
90 години от рождението на Г. Димитров

Велко Влахович в София
На 13 юни първият секре

тар на ЦК на БКП и предсе
дател на Държавния съвет 
на НГ България Тодор Жив
ков откри в София Между
народната конференция по 
повод 9С-годишнината от ро
ждението на Георги Димит
ров.. На конференцията при- 
сьствуват повече от сто ко
мунистически, социалисти
чески н други партии, дви
жения и организации от ця- 
лия свят. Конференцията ще 
трае до 17 юни. Тема на кон 
ференцията е: „Георги Ди
митров и обединението на 
революционните и демокра

тически сили за мир, демо
крация и социализъм“.

Откривайки конференция
та Живков е заявил, че та
кова широко участие на пре 
дставителите на революцион

ните сили ще представлява 
голям принос за оценка на 
значението на идеите и дело 
то на Георги Димитров за 
общото дело.

*

По покана на ЦК на Бъл
гарската комунистическа па 
ртия, Националния съвет на 
Отечествения фронт и про
фсъюзите в София пристиг
на югославска делегация, ко 
ято ще вземе участие в тър
жествата по случай 90-г-оди* 
шкината от рождението на 
Георги Димитров. Делегаци
ята оглавява члена на Пред
седателството на СКЖ Вел
ко Влахович, а съчиняват я: 
членът на Президиума на 
СФРЮ Лазар Колишевски, 
члена на ЦК на СКС д-р

Бранко Прибичсвич, члена 
на Председателството нз Съ
юзната конференция на 

ССРНЮ Йоже Божич и чле
на на Председателството на 
профсъюзите в Югославия 
Анте Крешнч.

На югославско 
ската граница членовете на 
делегацията посрещна каиди 
дат члена на Политбюро ка 
ЦК. на БКП Иван Абаджиев. 
Югославската делегация на 
границата посрещна и пос
ланикът на СФРЮ в НР Бъл 
гария Анте Дръндич.

Велко
'Влахович

бьлгар-

БрятстВо Д-р Антон Колендич

Г. ДИМИТРОВ ЗА СРЕЩИТЕ
с тито• В ЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 8 Сфр югослдвия »

16 ЮНИ 1972 4 БРОИ 555 * ГОДИНА XIV * ЦЕНА 50 ПАРИ По време на тригодишното ми пребиваване в Бъл- 
гария твърде често бях при другаря Димитров, 
другото съпровождах и всички каши делегации и пред
ставители, които Димитров приемаше. В тези разговори 
често се споменаваше предвоенния и военния пенрод, ка- 
кто и името и личността на другаря Тито. Запазил съм 
няколко стенографски записани детайли от тези разгово-

между

В. този: 

брой:
Програма на 

сътрудничеството
ри.

,.Аз помня „Валтер“ (неле
гално име на другаря Тито 
от това време) от дните на 
подготовките за Седмия кон 
грес на Коминтерна през ля
тото на 1935 година. Водех 
организационната работа на 
Конгреса и имах почти еже
дневни срещи със секрета
рите на националните сек
ции на отделните комунист:*

чсски партии. Валтер беше 
секретар на делегацията на 
Югославската комунистиче
ска партия. Помня го по два 
детайла, врязали се в съзна
нието ми. Първо, по конциз- 
ността на неговото докладва 
не. За разлика от много дру 
ги организационни секрета
ри на делегациите, които на 
дълго и нашироко излагаха 
и „обосноваваха“ мненията

в Босилеград заключи, че е 
необходимо занапред да 
организира по-голямо и раз
нообразно крайгранично сът 
рудничество, специално в об 
ластта на културата.

Комисията за крайгранич
но сътрудничество при Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в Бо 
силеград наскоро ще изгот
ви програма за сътрудниче
ство с крайграничните об
щини в НРБ. Наистина, по 
някои въпроси, и до сега съ
ществуваше сътрудничество 
между Босилеград и някои 
крайгранични места в НР 
България, преди всичко с 
Кюстендил. Обаче, то все о- 
ще не задоволява.

Обсъждайки тоя въпрос 
Общинският комитет на СКС

Полковник се

Шпирич:
С реализирането на държа 

впия договор между СФР Ю- 
гославпя и НР България за 
крайграничен стокобмен, съ
що така ще се интензивира 
сътрудничеството. Такъв сто 
кобомен. на югославско- ъл- 
гарската граница в Босилег- 
радско вероятно ще се орга
низира на две места.

Нашите интереси 
са общи, затова 
сътрудничеството 
ни е прекрасно Председателят на 

Скупщината на СРС в 

Димитровград
Стр. 5 в. в.

Пред годишно събра
ние на трудовите 
инвалиди в Димит
ровград

Й. Б. ТИТО ДО 

ТОДОР ЖИВКОВ
то на комуната. Засегнати са 
били въпросите за пътищата 
електрифицирането и стопан 
скня развой на комуната.

