират решенията от Четиринадесетото 
заседание па ЦК на СКС, в които сс говори за ролята на 
комунистите в борбата им срещу всички видове нацио
нализъм и външната нспрнятелока пропаганда. Въ® връз- 

местинтс партийни организации също така

Събрали смс сс на това 
да връчим Ор 

президента
Социалистическа федеративна ре 

на Снгоза на югослав- 
Йо-

Председателят на
публика Югославия и председателя ^ С1_пругата си
ските комунисти Яоеип Бр дслегадия направи шест-ванка и кленове на оф„НИ лна долег-тци, „В„у-

„^ГнаТголеми^почссти пР=та Т«о посре- 
най-висшите съветски ръководители Брсжнев,

тържество, за 
депа Ленин

Социалистическа фсдсра- 
тавна република Югославия, 
председателя па Съюза 
югославските комунисти дру 
гаря Йосип Броз Гито. С то
зи Орден Президиумът 
Върховния съвс~ 
удостои другаря 
Тито ценейки

на
на

надневно 
ково 
щнаха 
горни и Косигин. на

СССР 
Йосип Броз 

неговите за- 
съвместиата борба

набукви АУМитс^Добре 
Йосип Броз

едри
дошъл другарю 
срещането 
Тито в Москва предаваше и 

отбеле-
ниновия булевард и на ули 
па „Георги Димитров .

След интонирането на дър 
и прегледа 

съставена

па слуги в 
против фашизма, важния му 
принос в развитието и укре 
иваието на братската друж- 

отиошеиия 
Съвст-

която

«в'жпеЖр-
„И И Косигин, както и пред 
сгавянето на Тито и придру 
жавашите го лица на съвет- 

партийни и държавни

жавиите химни
от пехотинци моряци и воен

от аерогарата 
на президе

ба и всестранни 
между народите 
ския съюз и Югославия, ак
тивното участие в борбата 
за мир и развитието на меж- 

сътрудиичсст- 
повод 80-тия му ро-

на
сили —новъздушни

лия маршрут
^ЛеитоТкрсм- на всеки
то__50 метра от двете страни
на п-ьтя сс намираха югосла 
веки и съветски държавни 
знамена и бяха иадигнатило

аерогарата бяха изписани с

ските 
ръководители.
РАЗНОВИДНОСТТА НА ФО 
РМИТЕ — СИЛАТА НА СО
ЦИАЛИЗМА

Предавайки на президента 
Тито Орден на Ленин, пред
седателя на Президиума на 
СССР Николй Подгорни, ме 
жду другото, каза:

дународното 
во и по
ждеи ден. ка с това в 

ще се водят разговори.За Вашата активност на 
поста ръководител па кому 
нистическа партия и шеф на

(На 2 стр.)

В. В.



Срещата Брежнев-НиксьнПосещението на Р1осип Броз Тито в СССР

ТИТО НА ЧЕРВЕНИЯ 

ПЛОЩАД
Нова доза оптимизъм

мът на Върховния съвет на 
СССР и Министерския съвет 
на Съветския съюз, устроиха 
в залата на Големия кремъл 
ски дворец тържествена ве

на президента 
на Републиката и прелеела- 
теля на СГОК йосип Броз Ти

Посещението на Никсън в Москва и разговорите му

ЙГЯЬГй
решават нищо и че пътят на мирните преговори и на сът- 
рудиичеството е много по-сфикассн.

Но световната общественост не

тьрпелив^подготвян^от помощници на двата ръководи
те!" от преди две-три години а това не беше тайна за 
света Значи Брежнев и Ннксън са се срещнали след ка
то огромнат^ подготвителна работа е била завършена. 

Кос тогава прави срещата значима/
В първите дни на разговорите едва ли можеха да се 

по-особени резултати. Договорите за защита на 
съвместни действия

своето визионерство Ленин 
указа на необходимостта за 
обогатяване на социалисти
ческата мисъл и практика с 
нови познания и революцио
нни опити. Ленинският под
ход подразбира дълбоко На
учен анализ на действително 
стта при същевременно осъ
ществяване на революцион
ните преобразования, за ко
нто се бори работническата 
класа”, каза на края др. Тн-

(От 1 стр.)
държава е свързано и създа 
ването и развитието на нова 
социалистическа Югославия.

В нашата страна Ви зна
ят като поборник за укреп
ване на мира и развитие на 
международното сътрудни
чеството. С ваше напосред- 
ствено участие югославската 
външна политика дава свой 
пренос към делото на борба 
та срещу империалистичес
ките сили «а агресия и угне 
тяване, борба за свобода, не 
зависимост, мир и сигурно
ст на народите.”

Отговаряйки на тоста на 
Николай Подгорни президе
нтът Тито каза:

„Най-сърдечно благодаря 
на Президиума на Върхов
ния съвет и Централния ко
митет на Комунистическата 
партия на Съветския съюз на 
голямото признание, което 
ми е отдадено с удостоява
нето с Ордена Ленин. Благо
даря, Също така, на топлите 
думи, които тук ми бяха от
правени.

С чувство на огромно ща
стие и гордост, приемам то
зи Орден, защото за мене 
Ленин винаги беше велик 
учител, революционер, ст
ратег и вдъхновител на ре
волюционните стремежи и 
похвати.

Разновидността на форми
те в борбата за ново, за Ле
нин представляваше силата 
на социализма като идея и 
практика, което и животът 
безброй пъти убедително по
твърди. Неговата жизнена 
свежест, силата и непресъх- 
ването произтичат, преди вси 
чко, от неговия творчески 
диалектически метод. Със

черя в чест

то.
бе особено изнена- 

на срещата. Те бяхаПо този повод генерални
ят секретар 
иид Брежнев и президентът 
на СФРЮ и председателя ма 
СюК Йосип Броз Тито раз
мениха тостове.

По време па посещението 
си, между другото, Й. Б. Ти
то положи венец пред мав
золея на Ленин.

на КП СС Лсо-

то. очакват

е
те проблеми” — питаха се по света.

Но когато последва договорът за научно-техниче
ско сътрудничество и след него споразумението за съв
местни изследвания на Космоса, което предвижда сре- 

съветски и американски космонавти в косми- 
оптимизъм пак обхвана хората.

Вечерта Централният коми 
тет на КП СС и Президиу-

ща между 
чсските простори,

Нова доза оптимизъм последва от споразумението 
за осуетяване даже и на случайни инциденти по море и 

на всичко беше съобщението, че епо въздуха, а венец 
подписано и „ракетно споразумение” — т. е. споразуме- 

ограничаване надпреварата в ядреното въорьжа-ние за 
ване.

,,Вероятно няма да, има война между великите”. ^„Мо 
же пък светът да заживее спокойно“ — такива биха били 
накратко коментариите, които в тези дни можеха да се 
четат в колоните на разни вестници по света.

Ето, това е значимото — договорите, които отдале
чават конфликта. Остава обаче нещо, което тежи на све
та. Важни международни въпроси, които имат имена: Ви 
етнам и Близки изток, си остават наболели и угрозяващи 
мира и след тази среща. Разговори е имало но всяка 
страна си е отстоявала позициите. А при такива условия 
решение не се постига.

Може би съобщенията, които можеха да се чуят по 
време на разговорите — ,,договаряме се, но не за сметка 
на трети” — подсказват на обществеността безсилието 
на великите, или че тези въпроси и трябва да се решават 
в присъствието на най-заинтересованите. А това са в слу
чая виетнамците и арабското население от Близкия из
ток. м. н. н.

ТИТО НА 80 ГОДИНИ

Поради това проявено до
верие към българския на
род, той беше посрещнат 
най-искрено през 1947 годи
на. Това посещение в Бълга
рия остави на Тито силно 
впечатление и той много пъ 
ти е говорил за тия срещи, 
като изразяваше своите сим
патии към българския народ 
Още при завърщането си в 
Белград той каза, че „симпа 
тиите на българския 
към Югославия се 
ват във всичко онова, което 
е в сърцата на нашите на
роди ... Ние дадохме клетва 
на българския народ, че вяр 
но ще пазим и провеждам 
онова за което се договорих 
ме„. А в Евксиноград Тито 
констатира, че българският 
народ е вързан с душа, сръ- 
це и ума си за идеята на бра 
тството и единството с Юго
славия.

Тито и българския народ
Йосип Броз Тито като из

тъкнат революционер на ме
ждународното работническо 
движение в свойството си на 
генерален секретар на ЮКП 
не един път показа своето 
отношение към НР България 
и българския народ. В мно
го случаи той показа, че към 
българския народ питае го
ляма обич и като революци
онер — интернационалист ис 
крено се радваше на успехи
те му в социалистическо
то строителство и личното 
щастие на българина.

Още на Второто заседание 
на АВНОЮ, той спомена за
раждащото се българско съ
противление против фашиз
ма. А по време на войната, 
подържайки връзки с Геор
ги Димитров, той изрази го
товност да помогне на бълга 
рския народ за освобождени 
ето му от фашизма. Той 
крено се застъпваше да по
могне на българския 
да се изтъргне от положение 
то, в което го бе 
фашисткия режим. Затова 
той прие български револю-

ционнери от Москва на сво
бодната територия и им да
де условия да се запознаят с 
партизанското воюване, как 
се създават партизански час
ти, за да се борят за освобож 
дението на своята страна от 
фашизма.

След това на срещата си 
в Крайова (Румъния) на 5 
октомври той се съгласи бъл 
гарските войски да участву
ват в боевете против фашиз 
ма и с това помогна Бълга
рия да се нареди в редицата 
на воюващите срещу хитлер 
ската Германия.

След освобождението Й. Б. 
Тито настояваше за искрени 
и добросъседски отношения 
между България и Югосла
вия. Още на срещата с Чър
чил, когато той го питал ка
кви ще бъдат отношенията 
на Югославия към България, 
Тито категорично отговорил, 
че ще бъдат приятелски.

Тито се застъпваше Бълга
рия и българският народ да 
ое освободят от вредителст
вото на реакционната опози
ция, която след освобожде

нието не желаеше добри от
ношения между Югославия 
и България. По време на по
сещението в Скопие, на 11 
октомври 1945 година, Тито 
говори за становището на 
реакционната опозиция, коя
то чрез „Свободен народ“ се 
бори против свободата на 
македонския народ. „Приз
навам — каза Тито, — че то
ва даже и от тях не сме оча 
квали. Не очаквахме такъв 
отговор на подадената ръка. 
Но ние знаем едно: българ
ският народ не мисли така. 
Ние знаем много добре, че 
българския народ е за поли
тика, която съвместно започ-

Тито заяви, че наближава 
часът, когато българският на 
род ще може свободно да 
решава и тогава ще се реши 
какви ще бъдат отношенията 
между България и Югосла
вия.

народ
изразя-

Най-близки отношенията 
между България и Югосла
вия станаха по време на вза 
имните пооещения на Тито 
и Димитров през 1947 г. То
гава Тито в своята реч в Со
фия, на 26 ноември 1947 го
дина, каза: „Историята 
ни осъди, ако не направим 
всичко възможно народите 
на България и Югославия да 
осъществят неразривно брат
ство и единство“.

. Тит° като ръководител, ко 
ито много пъти е проявил 
Доверие в югославските 
роди, има такова 
в българския народ. Това го 
изрази и «на 30 ноември 1947 
година, когато каза в Наро
дната скупщина, че 
рия и Югославия 
на един и същ път 
та, когато народите сами ре
шават за своята съдба.

ще

За своето посещение в Бъл 
гария Тито много пъти е под 
чертавал, че народът прегьр 
щал югославската делегация, 
а на митинга в Пула 10 
1949 година той 
бича българския 
3 август 1949

нахме да провеждаме след 
изгонването на окупатора, ко 
гато започнахме братски и 
искрено да говорим ..Ти
то винаги показваше, че бъл 
гарският народ има високо 
политическо съзнание и за
това желаеше час по-скоро 
България да се изправи на 
собствените си крака,

юли 
заяви, че о-

на-
доверие и

народ. Наис-
година, говорей 

ки на армейците в Македо
ния, Тито каза:

народ
Бълга- „Аз отново 

се връщам към българския 
наР0Д, защото са незабрави
ми ония

за дапоставил се намират 
в момен-може отношенията да станат 

добри. В своята реч в Цети- 
не на 13 юли 1946 моменти когато аз

година.
Страница 2
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Сурдулица Стопански теми

ч“ХВ.тГГоЙссрн Сиромашията не се ражда
— Най-благоприятна почва за незаконно забогатяване са външната търговия, рен- 
тиерството и корупцията.На 2 юни се проведе засе

дание на Общинската кон
ференция на ССРН в Сурду- 
лица. Прис-ьствуваха члено
вете на ОК на ССРН и Алек 
сандър Трайкович, народен 
представител в Републикан
ската камара на СР Сърбия.

Общинската конференция 
на ССРН разгледа ролята и 
задачите на местните общно 
сти в самоуправителната си 
стема. Встъпително слово из 
несе Любен Величков, а след 
това се води разисквание. 
Между другото се подчерта, 
че местните общности пред
ставляват основни самоупра 
вителни институции в наша
та самоуправителна социали 
етическа система. Но съще
ствува и неправилно схва
щане на ролята и значението 
на местните общности. Има 
случаи на слаба финансова 
отчетност, защото хората са

професионално неподготве
ни. Покрай това те нямат 
ни стабилни и сигурни изво 
ри за финансиране, което 
трябва да се уреди. И сътру 
дничеството с обществено- 
политическите организации 
в някои райони на комуната 
не е задоволително. Там къ- 
дето то отговаря и резулта
тите са ни лице. И от анга
жирането на отборниците 
на ОС в работата на местни 
те общности, към които ое 
числят, зависи успеха им, бе 
казано на заседанието.

За нов председател на ОК 
на ССРН в Сурдулица е из
бран ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ, 
досега подпредседател, а не 
говата досегашна длъжност 
в организацията зае МИЛО- 
РАД ТАСИЧ, който бе пред
седател на ОК на ССРН.

Неотдавна вестник „Рад“ 
орган на профсъюзите у нас 
публикува статия на тема 
за потеклото на социалните 
разлики под горния наслов. 
За нашите читатели предава 
ме откъси от същата.

До богатството не се сти
га на почтен начин. Така е 
записал още славният гръц
ки мислител Аристотел пре
ди 23 столетия. Той е имал 
пред вид, чо няма свръх хо
ра и че всички са приблизи
телно еднакви в трудоспосо 
бността си, от което следва, 
че всички еднакво доприна
сят в производството. Разли 
ката в богатството пък е са
мо резултат на неправилно
то отнемане на част от тру
да при размяната му, което 
не е честно — ни е съобщил 
философът Аристотел.

Ето, след толкова столетия 
това негово политическо ра 
змишление си остава актуал 
но. Пропастта между слоя 
на богатите и бедните става 
все по-голяма от година на

лбоки джобове записват де
цата си в гимназия или дру
ги средни училища, докато 
другите са принудени да се 
задоволят само с изучаване 
на занаят, без оглед на лич
ните способности и дарби. 
И естествено на първите по
сле са отворени факултети
те и татковата класа. Печал 
но е едно сведение от една 
художествена академия, къ- 
дето нямало пито един ра
ботнически потомък при из
бирането на един студент
ски орган.

Най-лошото е това, че по
ложението в училищата се 
влошава и че това заплашва 
на човека от раждането о- 
щс да му бъде отредена си
ромашията, макар че тя не 
се ражда заедно с човека. 
За поправяне на тази греш
ка не може да се чака дъл
го, ако искаме да изменим 
неблагоприятната социална 
структура, която все по-чес
то става спирачка за утвър
ждаване на истинското са
моуправление.

ние на труда, по условията 
на осигуряване и разделяне 
на дохода и недоимъкът на 
материални средства за по- 
бързо заличаване на насле
дените социални разлики.

Другият източник, според 
Президиума, са неуредените 
процеси на пазара, недоиз- 
градената политика на данъ
чните облагания и злоупот
ребата на поста и доверена
та длъжност, вследствие на 
което се стига до непозво
лено обсебване на обществе
но имущество. Впрочее не 
бе пропуснато да се каже, 
че това се улеснява от сла
бостите в самоуправителния 
контрол в трудовите колек
тиви и в контрола на Дър
жавните органи и инспек
ции.

М. Величков ПЪРВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

могат да минат за оправда
телни, но вторите не могат 
да се оправдават с ншцо. 
Как изобщо може да има оп 
равдание за баснословните 
кражби на обществени пари 
Никой не може да се оправ

Клисура - център получава 

водопровод година, и се искат спешни 
решения.

Застоите е растежа на жи 
зненото равнище и забогатя
ването на една част хора ра 
зтърсва престижа на наша
та самоуправителна система 
А как не, когато през 1967 
година югославяните са по
лучили лични доходи 
милиарда динара., а пет го
дини по-късно, още толкова 
и по същото време получе
ните пари извън списъка на 
заплатите са се увеличили 
три пъти в обществения сек
тор.

ИМА ЛИ ИЗХОД?
дава с това, че самоуправле
нието не е още толкова раз
раснало, за да хможе да спре 
с контрола си злоупотреби
те. Също така често се на
мират оправдания 

мнимо

Положението е заснето. 
Социалното положение е ра
зглеждано от самоуправите- 
лите в Сараево миналата го
дина. Обаче още не са уста
новени мерките за провеж
дане на принципните станови 
ща на този събор. Това пък 
съдействува да се увеличава 
пропастта между богатите и 
бедните.

Доста слабости произли
зат от материалната слабост 
на обществена база.

В областта на оборота поло 
жението е още по-мъгливо. 
Освен неорганизираното на
стъпване в чужбина има 
много посредници. Това пък 
е и най-благопрнятната поч
ва за корупция и кражби.

Но тук работите не се оп
равят с плач. Трябва да се 
разбере, че средствата, кои
то се разливат по пазарите, 
влизат в частни джобове и 
по разни джиро сметки и 
спестовни книжки — изли
зат от обществени предприя
тия, учреждения и организа
ции. Това именно 
ва обществото да 
грешките, които не е съзря
ло в борбата за развитието

Местната общност в Клисура, трудовите организа
ции и населението от Дервен се заеха да разрешат отда- 
вно наболялия въпрос, снабдяването с вода. За целта те 
пристъпиха към изграждането на водопровод. Според 
проектосметката за построяването на водопровода са не- 
обходими около 150.000 — дин., които обезпечават ОС в 
Сурдчлица, трудовите организации от Клисура и населе
нието от Дервен. Населението освен в пари ще участвува 

доброволна работа. Обекта трябва да се пусне след

в непоз-
връщане35,5 воленото, 

на старото, т.е. към честото 
инспектиране. Това е 
къде точно, обаче за работ- 

е по-добре 
даже и етатизмът да се по- 
разшири малко, 
да се увеличават кражбите 
и злоупотребите.

На работническата 
принадлежи бъдещето — се 
казва в Конституцията. То
ва значи, че нейните пред
ставители', обаче без бели 

, трябва да вникнат във

доня-
и с 
15—20 дни. ническата класа

Ползата от водопровода ще бъде голяма. Новата 
триетажна жилищна сграда, трудовите организацн и се
лището ще получат хубава планинска вода за пиене и 
употребление. По такъв начин ще изчезнат редиците, осо
бено през летния период пред единствената чешма в Кли
сура-център, построена още през 1902. г. и която не може 
ше де задоволи нуждите.

отколкото

За неоправданите 
ни разлики взе да се говори 
по-сериозно преди една 
дина на Сараевския конгрес 
на самоуправителите. Някол 
ко резолюции бяха отлична 
рецепта как да се лекуват 
„настиналите“ места.

социал- класа
го-

М. Величков
яки
всички пори на обществения 
живот. Това е добре. Но 
как 
води
разованне, където възниква 
нов проблем — как да се 
финансира това образова
ние? Статистиката показва, 
чс все по-малко работннчее 
ки деца имат червените сту
дентски книжки, което зна
ча!, че свършването на учи
лище е своеобразно регру-

веете още много години за 
доброто на югославските и 
всички славянски народи.

и моите другари от ЦК и 
правителството 
през България. Стотина кило 
метра хората минаваха

на коне или кола за да

минавахме
да се осъществи. Пътят 

към по-всестранно об-ДВА ИЗТОЧНИКА НА СО- 
ЛИАЛНОТО НЕРАВНОПРА- 
ВИЕ

пе-
Няма народна младеж, ко

ято не се възхищава от ва- 
щия героически пример на 
Вашия живот и Вашата бор
ба против народните неприя- 
тели, а за щастие на народа. 
Ние" българските младежи 
се учехме от Вас, как трябва 
здраво и последователно да 
се отбраняват народните ин
тереси въпреки всички труд 
ности и пречки. Вашият жи- 

учи да обичаме без- 
отечество,

ша,
дойдат на железопътните га- 

линията Варна до Со- На една скорошна сесия 
на Президиума на СЮК. в 
уводния доклад председате
лят на Съюза на синдикати
те в Хърватско Милутин Ба 
лтич посочи два източника 
на социалното неравнопра- 
вие. Първият са: проблеми- тиране за физически или ум 
те по общественото разделе- ствен труд. Татковците с дъ

ри на
фия и обратно за да видят 
югославяните, които искат с 

изграждат братска об 
— на Южните славя-

задължа-
поправи

тях да 
щност 
ни“.

Дори и в моментите, кога
то отношенията не бяха добри 
Тито се застъпваше за бъл
гарския народ. На 10 май 
1952 година той каза — как- 
вито и да са отношенията, 
ние не трябва да мразим оъл 
гарския народ.

си.

вот ни
гранично нашето 
да вярваме в силата на на
рода и да се борим за с “ 
ществяване на великите иде
али на човечеството — соци

Стопанска хроника
осъ-

И ПАРИТЕСКЪПОТИЯТАТито ализма..Това отношение на
българския народ не 

без отговор. Бълга-
Разходнте на живота са по-големи 1,9%.
Радваща новина, която ни се съобщава 

от Статистиката е. чо съотношението ме
жду вноса и износа е в полза на износа. 
Именно износът през април е по-голям 
с 32% в сравнение с миналогодишния ап 
рил (2.960 милиона динара), а вносът е 
по-малък 21% (3.865 милиона.)

Личните доходи, конто също не са до
бре заюздеин, растат. Това тревожи, за
щото се увеличава потреблението, което 
в много случаи е виновник за разстрой
ствата на пазара и на 'икономиката изо
бщо.

А спестяванията през март и април съ
що показват тенденция към намаляване. 
Причината но е толкова в поскъпването, 
колкото в разни слухове н идеи за кон
трол на валутни и спестовни сметки при 
банките. Така например в първите три 
месеца на годината увеличението на сне- 

възлиза на около 414

Статистиката и правителствени пред
ставители ни съобщават, чс ги тревожи 
покачването на цинтс. Имат пред вид по
ложението през април, но все пак кате
горично съобщават, чс

към
оставаше 
рският народ също така че
сто пъти изразяваше своята 
обич към Тито зарад него
вите заслуги в Освободител
ната война и зарад идеите 

сближение на българ- 
и югославските народи

Отговаряйки на българска
та младеж при връчването 
на щафегната палка, 
каза, чс това прсдставява си 
мволично решение на българ 

и българската

Тито
| покачването на 

цените няма да надмине предвиденото 
поскъпване от 5°/о т. с. 5,4%.

Ето какъв с бил растежът на цените:
Промишлените произведения са стана

ли по-скъпи през април (в сравнение с 
март) 0,5%. Средствата на труда са по 
скъпи с 0,1%, възпроизводственито мате
риали — 0,2%, а стоките за широко пот
ребление — 0,9%.

Селскостопанските продукти през март 
са били по-скъпи в сравнение с февруа
ри с 2%. В обществения сектор поскъп
ването с 0,9%, а в частния сектор —• 3%.

Общо гледано покачването на цените 
в оборота надребно достига 1% в сравие 
ние с март а в сравнение с миналия де
кември е 3,9%. За това общо покачване 
на цените е повлияло поскъпването на 
земеделските произведения в оборота на 
дребно, което достига 3,7%

ския народ 
младеж да пазят братството, 
което ни води 
бъдеще. „Предайте от името 

каза дру-

му за
Тази своя обич младежите 
на България изразиха през 
1948 година, когато се приоо 

югославската ща-

в щастливо

иа всички нас — 
гаря Тито — нашите сърдеч
ни поздравления на българ- 

младеж и народа 
димитровска България

щяха къ-м 
фета и изпратиха свои поз
драви и честитки. В писмо
то до Тито между другото 
се казваше:

наската
нова
и кажете им, че в лицето иа 

Югославия винаги 
свой най-добър приятел

„Драги друже Тито, бълга
рската народна младеж от 
села и градове, фабрики и
работилници, учреждения и
училища Ви израгца горещи 
младежки поздрави по по
вод на Вашия 56-рожден ден 
и желае от все сърце да жи-

щенова 
имат
и най-добър съюзник, какво- 

стане“.

ставните влогово 
милиона, което е само половина от вло
говото през тримесечието на 1971 годиш.

М. Н. Н.то и да
Богдан Николов
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КоментарМеждуобщински семинар за партийни 

дейци в Звонска баня Бездействие, ноето 

не може да се поренеСъщо беше добро изложе- 
Мнча Попович, гсНа тема „Актуални въпро

си на развитието на полити
ческата ни система „говори 
д-р Миливое Андроевнч, про 
ректор на Университета в 
Ниш.

На тема .,Съюза на кому
нистите и политиката на ме 
ждунационалннте отноше
ния” говори Мирослав Мар 
ковнч, член на Секретариа
та на ЦК СКС.

За плана на развитието на 
стопанството, икономическа
та политика и стабилизаци- 

говори Данило Кнсжс-

По инициатива на Общин
ските комитети на Димит
ровград, Бабушннца и Б. Па 
ланка, на 3 и 4 юни т. г. в 
Звонска баня се проведе се
минар за секретарите на ме 
стшгге организащш на СК 
и членовете на общинските 
комитети. Бяха разработени 
теми по актуални въпроси 
на нашето общество.

В първото изложение ма
гистър Любнша Кръстнч, пре 
подавател във Висшата шко 
ла за. политически науки в 
Белград, говори за актуал- 
ните задачи н развитието на

инето на 
иерал майор на ЮНА, на

,, Военно-политическото
положение на Югославия и 
актуалиите проблеми на 
родната отбрана”.

тема

От началото на ‘ ^ли “мира”а-
в М1си I д полезни акции и инициати-

па
на организация 
гьосан кръг. Поради липса на
” "товГГГпо^ЦИ^а налага организа^, „аСК

л110 влияние върху обществено-политическият 
"“а общината,

На края на семинара, пре 
на Общинскитедседателнтс 

скупщини от Димитровград, 
Бабушннца и Б. Паланка, за 
познаха нрнсъствуващитс с 
проблемите и срсдносрочни- 
тс планове на посочените об 
щшш.

и стопан

ски
например от общо седемстопа- 

иски организации в общината, членовете от четири орга-
ята
вич, председател на Основна 
та стопанска камара в Ниш. А. Д.

СК

Директорът на „Циле“ 

уволнен
Ще се строи нова 
училищна сграда в 
Дукаш

щипа.
членовете на СКОт това личи отговорността, която 

от тази организация имат при решаването на които и да 
било въпрос. Именно върху тази тема и говорим.

ни прояви все още не са доведени до край.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ^ 
вет на Общинската образо
вателна общност в Босиле- 

обсъди материалното 
и трудностите, 

момента имат учили 
Констати-

съ-
Работническият съвет в мебелното пред- 

приятие „Васил Иванов-Циле" в Димитровград 
на заседание от 5 юни изключи от редовете си 
досегашния директор Васил Тодоров, който е 
под следствие. От 20, 16 членове на съвета гла
суваха за неговото изключване, докато четири
ма предлагаха да се оформи комисия, 
да предложи наказание за директора, но да не 
бъде изключен.

Работническият съвет прие въпросното ре 
шение след като обсъди материалните за про
виненията му. Както съобщихме, порано, То
доров е обвинен за стопански нарушения, зло
употреба на служебен пост и фалшификати.

град 
положение

По също време по дадени въпроси и прояви е а1*Га' 
жиран Общинският комитет, даже и Общинската конфе
ренция на СК. Общо — загубено е драгоценно време, ко
ето трудно би могло да се навакса.

Не бива да се твърди, че за това положение са ви
новни всички членове на местната организация. Напро
тив членовете
от най-отговорните и въпросите да се решават бързо и 
ефектно.

които в
щата в комуната, 
ра се, че за учебното дело 
все още недостигат средст- която

за да могат в по-кратък 
справят с пробва.

срок да се 
лемите. Въпреки това пола
гат се грижи и усилия сред 
ставата с които се разполага 
най-рационално да се изпол-

винаги са изчаквали да се подемат акции

Никой не желае да се „гонят магьосници”, обаче 
всички търсят да се решава и да приключи започнатото. 
И то не без причина. Членството е в дилема: дали в сре
дата. в която живее, съществуват деформации, чиито но
сители са членове на СК или не. Всъщност с това се тър
си и нужна партийна диференция, която я налагат не са
мо висшите партийни органи, но и конкретните обстоя
телства.

зват.
Така например, след дос

та големи напрежения, напо 
следък са изцяло довършени 
и предадени на употреба учи 
лищните сгради на основни
те училища в Горна и Дол
на Любата. Очаква се, че 
новата учебна година ще бъ
де готова и училищната сг
рада в центъра на село Ду
кат.

А. Д.

Нов директор нав

Без това единството в редовете на тази организа
ция ще бъде само желание, а акционната програма на Об
щинската конференция на СК обикновена голословност. 
И още неоцо: междувременно се е стигнало до привидно 
единство и сътрудничество между отделни служби и ор
гани в Босилеград. В момента това е най-трудното, което 
може да създаде тежки последствия.

Ето защо не е необходимо да се правят изводи: в 
местната партийна организация в Босилеград всичко е 
останало по старому, както и преди пет месеца. Това е 
голяма и налична грешка.

кооперацията
Изпълнителният съвет взе 

решение 
които ще осигури Общинска 
та образователна общност 
да се започне сроеж на но
во училище в Долно Тлъми- 
но, с оглед, че сегашното е 
пред рухване. .

средства.със — Кооперативният съвет 
на земеделската кооперация 
на заседанието си от преди 
няколко дни за директор на 
кооперацията избра агронома 
Никодия Милков.
Досегашният директор Кро 

не Станков, който седемнаде 
сет години ръководи коопера

цията ще бъде разпределен 
на друго работно място. По 
този повод кооперативният 
съвет му връчи златен часов 
ник и му предложи парич
на награда, която той не 
прие.

В. В. В. в. в.
ИЗ БЕЛЕЖНИКА НА ЖУРНАЛИСТА

брение на всички активнос
ти в тези региони, ВСЕ ПАК 
при избирането на шосейни 
клонове се водела ОТДЕЛ
НА СМЕТКА за икономичес
ко-съобщителните фактори, 
и тн.“ Значи, изхождало се 
от нещо друго а не от по
становленията на закона. С 
такова становище на съвета 
за пътища и програмата, ко
ято е приела Скупщината на 
СР Сърбия, не смеем и не мо 
жем да бъдем 
хцото в тази област, с мал
ки изключения се предвиж
да модернизация на пътища
та едва в 1975 година.

СВЕТОМИР николич 
Бабушннца: — Все до 1965 
година важеше някакъв кри 
герий по който трябваше да 
се развиват тогавашните це 
нтрове, които по-късно да 
помогнат развитието 
лия

леми лихви, а това пак бя- 
центрове . . . 

Трябва да изтъкнем, че мно
го повече очаквахме от за
кона за развоя на недоста
тъчно развитите, защото се 
надявахме, че той ще бъде 
напълно замяна на предиш
ните мерки и принципи ... 
Все още от фонда ние не сме 
получили нито динар за об
разование, 

тях
заможните от нас. Ние

ПРЕЗ ВИЗИРА НА НЕРАЗВИТИТЕ ха развитите

ПОНЕЖЕ считаме, че на 
неотдавнашното съвещание 
в Пирот са изказани и таки 
ва мисли, които заслужават 
вниманието на нашите чита
тели. решихме авторизира
ни й неавторизирани, да ги 
цитираме:

РАЙКО ЗАРКОВ, Димитро 
вград: На територията на 
НР България наши гражда
ни имат 1 820 хектара обра
ботваема площ. Българските 
граждани пък на наша те
ритория имат общо 340 ха. 
Нашите законопреписания 
дават възможност на българ 
ските граждани по най-подхо 
дящ начин да ползват имо
тите си. Нашите граждани 
българските власти не да
ват да използват имотите си 
в НЕ България. Този въпрос 
повдигаме от отдавна, но 
още нямаме никакъв отго
вор.

— Другият проблем се от 
нася до разходите за лекува 
не на чуждестранни гражда 
ни — митнически нарушите 
ли. Такива на нашия грани
чен преход от ден на ден 
има все повече. Докато са в 
затвора, се лекуват за смет

ка на Общинската скупщи
на в Димитровград. Неотдав 
на ОС плати една такава 
сметка от 12.000 динара, а 
неотдавна пристигна още е- 
дна на стойност от 9.000 ди
нара. Приходите от конфи
скуваните стоки взима мит
ницата, а всички разходи, 
които тя предизвика — Об
щинската скупщина в Ди
митровград. Доскоро тя пла 
щаше и разноските на аре
стуваните нарушители, но 
този проблем, след дълги 
разправии, се реши на на
ше задоволство. Така трябва 
да се разреши и настоящият.

— Искахме и занапред ще 
искаме конфискуваните сто
ки на граничния преход да 
се продават на територията 
на нашата община, в която са 
и конфискувани. Защо в об
щинската каса да не остане 
поне данък — оборота? Оба 
че досега конфискуваните 
стоки се продаваха във вси
чки други места, а разходи
те за издръжка на арестува 
ните и тяхното лекуване — 
плащаше общинската каса.

БУДИМИР ВЕЛИЧКО- 
ВИЧ, Бабушница. За добри

програми, които имат осно
вание и се облягат върху съ 
ществуващите фабрики и о- 
сигуряват перспективи на 
цял район, по мое мнение 
не би трябвало да се поста
вя въпрос дали дадена общи 
на може да ползва средства 
на фонда и какъв е нейният 
третман в рамките на зако
на за неразвитите области.

ДИМИТЪР СЛАВОВ, Ди
митровград: — Необходимо 
е да се изтъкне, че интервен 

Републиката 
граждането и модернизация 
та на съобщителната мрежа 
и другите дейности е от из
ключително значение. Оба
че Съветът за пътища за цен 
трална Сърбия е 
програма на 
влагане на средства в нераз 
витите области, за модерни
зация и реконструкция на 
пътната мрежа и не е спаз
вал докрай интенциите на 
закона. В обенованието 
програмата се казва: 
кар че изграждането и мо
дернизирането на пътищата 
в недостатъчно развитите об 
ласти трябва да бъде база и 
подтик за развитие и подо-

здравеопазване 
ги ползват по-А

доволни, за- не
сме в състояние да осигурим 
работата за населението, за
щото нямаме развито сто
панство, не можем да му о- 
сигурим съответно образова 
ние, за да могат хората да 
отиват извън тези територия 
Ние не сме 
осигурим условия, 
приблизително да бъдат ед
накви с условията на по-раз 
витите: да строим обекти, 
набавяме съвременни съоръ
жения, да мобилизираме спе 
циалисти тн; не можем да 
осигурим необходимата 
циална и

цията на в из-

в състояние да 
които

съставил 
динамика на

на це- 
съв-регион. Това беше 

сем правилно и ние нямаме 
забележки ..., но считаме, 

е намерена най- 
адекватна замяна на 
кава политика на развитие. 
Още повече, 
че с реформеките мерки 
изгубили, защото средствата 

инвестиционния фонд 
пренесохме на Банките, кои
то по стопанска сметка, ги 
пласират там. където се да
ва по-голямо участие, по-го-

не не
та- со-

здравна сигур
ност, защото в тази област 
липсват кадри, обекти.

ние считаме, 
: сме

на
съо

ръжения и тн., с една дума, 
на нашето население не мо
жем да осигурим условия 
за основни жизнени потре- 

М. Б.

„ма
на

би.
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ОК на СКС в Бабушница ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО
НОВИ АКОРДИ В МЕЖДУОБЩИНСКИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ
ПОДГОТВЯЙКИ се за Вто 

рата конференция на Съюза 
на комунистите по повод съ
стоянието на селското 
панство в общината Общин
ският комитет дойде до за
ключението 
исканията на

де сложена под принудител
но ръководство като единст 
вен път за саниране и оздра 
вяване.

Също така, подчертана е 
необходимостта в коопераци 
ята в Бабушница да се уре
дят отношенията, кадрово 
да се обнови в близко бъде 
ще тя да стане стожер око
ло който да се обединят вси 
чки селскостопански органи 
зации в общината.

В ОТНОШЕНИЯТА меж
ду бабушнишка, белопалана 
чка, димитровградска и пи- 
ротлска община 
рия от неотдавна наречена 
субрайон Пирот — ето, от 
известно време, все по-сил
но се чуват тонове на спора
зумяване и духат все по-до
бри ветрове, които 
ват

чки белези на интересите на 
класата и трудещите Се в ре
гиона. Споразумяването 
ва на всички идейно-поли
тически простор докрай да 
надделеят еснафската удреб- 
неност, общинската дребна
вост и разграниченост, уму
ване със себе си, с други ду 
ми, това е доказателство за 
назряване на обществено-по
литическите 
миране на изход от нераз
витостта. Няма да бъде из
лишно да се върнем малко 
назад на онова време, кога- 
то се прахосваха силите 
надмъдряне и оспорване и 
на интересите и на правата 
и тн. Това само зарад под
чертаване, че тези сили ве
че не се разтакат по страни
чни пътеки, но тръгват по 
единен канал на нашето ра 
звитие, да го насърчават на 
път към общество на разви
тите и щастливите.

Надделяването на органи
зираните идеи и мисли и об
щи интереси е добре изка
зано с думите на един от 
участвуващите в съвещание-

рации, за политика на сът
рудничество и междуобщин 
ско договаряне. Такива афи
нитета на обществено - по
литически сили към инте
грационните процеси, спора 
зумяването и договарянето и 
обединяването на всички за 
всичко в действителност зна 
чи разплата и идейно и по
литически с някои явления, 
чужди на нашите стремежи. 
Това подкопава основите, от 
които се разклоняват лока- 
листически амбиции, поли- 
тиканското самодоволство, 
бюрократично тесногърдие, 
водачество, менталитет на 
кресла, националистически 
прояви и така нататък.

сто- да-
терито-

въз основа 
кооперативния 

съвет на ,,Единство”, разиск 
ванията и подготвените мате 
риали на специалисти, че коо 
перация ..Единство" зарад 
загуби, които още не са съг 
ледани докрай, трябва да бъ-

на

премах-
общинсканещастната

затвореност. Влиянието 
реформата, амандманите и 
духът на 21-то заседание на 
Председателството на СКЖ 
от ден на ден все повече а- 
фирмират 
те стремежи и 
ласт. Неотдавнашното съвс

па сили за изна-
М. Б.

Босилеград самоуправителн 
в тази об

в

Поправка на Здравния дом щание в Пирот по развитие 
то на субрайоиа в този см 
съл представлява и най-кате Не може да се отмине впе 

чатленисто, което остави та 
ка дълбоко съвещанието. ИСлед няколко дни Здравния дом в Босилеград ще 

бъде реновиран изцяло. Почти всички помещения ще бъ
дат преправени, за да могат функционално да отговарят 

предназначените си цели. За целта ще бъдат изразхо
двани около 200.000 динара, осигурени от Републиканския 
секретариат по здравеопазване.'

Същевременно, Здравния дом ускорява подготовки
те за изграждаване на амбулатории в Горна и Долна Лю- 
бата. Осведомихме се, че и за тази цел са осигурени до
статъчно средства и, че изграждането на амбулатории ще 
започне след няколко дни. В тази акция обаче очаква се 
да вземе участие и местното население чрез местно само
облагане.

горична мотивировка на ис
канията за Пълна афирма- 
ция на работническата кла
са и нейните интереси, как- 
то и всички обществени стру 
ктури в региона чрез меж- 
дуобщинско споразумяване 
и договори около дефинира
нето на исканията средно- 
срочният план на Сърбия да 
осигури на тази област ин
тервенция на обществото и 
да го доведе на място приб 
лизително еднакво с равно
правните. Това би била и 
най-решаващата помощ ма 
вътрешните сили в незавид
ните условия да могат не
що да изборят за собствено
то си развитие.

по-рано имаше съвместни съ 
брания и договори и тн.( но 
това бяха само декларации, 
а никак и мотив за

на

обща
акция. Този път радетелите 
на четирите общини се срещ 
наха тъкмо зарад тази об
ща акция и обща политика 
по ключовите и общи проб
леми в региона. Формулира-

то:
„Когато се касае за суб

район Пирот, само Бела па
ланка е предвидена за ин
тервенция в стопанството ка 
то недостатъчно развита об
ласт. Твърде интересно е 
как бабушнишка и димитро 
вградска община не са влез
ли в тази група. Предлага
ме и на тези общини да се 
помогне по някакъв начин 
извън фонда за недостатъч
но развите области.“ Или, 
цитираме: „ние тук разбих
ме илюзиите за нови фабри
ки и за това че някой „от
горе“ ще решава нашите 
проблеми. Но затова с пъл
но право търсим подкрепа 
за безпрепятствено развитие 
на онова, което със средст
вата на обществото или със 
собствени сили сме създали, 
с цел да допринесе на все
общото развитие на целия 
регион.

Такова сътрудничество, 
което изтъкваме и обръща
ме вниманието за него на чи 
тателите във всеки случай 
да го подкрепят и самоупра- 
вително учредени да търсят 
и занапред да се развива, да 
ва повод да направим обзор 
на отношенията в които жи
вее българска народност. И- 
маме предвид географската 
разпространеност на народ
ността, свързана с лоши съ
общения, но това не е при
чината тези общини и на
родността в тях да не разви 
ват сътрудничество чрез оп
ределени програмни рамки. 
Никой няма намерение да 
порицава стойността на по
стигнатите резултати. Но, 
също така, ни че тези резул 
татн произлизат от дългосро 
чно, организирано, осмисле
но., обща политика, която 
води към пълна изява на на
родността, нейното равно
правие в рамките на обще
ствено - политическата общ
ност. Защото, нашето обще
ство дава всички възможно
сти народността самоуправн 
телно да се учреди в разре
шаването нс само на ико-

В. В.
нето на исканията в траси
рането на насоките на сред- 
носрочно развитие на суб- 
района е убедителен фактор 
на идейно - политическите и 
обществено - политическите 
узрявания на трудещия се 
и назряването на икономиче 
ската мисъл в територията 
за онова, което е съществе
но и общо за всички или 
само за една от комуните. 
Тази солидарност носи вси-

Избори на управителни 

органи на кооперацията
С цел да се осигури уча

стието на по-голям брой ко
оператори в работата на ко
операцията, всека година се 
избира една половина от 
броя на членовете в управи
телните органи на 
По такъв начин се осъщест
вява непрекъсната връзка ме 
жду членовете на управите
лните органи, с текущите ра 
боти и проблеми на коопера

ни са до всички селища в 
общината, обявления с под
робни указания около спро 
веждането на изборите.

Във вход са работите око
ло изготвяне на избирател
ните спесъди. Определени 
са служебни лица — делега 
ти за спровеждане на избо
рите в всеко село. Имайки в 
пред вид, какво голямо зна
чение имат управителните ор 
гани, поканват се членовете 
на кооперацията да се масо 
во отзоват на изборите и 
чрез подаване на своя глас, 
допринесат да се изберат о- 
нези кооператори, които с 
своята деятелност ще допри 
несат за подобрение на рабо 
тата на кооперацията.

Следователно, настъпи ера 
на изнамиране на общ зна
менател за акция на място
то на доскорошните декла-сътцата.

НОВИ АСФАЛТОВИ УЛИЦИ В ДИМИТРОВГРАД
Освен тези улици, ще бъ

дат асфалтирани още девет- 
в следващите години. Но за 
сега още нс се знае кога и 
кон улици ще се асфалти-

За тази година са обезпе
чени средства от 700.000 ди
нари. Асфалтирането ще се 
проведе от строителното 
предприятие „Градня“.

Местната общност в Ди
митровград през тази годи
на ще сложи асфалтово пла 
тно на още няколко улици. 
Засега е решено да се асфал 
тират улиците „Крум Злата
нов“, която обхваща площ 
от 4.191 квадратни метра, 
„8 март“, която обхваща 
площ от 3.448 квадратни ме 
гра и част от улица „Вид- 
лич“ с пространство от 202 
квадратни метра.

цията.
За целта, формирана е цен 

избирателна коми-трална
сия с задача да подготви ра
ботите около спровеждането 
на изборите.

Тази година изборите ще 
11 юни. За

рат.

се спроведат на 
по подробно осведомление 
на ицбират елите., изпрате- К. А.

Л/^ДЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ^

А. д.

Профсъюзите в акцияКасиерът на комите- 
та по електрифицира
не в Брсбешшца — То 
дор Димитров — проя 
вява голямо усърдие в 
събирането на пари от 
съселяните си.

Помощ за почивка
рад ниски лични доходи не 
са в състояние да използват 
случая известно време 
прекарат в лечебници, конто 
лекаря им предпише. Избо
рът па ползващите тези на
маления за летуване ще на
правят профорганизаците по 
предприятията.

Миналата година 
души кол кого бяха изпрате
ни па почивка от всички ра 
ботпици определени да пол
зват това намаление, отидо
ха само 61. Фондът за рскре 
ация на работниците, които 
работят при тежки условия 
при общността на осигуре
ните в Пирот за целта е от 
пуснал и 50 000 динара и ма 
Вечсто на синдикатите в Ди 
митровград.

ОБЩНОСТТА на осигурс- 
работиици в Пи-ните

рот от фонда за отдих и по
чивка е отпуснала 50 000 ди
нара па фонда за рекреация 

Вечсто на синдикатите

ЛаНеотдавна с внесъл 
на предна сметката 

приятие 
Димитровград над два 

милиона

, Градня" от
при
в Бабушница и през настоя 

лято изпрати работни-и половина 
стари динара.

щето
ци, работещи при тежки ус- 

С тези от 115,ловия, на почивка, 
средства и със средствата ма 
профорганизациитс по пред 
приятията, преза настоящата 
година 150 работници ще ле- 

в климатическо-турис-

На снимката са , То- 
Димитров и седем 

зсме-
номическите, но предимно 
на проблемите, които са спе
цифични за народността ка
то цяло. С това се цели да 
се каже, че някои проблеми 
трябва да се решават 
принципа на конституиране
то на народността върху об
щи програми, а никак разе
динено и разпокъсано в об
щински граници.

Д«Р
десетгодишният

Игнат Гоцев отделец
Бребевница по време 
на „разчистване 
тките".

туват 
тичсските места.

нана сме Спорел нропозициите, уча 
стисто на работниците щс 
бъде около 25% в разходите 

Вечсто наТекст и сн. П. Петров за почивката, по 
синдикатите ще даде възмо
жност и на опия, които за- М. Б.М. Б.
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„СВОБОДА“Власинско езеро

ШЕСТ МИЛИОНА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕМиленко Боянич 

със сурдулишките 

ръководители
водят разговори за сключва 

на договори за износ в 
СССР. Имайки пред вид до 
сегашното сътрудничество 
на конфекция ,Свобода” с 
предприятия от СССР, с кои 
то (освен със 3. Германия) 
най-много се е работело^ та
зи изложба ще бъде още ед-

в Югославия
.ИнДокомерц" от

коитобина, 
представя
БСНаР заседанието е решено 

. подпише обществен до 
говор за сътрудничество 
жду производителите на тек 
стил и конфекция от рибно

стопанските камари в

НА 27 МАЙ в конфекция 
. Свобода” е проведено пър
вото заседание на новия ра
ботническия съвет. За пред
седател на Съвета отново е 
избран Сокол Соколов, бри
гадир в отдел за фии па об
работка, а за негов замест- 

Гойко Алексов, сче
товодител. Съветът има 21 
членове.

Освен работнически съвет 
избран и Управителен съвет 
от 6 членове

На първото заседание ра
ботническият съвет е приел 
проект за развитие на пред
приятието до 1975 година. В 
тая насока е решено и в те
чение на 1972/73 година да 
се построи нова машинна 
сграда и други помещения. 
Също така ще се набавят но 
ви машини. За тая цел са не 
обходнми 6.000.000 динара. 
Освен собствени средства и 
банкови кредити в предпри
ятието очакват капиталовло
жения от партньори в чуж-

не

да се ме-

па на 
Ниш и Лесковсц.

Решено е на изложбата, 
която ще се състои през ме
сец юни в Москва и Ленин
град, като представители на 
предприятието да ' _ 
Михаил Любенов, генерален 
директор и Бранко Пейчев, 
търговски директор. На тази 
изложба ще вземат участие 
производители на текстил и 
конфекция 
Изложбата, която се органи 
зира в сътрудничество с ,,Це 
нтротекстил" от Белград, а 
на която участвува и конфе

и ИК.Застава” от Крагуевац и 
ВЕЦ „Власина“. Също 
трябват достатъчно средст
ва и за изследването на ми
нното богатство в сурдулиш 
ката
надежда по мнението на сур 
дулишките ръководители за 
разрешаването па поменати 
те задачи в областта на сто
панството е в обезпечаване
то на кредити от фонда за 
неразвитите краища и бан
ките.

Другаря Боянич е казал, 
че средствата на фонда за 
неразвитите краища са мал
ки, а неразвитите комуни в 
отделните субрегиони мно
го. Заради това трябва да се 
настои максимално да се ан 
гажнрат собствени средства 
и разрешават най-актуалните 
проблеми в стопанството. 
Фонда за неразвитите краи
ща и банките разбира се ще 
заделят само при обезпеча
ване на отговарящите в ло
калната среда.

звено за по-тясно сътруд-През миналата седмица 
Власинско езеро пребивава 
МИЛЕНКО БОЯНИЧ, пред
седател на Изпълнителния 
съвет на СР Сърбия. Той во
ди разговор със сурдулиш
ките ръководители и пред
ставители на трудовите ор
ганизации. Предмет на рази 
скванието бе стопанското ра 
звитие на сурдулишката ко
муна в предстоещия петгоди 
шен период.

Както е известно сурдулн 
шкото стопанство преди ня
коя година е било пред раз
падането си. За няколко го
дини то се съвзе и днес бе
лежи положителни резулта
ти, обаче още не е в състоя
ние да със собствени средст 
ва извърши реконструкция 
и прошири капацитетите си. 
В разговора се изтъкна, че 
от разширяване на капаци
тетите и реконструкция и- 
мат нужда: фабриката за ма 
шини и железолеярната ,.Ма 
чкатица”, клона на ,,Галени 
ка“ от Земун, Петия клон на

на нотака ничество.
А. Д.

комуна. Единствената пътуват

от Югославия.

кция „Свобода“, има преди
мно стопанско-търговски ха
рактер. В тая насока ще се

Босилеградска община и минното дело

графитътШанс - фосфатите иМ. В.

На споменатата среща се 
изтъкна, че за вече устано
вените 50.000 тона графит в 
Любата са заинтересовани 
железолеярните в Смедере 
вс и Скопие, а за фосфатови 
те — минния басейн „Бор”. 
При това, от голямо значе
ние е, че най-после успешно

Минните изследвания на 
оловно-цинковите руди на 
любатския и тлъмински рай
он ще продължат и тази го
дина. На терена вече работ
ят специалисти на белград
ски „Геозавод”.

Босилеградската община 
обаче н занапред най-големи 
надежди полага в експлоати 
райето на фосфатовите зале 
жи в Долна Лисина и на гра 
фитовите минерали в Долна 
Аюбата.

На неотдавнашните разго 
вори между ръководството 
на общината с представите
лите на Републиканския фо 
нд по развитие на неразви
тите краища се посочи, че в 
сегашния период за експлоа 
тация на тези руди същест
вуват обективно добри въз
можности. С девалвирането 
на динара се ограничават 
възможностите за внасяне 
на фосфати и графит, а та
кива залежи в1 нашата стра
на досега са намерени само 
в Босилеградско.

е решен технологическия 
процес за преработването 
на тези руди.Нова технология в 

конфекция »Свобода«
Очаква се, че наскоро ще 

се организира среща между 
представителите на босиле
градската община и заинте
ресованите предприятия за 
експлоатация на рудите./ Преди един месец в кон

фекция .Свобода”, с пуска
нето в работа на седем пре
си за междуфазово гладене 
на шевове и финално гладе 
не на хастар ,е внедрена но 
ва технология.

Пресите работят въз осно
ва на пара и всяка преса има 
определен вакуум. Също та 
ка пресите имат загревател 
ни реотани и работят по при 
нципа на електро загряване.

С набавката на тия преси
В. В.е осъществено спестяване на 

време най-малко с 30% и е 
подобрено качеството на гла 
дене с 50%.

Както ни осведомиха в 
предприятие „Свобода” пре 
сите са набавени от ,,Луд- 
брег” — Хърватско. Дирек
цията на предприятието има 
намерение да набави още 
две преси за гладене на ръ
бове.

Босилеград

ЗАСЕДАНИЕТО НА МЕСТНАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ НА СК ЗА ТРЕТИ ПЪТ 

ОТСРОЧЕНОА. Д.

Вече три пъти местната 
партийна организация в «Бо
силеград не успява да "ус
трои заседание. Третото бе 
насрочено в неделя, на 4. 
1СН'и, но поради неприсъст- 
вуването на повече от поло
вината членове 
да се проведе. На тези засе
дания особено много отсъст 
вуваха членовете на СК от

На заседанието трябваше 
да се разисква по отчета на 
партийната комисия, отнася
ща се до някои отрицателни 
прояви и деформации в ре
довете на СК в Босилеград, 
изводите на ОК на СКС във 
връзка с тоя отчет и анализа 
на комисията при ОК на 
СКС за проявите в изборния 
период в тази местна орга
низация.

Ново заседание на МО на 
СКС в Босилеград засега не 
е насрочено.

Сътрудничество
Ниш-Димитровград

не можа
В събота на 3 юни в Ди

митровград се състоя среща 
на представители на общест 
вено-политическите органи
зации и общинските скупщи 
ни на Ниш и Димитровград. 
Обсъдено бе досегашното съ
трудничество, както и възмо 
жностите за разширяване на 
междуобщинското сътрудни 
чество в нишкия регион изо
бщо.

От Ниш на съвещанието 
участвуваха: Любиша Игич, 
секретар на ОК на СКС, Ми 
одраг Апостолович, председа 
тел на ОС, Добросав Петро 
вич, председател на ОСВ и 
др. представители на общест 
вено-политическия и стопан
ския живот, а от Димитров
град Райко Зарков секре
тар на ОК на СКС, Димитър 
Славов, председател на ОС, 
Илия Петров, 
на ОК на ССРН и др. общес 
твено-политически дейци в 
комуната.

В разискванията, между 
другото, бе изтъкнато,4 че 
Ниш и Димитровград имат 
множество допирни точки в 
стопанското и общественото 
развитие.

Затова е формирана обща 
комисия, която да изготви 
програма на сътрудничество 
то като особено внимание се 
посвети на развоя на селско 
то стопанство, туризма и др. 
стопански отрасли.

селата, за което може да 
каже, че е оправдателно по 
ради сезона на работата. О- 
баче по също време отсъст- 
вуваха и много членове от 
Босилеград.М. В. В.

ОЩЕ 90 ХА НОВИ ГОРИТеатър
БОСИЛЕГРАД— Пролетните 
акции по залесяване приклю 
чиха. Постигнатите резулта
ти са добри. Залесени са об
що 90 хектара ерозивни 
щи предимно с черен и бял 
бор.

рското дело и общинската 
горанска организация.

За разлика от предишните 
години, много по-голям инте 
рее за залесяване сега прояв 
яват частните собственици 
на угрозените от ерозията 
имоти.

Участието

„БЕБЧЕ“ НА ФЕЛИСИЕН МАРС0 
В ДИМИТРОВГРАД пло

В края на май Народният 
театър от Пирот представи 
в Димитровград комедията 
„Бебче” на френския писа
тел Фелисиен Марсо. Със 
същата комедия пиротският

театър се представи и на 
републиканската среща на 
театрите в Сърбия, където 
постигна забележителен 
пех.

Най-обемни акции за съз- 
гори тази 

пролет са проведени в села
та: Църнощица. Горно Тлъ- 
мино, Извор, Белут и Ресен, 

За заплащането на работ- 
ръка

170.000, а за посадъчен 
риал — 400.000 динара. Тези 
средства е обезпечил Общин 
ския фонд за развитие на го

даването на нови на училищни го 
рански бригади в тазгодиш
ното
не беше, както по-рано, ма
сово. На това най-много по
пречи явяващата се в сезо
на на залесяването опасност 
от едра шарка. Тоя път оба
че сравнително висока дей
ност по залесяване 
зали селските горански бри
гади.

председател ус-
пролетно залесяване

А. Д.

на са изразходвани 
мате-

са пока-

В. В.
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Наши села Тук няма легенди. Никой 
не знае кой пръв с превил 
кръст да разрови плодород 
ната земя. Мълвило се няко
га .че преди около 250 годи 
ни спрели тук бежанци. Има 
ло голяма гора, а те бягали 
от турска сила. Но откъде 
— не се знае.

Горе, при врелото, единст 
вено в Забърдието, плуго
вете изровят понякога обра
ботен камък, постав за ди
рек, счупен глинен съд. Мал 
ко по-нагоре, в нивите, ста
ри гробници. Това е единст
веното, което са оставили 
претечите. Живеели са тук, 
работили същата тази земя 
и кой знае каква сила ги е 
отдухала нанякъде. Но. ето, 
със себе си понесли и ле
гендите, и днес нищо не се 
знае.

В местността „Над 
ник”
..Сигурно има някакви кори 
дори" — казват селяните. 
Но никой не е ровил и про
учвал. Т може би тук и Рим 
ско е оставило следи, които 
още са тайна.

Един голям бряст разкръ- 
шва клони в селото. Малък 
мегдан, кръстовище. Бряс
тът е жилест и жилите му 
заемат много място. Някога 
това с бил „парламентът" на 
пъртопопинчани. Тук на жи 
лите му седели, когато ре
шавали селски въпроси. 
.,Ще идеш при бреста” — 
казвали на някой непокорен, 
когото трябвало да мъмри 
селото, на скарани съседи, 
на свадливи жени. Не ходи
ли да искат правда от съ
дии.

Това е най-облагодетелству 
ваното село в Забърдието. 
Вода, колкото щеш, водени- 

караджейки. които 
ощз мелят на ^яло Забърдие.

т '

Пъртопопинци Щ:

ш;
ШI

9НАМИРА 
бърдие.

житгд^°„е ТуК повече от 250 години.
ЖИТЕЛИ: През 1961 г. е имало 377 души,

' или ^9 души по-млако, отколкото преди десет години.
ДОМАКИНСТВА: През 1961 — 92, през 1971 — 77 
или 15 домакинства по-малко, отколкото преди десет 
години.
КЪЩИ: Цялото

тДимитровградска община, район За-се в Т
» ..

а сега — %IV

шкШг:Размерване за 
стълбоветесело има 82 дома. От къщите, стро- 

еНП| о 1 =САИ 1918 ГОАИНа се Обитават само 11, от 1919 
до 1945 година са построени 29, от 1946 до 1960 — 
35 къщи и след 1960 _ само 7. В 79 къщи подът е 
пръстен (земя)^ но няма нито 
ната „ижа”, с отворен : 
лен е броят на стопаните, 
жилища в Димитровград 
ДОБИТЪК: Миналата
КО!Ш,.190 глави Р°гат едър добитък (предимно кра- 
ви) 739 овце и 109 свине.
МИГРАЦИИ: Населението

А

ЗСВ-
„звъияла земята“. Ши*една къща с някогаш 

комин и огнище. Значите- 
коита са си построили 

през последните години 
година селото е имало: шест

Когато започна размерва- 
нето, сами изсекоха своите 
овошки по градините, без да 
кажат: .,кой ще ми плати за 
губата?”. Чак привечер, ко
гато слънцето се скри зад 
Тепош, отидоха да обядват.

Поприказвахме с Вацо, пе 
с Кирил, добър

Но все по-малко са мливари 
те...

Беше неделя, когато се сре 
щнахме със селото. Но хора 
та бяха на оран, на чистене 
на ливади, 
рис Борисов, също пъртопо- 
попинчанин, беше дошъл да 
помогне на съселяните 
като им размери и опреде
ли местата на стълбовете за 
тока.

Селото се електрифицира. 
Четиридесет домакинства са 
се за писали да си доведат 
ток и работят усилено, ^Лал 
ко хора. а просторно село — 
много жица и много стъл
бове трябват. Но „ще издър
жим” рекоха селяните, кои 
то след час-два се насъбра
ха да помагата на Борис.

тук е намаляло поради 
напускането на селото от млади хора — завърши
ли училище или работещи във фабрики. Счита се, 
че над 70 души работят настрана. От тях 10 са на 
временна работа в чужбина. Стремежът 
ване продължава^ макар че условията 
и животновъдство са сравнително добри.

Инженерът Бо
за изсел- 

за земеделие нсионера, 
стопанин, с Веско, с Арсо. 
Всеки имаше да ни каже не-

си,

що.
„Най-новата ни постройка 

тук е трафопостът” — реко 
ха ни. Едва ли нещо другоСело в Забърдието, в Ди

митровградско. Шестдесети
на комина, които още дим
ят. И близо толкова, които 
отдавна не са запушили. 
Младите заминали по градо
вете, старите умират полека.

Безлюдни сокаци, изрове
ни от водите. Тук-таме ху
бав. приватлив дом в шоп
ски стил, а другото — полу- 
срутено — чака сетния 
час. И много-много овощни 
градини и ливади в самото 
селище.

ще се построи скоро, щото 
сега всеки гледа да стъпне 
в града.

Но дано токът поспре хо
рата.

си

ци
М. Н. Н.

—1I
..м.ч

ч'

Инг Борис Борисов — на 
работаВходът на Пъртопопинци — воденицитеТе са стари, но са дошли на .,сеир

Четиво за земеделцитеПогановчани не чакат 

помощ За окопаването на царевицата
изпаряването на влагата от почвата. За
въртането е особено вредно за цареви
цата, когато годината е сушна. Освен 
това с такава копан се помага развити
ето на надземни жилки, конто не са не
обходими. Затова за царевицата е по- 
полезно да се извършат две окопавания, 
отколкото да се завърта”. Само във вла 
жни места и в дъждовнте райони може 
да се допусне „загъртанс” на царевнца-

Първата копан на царевица е започ
нала почти във всички предели на на
шия край. След това следва втора ко
пан.

В нашите краища втората копан 
се нарича „загъртано” или „огъртане“, 
вероятно защото тогава царевичният 
стрък се окопава така, че около му се 
прави хълмче от пръст.

ДАЛИ Е НЕОБХОДИМО ТОВА? то.

А КАКВО ДА СЕ ПРАВИ СЪС 
ЗАПЕРЦИТЕ”.

Мнозина земеделски производители 
знаят от опит, че ако някога поизоста- 
нат в работа, вдигат ръце от второто 
окопаваме или пък само очистят трева
та около стърковете. Добивът на царе
вица никак не намалява от това, че стръ 
кът не е „загърнат”.

Специалистите са също на такова 
мнение. Царевицата не бива да се „за- 
гьрта”, защото това е даже вредно за 
нея.

Специалистите и тук имат мнение. 
Те казват:

„Те но бнва да се махват, макар че 
така правят повечето производители. 
Ако „заперцнте” се премахват, на стьр- 
ковете остават рани. в конто се населя
ват разни видове гъбички, предимно 
главницата. Установено е, че стъркове, 

„заперък”, са по-устойчшш

Неотдавна седемнадесет домакш.:
празнуваха още една трудова обхваща три махали:
Да по домовете си. „хваната” от
един'извор над'селото.^шинирана а с пластмасови гърби 
по домовете.

Вместимостта на резервоара 
На снимката: довеждането на 
„погановски”.

конто имат 
на суша. Даже понасят и по-гъсто зася- 
ппно н дават по-големн добиви.

Ето какво се казва:
,Зап>ртането но е необходимо, 

окопавано около стръвното се

е 30 000 литра вода. 
вода бе отиразиува- С

такова
нрави височинна, с което се нодномагпно по А. Д.
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В босилеградска общинапоказа, че бъдещите фести
вални комитети (долното де 
йствително съществуват!) за 
напред ще трябва да проявя-

взискателиост

След Празника на младостта

Изграждането на нулту 

рен дом-първа необхо 

димост

Босилеградски
организационни
несполуки

ват повече 
към отделни идеи.

разбере
ВИК-Как инак да се 

провеждането на една 
ТОРИНД върху делото и жи 
вота па другаря Тито, която 
продължава с часове, а коя
то дори не може да се на
рече бедна копия (въпреки 
усилията на говорителя Да 

убеди в това!) на викто
рините които предава теле
визията. Никак другояче, а 

отсъствие на критерии

ни
_ РЕПУБЛИКАНСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ^ Е^ГОТО-ПРЕДИ всичко дължим у- 

към 
лица. 

къс срок 
вси

чко от себе си да подготвят 
качествена програма, с коя
то достойно да отпразнуват 
Деня на младостта и 80-ия 
рожден ден на другаря Ти
то. Нещо повече — с енту
сиазма си, със сравнително 
разнообразните изпълнения 
(физкултурно-спортни и кул 
турно-художественн) недву
смислено показаха, че Бо
силеград има сили, които 
могат да обогатят и културния 
и спортния живот на града.

За съжаление, не може да 
отминем и редица организа
ционни несполуки, чиито по 
следици зле се отразиха вър 
ху качеството на самата про 
грама. А струва ни се, че 
причината за това е ненавре 
меното подготвяване т.е. из
вънредно краткия период за 
подготовка на програмата.

Дори и страничният наб
людател при изпълнението 
на физкултурно-спортна и 
културната програма (сляти 
в едно?!) можеше да забе
лежи, че липсва здрава ор
ганизационна ръка, която 
неусетно да води зрителя от 
едно изпълнение към дру
го. Създаваха се неестестве
но дълги паузи, а последица 
на това бяха едновременни

те изпълнения па няколко то 
чки: хорова и физкултурна, 
фолклорна и спортна и пр. 
Може би затуй зрителят но- 

впечатление, че 
на отделни 

себе си

като
н чувство да се отмери кога 
какво е възможно и нужно. 
Нима едни рецитал, иапри- 

пямаше да има много

важение и признание 
усилията на отделни 
които в твърде 
пред Празника, дадоха луча ваше 

ръководителите 
изпълнения искат 
да изтъкнат без да водя т гри 
жа за програмата като ця-

ГИмер, 
по-гол ям ефект?

читали-Помещенията на 
,щата заемат повърхност от 
общо 70 квадратни метра и 
нс са за целта.

В Босилеград работи ки
но, което годишно прожек- 

около 100 игрални фи-

В събота, на 4 юни в Бо- 
водеха обстойнисилеград се

разговори за проблемите на 
културното развитие на 
щимата до 1975 година. В ра 
зговоритс участвуваха пред
ставители па Републикански 
културни ведомства, предво- 
деии от Хусеин Ходжич, по 
мощиик — секретар за кул
тура на СР Сърбия и обще
ствено - политически и кул
турни дейци от босилеград- 
ската община.

Бе посочено, че в послед
ните две години са създаде
ни условия за по-интензивно 
развитие на културните дей 
пости и то благодарение на 
Републиканската културна 
общност. За босилеградска- 
та община това е окуража
ващ факт поради това, че и 
Конгресът на културната ак 
ция потвърди оправдаността 
на такава програмна ориен-. 
тировка на това републикан
ско ведомство.

Това нещо се отделно из
тъкна. защото босилеград- 
ската община няма възмож
ност сама да реши който и 
да било по-сериозен проблем 
в областта на културата.

смесванс-Илн да вземем 
то па физкултурно-спортната 
и културно 
та програма в едно. Именно 
редица недоразумения са 
плод на такава концепция. 
„Борбата“ кой ще вземе му
зиката често предизвиква
ше сппсхождеиис сред зри
телите. А да не говорим, че 
тъкмо това напразно изо
стря и изхабява нервите на 
отделни ръководители, вме
сто да им достави удовол-

об-ло. художествеиа-
Струва ни се. чс това е 

зарад липсата на обща кон
цепция как да се празнува 
тоя празник. Засега.той все 
още е „градски“, а не общи 

. Вместо да се провс-

тира
лма. Киносалонът с ограниче 
но число седалки (180) е не
подходящ и готов да рухне.

Ог неотдавна в Босилеград 
работи и самодеен колектив, 
който прави опит да извлече 
от забрава изворния и бо
гат фолклор на босилеград- 
ския край. Също така той 
влага усилия да активизира 
театралната сцена, както и 
някои други видове култур
ни дейности. Такива друже
ства поникват и в по-големи 
те села. Обаче проблемът е 
във финансирането им.

нскн
дат районни прегледи, а на 
самия празник в града да 
се състои общински фести
вал на най-добрите, в Боси- 
леградско засега всеки 
йон организира свое търже
ство. Очевидно е, че по тоя

ра-
ствне от изпълнението.

Посоченото тук частично 
е засягиало пропуските и 
цели да насърчи фестивал
ния комитет към по-задълбо- 
чен анализ и безпощадна ра 
вносметка, за да се измък
нат навреме поуките и допу 
спатите грешки тоя път да 
не се повторят идната годи
на. Защото Босилеградско 
действително трябва през ид 
пата година да си определи 
свой общински празник, на 
който ще гостуват и отстра
ни. Тъй като народността от 
Димитровградско е приела 
25 май за празник на българ 
ската народност, защо и Бо- 
силеградско да не се приоб
щи към това решение, па 
чествуването действително 
да стане ПРАЗНИК НА БЪЛ 
ГАРСКАТА НАРОДНОСТ.

начин силите се разпокъс
ват.

(Колко нецелесъобразно е 
това показа фактът, че тази 
година в Бистър и Лмсина 
тържества не бяха устроени, 
макар че се празнува една 
такава забележителна годиш 
нина).

Досега босилеградската об 
щина е безуспешно настоя
вала да реши въпроса с те- 
левиозионното приемане. 

Спряло се е обаче с изграж
дането на ново реле, поради 
недостиг на средства.

Нужди и решения

В програмата си Общин
ската културна общност пла 
нира с помощта на републи
кански средства до края на 
1975 година да се решят по
сочените проблеми. Общо за 
тази цел са необходими око 
ло 6 милиона динара.

Освен това. известно 
че участниците за едно об
щинско тържество (практи
ката
много по-сериозно ще се стя 
гат и по-отговорно ще се от
насят към задълженията си.

е,

потвърждава!)това

Състояние

Бележка Но, за да се осъществи ед
на такава концепция на фе
стивала от компетентните се 
изисква подготовка, която 
ще трае не седмица или две 
а няколко месеца усилен 
труд.

Босилеградската община с 
37 селища и 17.000 жители 
от които 99 на сто са от бъл 
гарска народност,ПИШЕЩА

МАШИНА
разпола

га с едно централно и три 
подведомствени читалища. В 
тях има около 11.000 книги

В разговорите се изтъкна 
че предимство трябва да се 
даде на строежа на култур
ния дом в Босилеград. Окон 
чателно бе утвърдено, 
тази година за

тоя обект са осигурени 
около 2 .милиона динара. То 
ва означава, че с реализира
нето на тази важна 
ще се отпочне веднага. Очак 
ва се след две години 
оект да бъде

Изглежда, че и пес
тенето има два края. 
Примерът, който ще по 
сочим говори за това. 
Съдията за нарушения 
в общината в Босиле
град вече цял месец 
няма пишеща машина. 
С това ефектът на не
говата работа е рязко 
намален. Просто каза
но, той не е в състоя
ние нормално да изпъл 
нява не така леките си 
професионални задачи.

Разбира се, че съди
ята оправдателно упор- 
ствува: вече няколко 
пъти официално се о- 
бърща към отговорни
те и търси да му се 
достави машина. Оба
че. това се премълча-

— предимно белетристика. 
От тези книги към 3.000 са 
на български език.

От друга страна, тазгодиш 
ната фестивална програма че заСт. Н. изграждането на

Босилеград акция

тоя о-
готов.

ГОТОВИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ Според договора г 
два ще се прибави 

жен
за месец 

подви
кино-прожектор, който 

ще се ползва не само в Бо
силеград, но и във 
районни центрове. всичкитпе ТОЯ МЕ<*Ц ЕЛАБОРАТА ЩЕ БЪДЕ ГО ТОВ. ОТ СЕГАШНИТЕ СЕДЕМ

ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕНА ЕДНА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ А*М

Босилеградските стопански 
организации изразяват пъл
на готовност да се интегри
рат. За тази цел, 
тоя месец, ще бъде готов е- 
лабората, който изработва 
стопанската камара от Лес- 
ковац. Веднага след 
ще се пристъпи към реали
зирането На интеграцията.

Именно такова единодуш
но решение се взе на дого
ворното заседание от преди 
няколко дни в Босилеград, 
на което присъствуваха ди
ректорите и представители 
на самоуправителните орга
ни на стопанските организа
ции.

За пръв път всички се съ
гласиха. че интеграцията е 
икономическа нужност. Ра
ционалното ползване на се
гашните мощности е 
от причините за тази акция.
При това се посочи, че нито 
една от сегашните стопански 
организации при самостояте

С обогатяването 
ния фонд ще се на книж-

и тази година. Въпросът**” 
помещенията на читалищата 
обаче трябва да се решава в 
рамките на съществуващите 
кооперативни домове. Тук 
обаче трябва по-голяма по
мощ да окаже и общината.

Разширяването на телеви
зионното приемане е отдел
но сериозен въпрос. На до
говора се изтъкна, че за це
лта трябва да се ангажират 
обществено - политическите 
организации, които да 
сят пряка помощ от белград
ската телевизия.

лно съществуване не 
да разчита на перспективна 
делова сигурност.

В присъствието на Видое 
Нешич, съветник в лескова- 
шката стопанска камара, бя 

значително 
много важни детайли, които 
ще бъдат внесени в елабора- 
та за предстоящата интегра
ция. Инак взе се решение бо 
силеградските стопански ор
ганизации да се интегрират 
в едно предприятие, 
ще има повече 
рани клонове. На заседание 
то се заключи това предпри
ятие да има една управа и 
работнически съвет. Обаче в 
смисъл на конституционни
те амандмани клоновете 
ито
ни специализирани 
ски дейности ще имат и 
свои работнически съвети, а 
дохода ще разпределят 
ред постигнатите резултати.

Според договора

може дин от сегашните работници 
в стопанските организации 
няма да остане без работа. 
Същевременно бе предложе
но да се планира и открива
не на нови клонове, 
предполага създаването на 
нови трудови места.

На заседанието се 
съмнение във финансовото 
състояние на 
земеделска кооперация. В 
момента тя 
2.700.000

ва.
Дали тоя случай мо

же да се приеме като 
опит за пестене от ст
рана на общинската ад 
министр а ция ? Абсурд
но е обаче такова не
що и да се предполо
жи. Защото по също 
време канцелариите 
на някои от функцио
нерите в общината 
дори се обзавеждат лу 
ксозно.

Това е конкретен 
пример, но не е и са
мотен. Именно затова 
го изтъкваме. Всъщно
ст, той говори за едно 
неотговорно отношение 
на компетентни 
което може да се повя 
рва, че доминира лич
ното и субективното.

В. В.

до края на

коетоха изтъкнати
това

изрази

тлъминската

има
динара дългове и 

вече половин година текуща 
та й сметка се намира под 
постоянна блокада. Затова 
те търсят от вече оформена
та общинска комисия до 15 
юни да изучи състоянието в 
кооперацията и във връзкас 
това да даде отчет. В случай 
че финансовото 
е наистина лошо, интеграци 
ята ще се проведе без 
кооперация.

околокоето
сиециализи- тър-

Разговорите приключиха с 
констатация, че и занапред 
развитието на културата на 
босилеградската и другите 
общини от българската 
родност ще бъде грижа и на 
Републиканската 
общност.

ко-
ще обединяват конкрет- 

стопан-при
положение на-една

тази културнаспо-

нито е- В. В. В в.
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В посещение на библиотеката е Звонци

Звончани
обичат
книгата

Тръгнах с убеждението, 
че ще видя една селска биб 
лиотека, каквито има на сто 
тици у нас, с два-три стара 
шкафа, безразброно разхвър 
ляни книги, в помещение къ 
дето рядко стъпва човешки 
крак, но се върнах с убеж
дението, че и на село може 
да съществува библиотека в 
наши дни и че звончани 
много обичат книгата.

В старото здание в Звон
ци, където се намира поща
та и местната общност, ед
но отделение на чиито вра
та пише — библиотека — от 
две години привлича внима 
нието на звончани и хората 
от околните села. Обстанов 
ката изненадва и най-голелш 
те песилшсти. От едната и 
другата страна на помеще
нието до тавана, нови шка
фове пълни с книги, а на 
средата наредени маси, с 
„Политика“, „Илюстрована 
политика“,,, Братство“ и 

„Другарче”. Библиотекарят 
МИЛОРАД ЦВЕТКОВ, акти
вен младеж, който обича 
книгата и затова може би 
стана пръв библиотекар в 
своето село, ни запозна с ра- 

библиотеката. По-

наятчни, ученици и др. Ока
за се, че след учениците най- 
активни читатели са били 
пенсионерите. В читалището 
се запознахме със стария, 
75-годишния КРУМ ВАСИ
ЛЕВ. Той бил дългогодишен 

теснолиней-

В полите му ухаят дъхави цветя. 
Изумруден Видлич загадъчно мълчи 
Зареял поглед с неспокойни очи 
чака среща да му насрочи Тя.

Ст. Н.
ВИДЛИЧ

железничар на 
ката „Ерма“.' След пенсиони
рането си започнал да чете. 

— Жена ми често пъти го-
а Милорад има все повече 
работа. Убедихме се, че той 
обича своята работа. И рад
ва се, че е взето решение от 
Културната общност в Бабу- 
шница още тая година да се 
открие библиотека в Ракита, 
а идната — в Ясенов дел. И 
така сегашните 2 700 книги 
на библиотеката в Звонци в 
скоро време ще се увеличат. 
Те очакват поръчката от Со
фия, която ще получат чрез 
„Братство“. А тук редовно ку

пуват нови издания.
' Библиотеката става и ва

жен фактор в развитието на 
културата в Звонски район. 
Запознаха ни, че през есен
та библиотеката щяла да у- 
реди първата литературна 
вечер. В Звонци ще гостуват 
югославски писатели. С тях 
ще четат свои произведения 
и писатели от българската 
народност.

Той ни каза, че и по-рано 
обичал книгата, но нямал въ 
зможност да чете. 
много на железницата, а 
той прочел над 20 кк*ни. 
Най-много чете исторически 
романи и изобщо историчес
ката литература.

— Кои книги четохте в по
следно време?

— От Мишич

Работилвори да оставя книгата, за- 
щото пречи на зрението ми, 
но аз не мога да направя то
ва. Обичам книгата. С книга 
та най-бързо ми минава пен- 
сионерския живот —
Крум.

в

казва

Моите
спомени.

— А коя книга четете?
— „Голгота и възкресение“ 

на Сърбия.
Б. Николов

Коя българска книга
Бележкапрочетохте?

— „Златният пръстен“ 
Петър Стъпов.

от

ЕДИНИЦА БЕЗ ПОПРАВИТЕЛЕНИ така: след всяка проче
тена книга дядо Крум идва 
в библиотеката и взима но
ва. Не зная какво бих нра
вил. ако не беше библиоте
ката?

И младите са редовни чи
татели.

Етнографпческн музей на Понншавието и Пи
рот в помощта на Народния музей от Белград от
кри в помещенията на пиротскня музей изложба на 
тема „Реализъмът на сърбската живопис през 19 
в.” с оригинални творби на най-вндни представи
тели на това течение — Джордже Кръстич, Милош 
Тенкович, Джордже Милованович, Урош Предич, 
Пай Йованович, Антоние Ковачевич, Стеван Алек- 
енч и др.

Петнадесет дни тя бе в центъра на културния 
живот в гр. Пирот Тя беше добре посетена а на 5 
юни бе организиран разговор за картините. Влада 
Поповнч, кустос на Народния музей от Белград, 
говори и за реализма в сръбската живопис на 19 
в.” с прожектиране на филми за художниците.

С тези изложби и други подобни манифеста
ции Етнографският музей в Пирот има намерение 
да доближи творбите на изкуството по-близко да 
зрителите, да им даде възможност да ги видят и 
по-добре да се запознаят с тях.

Но може да се констатира че, този път излож
бата беше слабо посетена от любителите на из- 
куставото от Димитровград и Бабушница, въпреки 
че управата на музея бе осведомила училищата и 
културно-просветните общности.

Значи, направена е опущение, което не трябва 
да се повтаря.

Не може да се оправдае с нищо това, че така 
близко пристигнали в оригинал ,,Кососово поле” от 
Кръстич, Циганка” от Милош Тенкович, „Портрет 
на млада жена” от Милованович, , .Скици за иконо
стас“ от Урош Предич, „Предател” от Павле Йова- 
новеч, картини конто са влезнали в световната ан
тология па живописта не са видени от учениците

ботата на 
право той нямаше какво да 

— обстановката най- 
всичко. И

Между иайредовните са 
Милена Гюрова, ученичка от 
VIII клас, Всрица Гигова, УП 

и Зорица Атанаоова.

говори
добре говореше за 
обслужването на читателите 
става по най-съвремени ре- 

библиоте-
клас
Библиотекарят Цветков ни 
каза, че дори има хора и от 
Студена, които са

библиотеката в Звонци. 
Между тях най-редовеи е 
Бранимир Златановнч. Тая 
година първата награда за 
най-добър читател спечели 
дядо Крум Василев, но кон
куренцията за в бъдеще ще 
бъде още но-голима. Числото 
на читателите се увеличава,

шения в днешните 
ки. За две години библиоте
ката има 160 редовни читате 
ли. И това не само читатели 
на хартия, искаше да ни убе 
ди Цветков като ни показа 
тяхните картончета. Всички 
си платили членските

7* в графите „прочел кни 
всички

членовеБиблиотекарят Милорад 
ЦветкоЕ на

почи-
навакса

свободното си време 
вал. Сега желае да 
изгубеното време. От картон 

ни показа библи- 
вижда.

внос-
чето, което 
отекаря Цветков се 
че всички графи са попълне
ни. Само през

ки
ги"» е“ се вижда, че 
си активни. Тук има работ
ници, селяни, пенсионери, за тая година

поне.
В края на учебната година обикновено се прав

ят екскурзии с учениците. Пътува се и до Белград 
с цел да се видят, между другото, и тези кратшш. 
Сега когато картните на Предич и Йованович, бя
ха на нашия праг, изпуснахме да ги видим.

Надяваме се, че гова вече няма да се повтори.
Б. Ннк.

Биляна Чумич; Най-малкатанай-стариятВасилев: 
читател

Крум читателка
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ПРИ тито Третото хилядолетие

Хомо галактикусв дейност на атмосферата, 
която беше и тържествена и 
сърдечна. Сърдечна, поради 
внушенията ни, че всеки от 
нас знаеше, че другаря Ги- 
то безкрайно обича младеж
та и има голямо доверие в 
нея.

На 25-ти май преди обед, 
в тържествено 
зала на СИВ, 
от всички краища на стра
ната бяха приети от другаря 
Тито, по случай 80-тия му ро 
жден ден. Тази среща, ко
ято има традиционен харак
тер, за всеки присъствуванц 
младеж представява най-го- 
ляма радост в живота му.

По предложение на ОК 
СМ, между 1600 младежи е 
бил и Предраг Димитров, 
ученик от втори клас на гим
назията в Димитровград. 

Предраг Димитров в момен
та е председател на младеж
кия комитет на гимназията. 
'Досегашният му успех е от
личен. Активността му се 
вижда в много извънучили
щни дейности, а в Димитро 
вград е особено познат като 
отличен баскетболист.

След завръщането му от 
Белград, в беседата която и- 
махме с Предраг, въодуше
вен от срещата с президента 
Тито. измежду другото ка
за:

— Още в момента, когато 
ми беше съобщено, че като 
представител на младежта 
от Димитровград, ще отивам 
на традиционната среща с 
другаря Тито по случай рож 
дения му ден, бях много ра 
звънуван и чувствувах голя
мо въодушевление. Бях въз
хитен от факта, че ще ое 
срещна с най-голямата лич
ност, която нашата история 
познава. Това до сега за

не представляваше неосъще
ствима мечта. Най-голямата 
радост в живота на един 
наш младеж, е във всеки 
случай среща с другаря Ти
то. Среща с човек, който ви 
наги е обичал и обича 
младите.

Пристигнахме с желание 
да привествуваме другаря 
Тито по случай рождения му 
ден и споделим с него радо
стта, която чувствувахме. В 
тия моменти някак чудно 
се чувствувах. Имах внуше
ние, че всичко това не е дей 
ствителност. Докато чаках
ме другаря Тито, минутите 
ми се струваха безкрайно дъ 
лги. Беше тихо, макар че в 
залата имаше 1600 души. Ко 
гато хорът на „Колегиум му 
зикум“ почна с изпълнение
то на една композиция от 
Мокраняц, в залата отекна
ха бурни аплодисменти. На 
входа беше генералният сек- 
кретар на СКЖ и президен
та на СФРЮ Йосип Броз 
Тито със своите сътрудни
ци. В залата нямаше човек 
който не скандира най-люби 
мото име в света: Тито, Ти
то! ...

Първата честитка на дру
гаря Тито отправи Зоран Ле 
кович, със специално компо- 
нирана песен по случай рож 
дения му ден. След това на 
програмата бяха изворни 
фолклорни игри, песни, ре
цитали. Всичките изпълните 
ли бяха младежи и девойки, 
което даваше особена чар-

> украсената 
1600 младежи

векове на третото хилядолетие родна-През първите
та планета ще бъде превърната в цветуща градина годна

човечество. Но ни-Когато програмата завър
ши, от името на всички мла 
дежи от Югославия, другаря 
Тито поздрави председателя 
на Съюза на югославската 
младеж Владимир Максимо- 

След това, по желание

всичко на миогомилиарднотода даде
ма с това хората ще се успокоят/ Нима по-нататък те ще 
сръстят ръце и ще се превърнат в лентяи и паразити-кон 
суматори на безбройните блага, поднасяни им съвършс- 

автоматика? Всеки, който си дава сметка, каква си- 
заложена в човека творец и съзидател, в недоволния 

от себе си човек-търсач на нови светове и нови истини, 
да допусне подобна колко то неверна, толкова и не

справедлива клевета. А пред човечеството и след пълно- 
на живота на Земята ще останат достатъчно

ната 
ла евич.

ма всички ни, речта взе дру 
Тито. Запомних всякагаря

негова дума. В тоя момент 
се чувствувах неестествено. 
Имах внушение, като че ли 
не съм на земята, а някъде 
далеч в пространството и 
като че ли не съм сам, а в 
мене имаше събрани мисли 
на много хора и извън мате 
риални същества. Прекъсна
ха ме думите, които ще по- 
мня до края на живота си:

— .. .„Такъв прекрасен на
род, трябва да има и пре
красна младеж“ ...

Когато другаря Тито напу 
скаше тържествената зала 
на СИВ, хор от 1600 младе
жи от всички краища на 
страната ни, в един момент 
и без диригент, започна да 
пео песента:

няма

то уреждане ,
задачи. Пред него остава цялата Вселена! 

Какво може да направи с Луната?
Там вероятно ще се пренесат повечето научноиз

следователски институти (не само по астрономия и фи
зика, не само изследващите мъртвата природа, но и за 
живата природа!), нашият естествен съпътник и ще се 
превърне в космическа база на човечеството. И то не 
само като космодрум (шест пъти по-малката сила на те
жестта и липсата на атмосфера опростяват космическата 
навигация), но и като място, където ще бъдат строени кос 
мическите кораби и снабдявани с гориво и всичко оста
нало, необходимо за полетите. Постепенно все повече хо
ра (водими от естетични съображения и търсейки нови 
изизживяваиия) ще се преселват да живеят на Луната. 
Нейното население вероятно ще възлиза на много мили
они. Едва ли човечеството ще реши да снабди своя стар 
небесен съсед с изкуствена атмосфера (и това няма да е 
невъзможно) — защо трябва да бъде лишен от специфич
ното му качество, след като Земята и останалите планети 
имат толкова богати и мощни газови обвивки. Хората ще 
живеят в добре защитени херметически помещения, в 
които няма да липсва абсолютно нищо от това, на което 
се радват другарите им, останали на Земята. Луната е 
такъв богат източник на суровини че там могат да бъдат 
построени не само енергоцентрали, рудници и заводи, 
оранжерии и животновъдни стопанства, но и всичко дру
го, което е е нужно за богатия и щастлив живот на хо
рата.

„Другарю Тито, ние ти се 
кълнем“...

Това беше най-добрият и 
най-спонтанен хор в „програ 
мата”...ме- А. Д.

Домакинът на Звонсна баня Вторият космически обект на бъдещето човечество 
несъмнено ще стане Марс. Той е много по-далеч, но фи- 
зикохимическите условия, които ни предлага, са 'толкова 
по-изгодни, че още през XXII век вероятно ще изпревари 
Луната и ще стане мястото, където ще живеят най-много 
хора (след Земята, разбира се!). Тази планета ще бъде 
.,основно ремонтирана” — газовата й обвивка ще бъде 
обогатена, което ще измени климата, повърхността й ще 
бъде култивирана, залесена. С помощта на генотехниката 
едва ли ще бъде трудно да се създадат на базата на зем
ните организми марсиански растения и животни, които 
да съществуват свободно при подобрените от нас физи- 
кохимически условия на Марс.

Из Слънчевата система.

Мнозина познават Гера
сим Златанович — Геро. Но 
може би малцина знаят, че 
от половин година е дома
кин на Звонска баня и че 
най-усърдно работи за ней
ното разкрасяване. Природа
та впрочее сама се е поста
рала за хубостта й, но и чо
вешката ръка много значи 
за приветливия й вид, както 
И за удобствата на гостите.

— Понаправихме доста не 
ща — казва той. Използвах
ме хубавото време през зи
мата и направихме основи 
за монтаж на 18 бунгала, ко 
ито към края на този месец 
ще бъдат завършени. „Луж- 
ница“ от Бабушница ни да
де една къщичка още мина

лата година и се оказа, че 
е удобна за пребиваване’. Го 
стите, които прекараха в 
нея, останаха много довол
ни. Затова ще приготвим о- 
ще такива бунгала.

Разбира се, вилите също 
са приготвени за сезона. Ме
белите са подменени, 
са белосани и 
сто и ново. Сега работим по 
уреждането на парка и пъ
теките.

Когато го питахме 
часа работи дневно, той ни 
каза:

— Па от 4 сутринта до 11 
вечерта. Искаме да преобра
зим банята изцяло, за да има 
гости и да бъдат доволни от 
прекарването тук.

стаите
всичко е чи- , л , наред с големите планети

кръжат и над 100 000 малки планети, така наречените ас
тероиди. Наи-големият е Церера (диаметър 770 км) но 
огромното мнозинство са съвсем незначителни (с диаме
тър няколко километра и по-малки). Единици от тях пре
минават периодично близо до Земята. Първо те, а после 

останали ще бъдат посетени. На някои ще бъдат 
построени научноизследователски станции а другите.
Те могат да бъдат използувани като суровина на косми- 

ИНАуетрия или... да бъдат снабдени с ра^Х 
рове за нуждите на космическата навигация. Р ^

колко

(СЛЕДВА)
Й. Миланов

Организирана 

почивна на 

работниците 

от Димитровград

120.000 динари, в Бабушни
ца 50.000 и в Димитровград
50.000 динари. Парите ще бъ
дат прехвърлени на общин
ските профсъюзни организа 
ции, които трябва в съдейст 
вие с профсъюзите на трудо
вите организации да израбо 
тят програма за тазгодишна 
та почивка на работниците.

Освен

вували профсъюзните 
низации и общността на ра
ботници осигураници с 45. 
хиляда динари. Почивката 
най-много са ползували в 
Звонска баня (около 100), а 
също и в останалите бани в 
СР Сърбия.

орга- ще се има предвид оемей- 
ното състояние, тежестта на 
работата, ангажиментът 
лицето на работното място 
и пр.

В това отношение акцията 
за организирана 
има много по-голямо 
ние. Като казваме

почивка
значе-на

това има 
ме предвид, че всеки рабо
тник, който отива на почив
ка е прегледан от 
всяка работно 
свои биомеханически 
хо-физиологически
ния. Все

Ако тази акция наблюда
ваме от всички гледни 
ки, тя заслужава всяка по
хвала. Нито едно предприя
тие на територията на общи 
ната няма

точ- лекар, а 
място има 

и пси- 
затрудне- 

едно дали то
ва са изпарения на петрол 
или неестественото положе
ние, което работникът заема 
докато работи на някоя ма
шина. Ако имаме

През тази година 
на работници, които отиват 
на почивка също ще бъде 
увеличено. В това отноше
ние трябва да се изнамерят 
критерии, въз основа на кои 
то работниците ще се пра
щат на почивка. Освен пре
дложенията на лекар, на 
кои работници е най-необхо 
дима почивка и в коя баня 
трябва да я използва, също 
ще се търси и мнението на 
трудовите колективи.

Общинската

числото
помощта на работ

ници осигуреници, в разхо
дите участвуват и общинска 
та профсъюзна организации 
на предприятията.

В Димитровград, тая прак 
тика за организирана почив 
ка на работници е нова. Пър 

направени 
през 1969 година, когато на 
почивка са били само около 
двадесет работника. Следва
щата година числото на по
чиващи е увеличено двойно, 
а през 1971 година броят на 
ония лица, които са използу 
вали тая почивка изнася над 
1Ьи. В разходите през мина
лата година са също участ-

°рганизирана спо 
ртна гимнастика, в смисъл 
рекреиране на работника. 
Работническо-спортните иг
ри, които се провеждат в 
Димитровград всяка година, 
се наблюдават и като спорт 

™*настика в предприяти 
ята. иоаче. тяхното значе
ние никак не може да се гле 
да чрез тая призма. Във фи 
зиологическо и спортно от 
ношение, те почти на всич
ки състезатели влияят отри
цателно. Като казваме това 
имаме предвид факта, че 
за всяко спортуващо лице е 
нужно интензивна и конти- 
нуйрана подготовка.

На 23 май т. г. в Пирот се 
проведе заседание на Изпъл 
нителния отбор на общност
та на работници осигурани
ци за регион Пирот, Бабуш
ница и Димитровград, 
заседанието, освен останали 
те въпроси, беше разгледан 
и въпроса за летуването на 
работниците. В това 
ние се донесе решение от фо 
нда на общността да се от
делят средства в тая насока 
и то за работниците в Пирот.

всичко то 
се катова на мнение, налага 

нужност въвеждане 
низирана спортна 
ка в нашите 
Затуй и

ви крачки са
на оргаНа

гимнасти- 
предприятия.

акцията на 
зирана почивка, 
що нова, наблюдавана 
дна точка

профограни- 
зация в съдействие с профо- 
рганизациите на трудовите 
колективи трябва да опреде 
ли приоритетност, така 
ония лица, на които 
нужна. В

органи-
отноше която е съ-

от гле
запазване здраве- 

е за всяка
ОЦО-

е най- 
това отношение

то на работника
похвала.
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Аферата на крадците от 
димитровградската

виде шоверйети с автобуси
те или с друга кола. Това йе 
и за твойе добро да те . не 
ударе. а и за нньин-о.

— Е куде че я видим ауто- 
бус по рудинуту, бре човеци 
куде че га сретнем там» ки- 
га йе ко уз комин. Йедва и 
кравете излезну нагоре, та 
аутобус ли.

— Ама ти можеш да пой- 
деш и по главният пут — у 
воденицу или по работу у 
друго село и тъгай че се сре 
тнете. А и преко лето, тува 
дооде коджа ваши синове и 
унуци с кола па може и да 
се сретнете иегде попут и 
недай боже да дойде и до 
най-лоше.

— Чекете, бре деца — про 
бам я йош йедън пут да ги 
раздумам — през наше село 
и през наш атар аутобус ми- 
шуйе саде йеднуш и това дъ 
ням, па куде тъгай че се сре
тнем. та да ми требу тия 
жмигавци, кико ли ги окате.

— Байе Манчо, требе да 
гледаш малко по-напред, а- 
ма ти стар човек и това не- 
ма да разбереш. Кво мислиш 
ти за некою годин ка се ту
ва напрай пут — асфалт ки
ко за къмто Белград ,па ка 
юрне тува народ од све стра 
не, а ти немаш жмигавци на 
колата и те ти беля зачас. 
Нийе из сбщинуту 
Аа си будемо, брате, 
за тия дън.

— Па я че литнем пет пу- 
ти дотъгай!

гара

тридесет и ТРИ
ГОДИНИ ЗАТВОР ЗА 

СЕДЕМ КРАДЦИ
плячка и тежка кражба от транзитния магазин на 
железопътната гара в Димитровград на общо 33 го
дини затвор. Жмигавци 

по ВисокСлед тримесечно Също ще бъде възбудено 
гражданско дело срещу Ж. 
П-гара Белград за обезщетя
ване. От споменатите по 
ме на следствието 
1.322 часовника и други 
нически и текстилни стоки.

Също със строг затвор за 
дело тежка кражба са нака 
зани Слободан Николич, на 
две години и шест месеца, 
Мирко Манчев 
дина и четири месеца и Ста
менов на една година строг 
затвор.

С парична глоба от 500 до 
2.000 динара са наказани Йо 
ван Миличевич.
Пешич, Ангел Чейков и Ко
стадин Иванов. Същите са 
укривили получената стока.

От делото е освободен Жи 
ворад Миладинович, митни
чар от Димитровград, пора
ди недоказана вина.

следствие 
съдът е осъдил Милорад Сто 
янович, завеждащ транзи
тния магазин в Димитров
град на 12 години строг зат 
вор, Стратимир Лилич, ръ
ководител на маневрите — 
на 8 години строг затвор, 
Драголюб Красич, работещ 
с багажа — на 6 
строг затвор, Славолюб Йо- 
ванович, митничар 
три години строг затвор. На 
всичките осъдени за 
плячка, е забранено две го
дини след напускане на зат
вора да работят като митни
чари, касиери, магазионери 
и да ръководят с обществе
но имущество. На Милорад 
Стоянович

вре 
са отнети

тех-

Излезал сам тува първе у 
дворат да попритегнем кола 
та за работу. Об; 
бикаля да видим кво све тре 
бе да се напрайи и накрай 
видо дека не знам откуде да 
почнем. Нийедън сълпъЧ не- 
йе чъвесан, канате се разни- 
зале, опленат пукал, расто- 
ка, наплатйе, душаме — йед 
но с йедно нейе. Дзвери се 
куде да Би откарам на опра- 
вку. Колар у селото нема, а 
требе ми и ковач да претег- 
не шинете. По-рано идеомо 
у Славишо, са и там нема ве 
чима коваче. Стану я до ко
лата да видим кво могу сам 
да попрайпм, а бабата заока:

— Манчо, я йела овам о- 
каю те човеци из общину^у.

Излезо я, чиним» живо- 
здраво, а сърце ми се стегну 
ло да не су дошли за порез. 
Премстам по акълат платил 
ли сам, несъм ли и додека 
да се сетим, обади се йедън 
оди н»и:

— Манчо, ти иМаш кола и 
треба да платиш шес иляда 
рке да ти дадемо жмигавци 
да си заковеш назад на ко
лата и напред на яръмат.

— И за кво служи това 
чудо — питуйем Би я.

— Па, това ти йе ка идеш 
по пут увечер да може да те

години
икаля Би, о-

на на една из гледам о 
готовидело

— Ако тиТомислав липшеш. 
койи че живею, а на н»и че 
требе — одговорише ми они, 
узсше ми шес илядарке, ос- 
тайише жмигавцити, па 
и позапретише ако ги не ту
рим че ме глобе, па си оти- 
доше.

има

от спестовната 
книжка са взети около 50 ми
хиляди динара, на Драголюб 
Красич около 47.000 динара 
и на Стратимир Лилич 
взети около 14.000

са А със здравийе, 
Манча с.р.динара. А. Д.

ФУТБОЛ С0ФКА ПОЛУЧИ СРЕДСТВА ОТ 
ФОНДА ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

НА СР СЪРБИЯ„Нишавац“ (Цъноклище): „А. Балкански4
0:5 (0:3) СОФК-а при Общинската 

скупщина в Димитровград 
получи 150.000 динари от Ре
публиканския фонд за пос
трояване на спортни обекти 
и площадки. Средствата са 
получени въз основа на обя 
вения конкурс от страна на 
фонда на Съюза за физичес
ка култура на СР Сърбия, 
на който взе участие и ОС 
от Димитровград. Между 43 
общини, конто са участвува 
ли на конкурса 19 общини 
получиха средства за изгра
ждане на спортни обекти, 
между които се намира и 
Димитровград. Всичко са ра 
зделсни 300.000 динари, но 
средствата във фонда не са 
изчерпани, тъй като остава 
да се разделят още 500.000 
динари. Предимство на кон
курса са имали, ония общи
ни, къдсто националният до
ход с най-малък по човек.

Тези пари ще се употребят 
за завършване на Спортния 
център в Димитровград. За 
сега все още не е известноБАСКЕТБОЛ: „МОРАВА”

(КЮПРИЯ): .СВОБОДА”
101:71 (48:31)

Отборът на ,,А. Балкански” 
спечели срещата в Църнокли 
ще, която се състоя на 4 
юни, срещу „Нишавец”, с по 
добра игра през целия меч, 
с резултат 5:0 (3:0).

В отбора на ,Д. Балкан
ски" всички играха добре, 
а най-много се изтъкнаха 
Милев и Михайлов.

Отборът на „А. Балкански” 
игра в състав: Найденов —, 
Иванов 8, Велков 7 (Велич
ков 7), Милев 8, Петкович 8, 
Манич 7, Миркович 7, Гли- 
горов 7, Манов 8, Михайлов 
я, Каменов 7.

Голове отбелязаха Михай
лов 2, Манов, Милев и Гли- 
горов.

ХАНДБАЛ: „БЕСКО” (ВЛА- 
СОТИНЦЕ): .А. БАЛКАН
СКИ” 32:15/11:9)

в коя насока ще се инвести 
рат парите. Има повече мне
ния (изграждане на басейн, 
постройки на нужни поме
тения: съблекални, трибу
ни измежду хандбалното и 
баскетболно игрище и пр.) В 
това отношение е нужно да 
се проведе съвещание на об 
ществсно-политическите дей
ци, СОФК-а, представители 
на спортните дружества и 
т. н. Те трябва да изнамер
ят начин, парите най-добре 
да се вложат в обект или 
спортни постройки, конто в 
момента са най-нужни, как- 
то на спорта в града, така и 
на гражданите, в смисъл да 
се обезпечи нужен център 
за рекреиране на хората от 
Димитровград.

Отборът на „Свобода” из
губи срещата срещу отбора 
на „Морава“, след по-слаба 
игра с резултат 101:71 (43:31).

Отборът на ,,Морава” бе
ше по-добър в течение на 
целия мач.

В отбора на „Свобода” по 
добри бяха Милев Михайло- 
вич и Раичев.

След равностойна игра в 
първото полувреме, хандба 
листите на „А. Балкански" 
претърпяха високо пораже
ние срещу отбора на „БЕС
КО" с краен резултат 32:15 
(11:9).

Нито един от хандбалисти 
не сето на ,,А. Балкански" 

изтъкна с особено добра иг- Отборът на ,,Свобода” иг
ра в състав: Тодоров 2, Си
мов, Митов. Димитров 5, Йо 
сифов, Милев 25, Михайло- 
вич 21, Вукович, Соколов 6, 
Петров, Раичев 12.

ра.

Отборът на „А. Балкански” 
игра в състав: Ставров, Со
коловия 5, Симов, Михайлов 
1, Д. Гюров, Иванов 5, Пет
ров, Милев 4, Георгиев, Н. 
Гюров. А. Д. А. Д.

Директорска
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Нащи туристически места

ЗВ0НСКА ВАНЯ ВН ЗОВЕ!
ЙЯ КАКВО НОВО ВИ ПРЕДЛАГА ЗВОНСКЛ БАНЯ ТАЗИ ГОДИНА? ■ ПАНСИОН 
ОТ 40 ДО 45 ДИНАРА В СЕЗОНА. К ЩЕ ИМА ТЕЛЕВИЗИЯ. <лт.нс еПо време когато още 

започнал туристическия ое- 
38 до 42 ди- 

ог 15

Времето за годишните по
чивки наближава. Всротно 
и във вашето семейство ве
че се мисли: Къде? Обикно
вено се колебатс: море, пла
нина, баня?

На ония, които искат доб-

зоп цената е от
нара. В главния 
юни до 31 август цената е от

сезон

40 до 45 динара дневно.
Директорът обечцава 

година услугите да бъдат по
добри. Три пъти в седмица-

гази
сире да си отпочинат да 

подобрят здравето, предлага- 
Звонска баня. Ето защо.

Директорът на гостилница 
рското предприятие „Църнн 
връх“ от Бабушница Алекса
ндър Миялкович ни съобщи 
следното:

Звонска баня получи тези 
дни 20

пета (понеделник, сряда име Очакватък) ще има лекар.
се телевизионно предаване.

на банята нред-а управата
забавнивижда и културно -

кинопрограми за гостите,
представления ндр.

Звонска баня не се н у ж-бунгала с 40 кре 
Приютът в тях ще е 20% по 
евтин, отколкото във вплн-

вата. дае ог реклама. Това ни ка-
заха в управата п в това се
уверихме. В главния туристите. чески сезон винаги е пълно.В района на банята от ав

тобусната станция до вилите 
и ресторанта има бетонира
ни пътеки, а платото е раз
ширено значително.

Модернизирана е къпалня- 
та и са мебелирани вилите, 
особено вила „Гребен“.

Главният ресторант е ком
плектуван със столове и ма
си и сега има 160 места.

Стойността на тези работи

Тук идват гости от цяла Сър
бия, а през миналата година
е имало и гости от Словения

Александър Миялкович ди
ректор на „Църнн врх”

От мина Бор вече са ангажи
рали 20 легла, а се обаждат
предприятия от Димитров-възлиза на 7 милиона дина-
град и Бабушница.ра.

Нашият съвет е: Аигажи-Хората най-много се инте
ресуват какви ще са цените, райте си място навреме. Топлата вода и чистия въздух окрепяват

Някои 

особено
сти на 

водата

Снимки и текст:
Б. НИКОЛОВ

— От извора изтичат 
9 л. вода в секунда.

— .Водата е оистра, 
безцветна и без лшрис 
с леко променлив вкус.

— Температурата на 
водата, измерена през 
19оз година, е 28 цел- 
зиеви градуса.

— Водата е радиок- 
тивна.

— Банята е на 630 ме 
тра надморска височи
на.

— Намира се на 22 
километра от Суково.

— Водите на оанята 
(според описанието от 
д-р сп. Сотиров в ,Д1о 
долината на врма" ле
кува „неврозите“ т. е. 
действува успокоител
но на нервната систе
ма, облекчава някои 
видове паралични и 
ревматични болки, си
лно подмладява (сти
мулира половата акти 
вност), заличава хро
нически рани и фисту
ли, облекчава асматич 
ните заболявалия, ус
пешно лекува болести 
те на сърцето, а също 
така и коремните за
болявалия,понеже съ
държа голямо количе
ство бикарбонатни съе 
динения и пр.

Звонска баня е от времето на рим
ляните. Повторното й откриване напра
вил учителят Младен Дилберов и него
ви колеги през 1904 година. Тогава бил 
открит басейн с диаметър 6 метра и дъл
бочина 1Д0 м.

Наскоро хората започнали да използ
ват банята и видели, че лекува. В окол
ността започнали да се строят къщички.

Първото проучване на водите й би
ло направено преди 1920 година, но уре
ждането започнало едвам през 1922 го
дина от инженер Джордже Златкович 

от Пирот.

През 1935 година банята била даде
на под наем на Вукадин Велкович от с 
Яловик—Извор, а след това я взел Цвет 
ко Станиев от Димитровград през 1939 
година. Първите проучвания на радиок-
тивността на водата направил проф. Дра 
ги Йованович от Белград.

След освобождението, 1944 година,
банята стана по известна. Всяка година Цена Иванова: Чисто

та в банята 
на нужната висота.

ще бъдев нея се строи нещо ново. Тя има открит 
базейн за къпане, нови вили хубав ре-

линия ссторант. Банята има рейсова 
Бабушница, Пирот и Ниш. Сега се ра
боти да се свърже с рейс с Търнско О- 
доровци, Суково и Димитровград.

ТящстВо