Председателят на Скупщи
ната е посетил някои димнт-

Завчсра, на 14 юни, в Ди
митровград е пребивавал 
председателят на Народната 
скупщина на СГ Сърбия Дра 
гослав Марковнч. С ръково
дителите на Димитровград* 
ск-о той о водил разговори 
по проблемите на развитие-

ровградскн предприятия и 
учреждения.Стр.6 Първият секретар на Централният комитет на 

Българската комунистическа партия и председател 
на Държавния съвет Тодор Живков е получил от 

Съюза на югославските комунисти 
СФРЮ Йосип Броз Тито следната

м н. н.
председателя на 
и президент на 
телеграма:

„Уважаеми другарю Тодоров Живков,
Сърдечно благодаря на Вас, на Централния ко- 

Българската комунистическа партия н на 
Народна република България

Бюлетин 
на конфекция

Свобода“ В. Велинов освободен
>> митет на

Държавния съвет на 
за приятелските поздравления и добрите пожелания, 

но повод 80-ия ми рожден ден.
Вас и на българ-

ОКРЪЖНИЯТ СЪД На третото гледане на де
лото съдът оцени, че Вели
нов със своите статии в 
„Братство“ нс е направил уг 
лавно дело, но вярно е осве 
домявал читателите за изказ 
панпята, критиките и оценки 
то за отделни отрицателни 
явления в дадени учрежде
ния и предприятия в Боси* 
леградска община и от заез 
даннята на Общинския коми 
тот н местната партийна ор
ганизация в Босилеград.

Стр. 7 във
Враня освободи от отговор-' 
пост нашия сътрудник в Бо
силеград ВЕНЕ ВЕЛИНОВ, 
срещу когото бе заводско де 
ло за клевета чрез печата от 
страна на Иван Деспотов, се 
кретар на ОС. Драган Трай
ков, началник па общия от
дел в ОС, д-р Анани Стоянов,

които ми изразихте 
Използвам случая да изпратя на

своите искрсни пожелания за по-натать-ския народ
шии успехи и напредък а изграждането на социа- 

благоденствие на българския народ.
повод да изразя своето дълбо

ко убеждение, че отношенията и сътрудничеството 
нашите две страни ще се развиват в интерес 

югославските и българския

иа а бона* 
виесат дължи-

лизма, за
Искам и по тозиСоъбндаваме

тите да 
мите суми, за да не пре 
къснем обонамеита им.

сметка на 
625*3*78

между
на приятелството между

добросъссдството, социализма и мира в
управител па Здравния дом 
и Любен Мнтов, директор на 
търговското предприятие 

„Слога“ в Босилеград.

Текущата
„Братство”
— СДК — Ниш.

народи, на 
света“.е



а особено за претворяване 
на Средиземно море в море 
на мира и приятелско с-ьтру 
диичество. Съветската стра
на подкрепи антиимпериалИ 
етическата насоченост на по 

на необвързаните 
страни и положително оце
нява нейната роля в укреп
ването на мира и междуна
родното сътрудничество в 
борба на народите против 
коЛониализма и нооколониа- 

независимост и об-

СФРЮ и СССРСлед това 
заявяват, че неизменно тце 
продължат да подкрепят ге
роичния виетнамски народ, 
народите на Лаос и Камбод- 

водещи справедлива бор 
ба срещу агресията на СЛЩ, 
за свободата и независимо- 

си. Страните се изказа- 
и безусловно

СЪВЕТСКО - ЮГОСЛАВСКО 

КОМЮНИКЕ
жа литиката

стта
ха за пълно 
прекратяване на бомбардиро 
вките, а също и на другите 
военни действия, насочени 
срещу Демократична репуб
лика Виетнам. Те считат, че 
за да звърши войната, е нео 

и напълно

преките приятелски и делови 
връзки между републиките, 
градовете и предприятията

СФРЮ и СССР.
Страните обсъдиха 

въпроси, засягащи сътрудни
чеството на комунистически
те и работническите партии 
и прогресивните движения, 
така и актуални въпроси на 
международните

пия. Те потвърдиха значение
и важността на формули

ровките по тези въпроси, ко 
нто се съдържат в общата 
югославско-съветска 
рация, приета през 
ври 1971 г.

На 10 юни в Белград и 
Москва бе публикувано съв
местно югославско-съветско 
комюнике, което се казва:

„Президентът на 
и председател на СЮК Йо ' сътрудничеството на различ
ат Броз Тито, който бе на ни равнища. Страните отбе- 
официално приятелско посе- лязаха необходимостта и за- 
щение в СССР. и пристигна- напред да развиват и обога- 
лите с него югославски дър- тяват всички форми на това 
жавни и партийни дейци са сътрудничество на базата на 
се запознали с живота и тру съвместно съставени рабо!- 
да на съветския народ с не- ни планове, което несъмнено 
говите постижения в комуни ще допринесе за по-доброто 
етическото строителство. взаимно запознаване с раз-

По време на посещението витието и постиженията на 
са се състояли преговори, в

разширяването на сътрудни
чеството между Съюзната 
скупщина на СФРЮ и Върхо 
вния съвет на СССР задъл
бочаването на контактите и

лизма за 
ществен прогрес.

В заключение в комюнике 
то се изтъква, чс участници- 

преговорите са убедени, 
че посещението на президен 
та на СФРЮ и председател 
на Съюза на югославските 
комунисти Йосип Броз Тито 
и на другите югославски ръ- 

в Съветския съ
юз, състоялата се приятел
ска размяна по въпроси на
съветско-югославските
шения и международното по 
ложение, постигнатото 
разумение по редица практи 
чески въпроси, представлява 
щи взаимен интерес, ще по
служат
развитие на дружбата и сът
рудничеството между СССР 
и СФРЮ, на делото на ми
ра. прогреса и социализма”.

Йрезидентът на СФРЮ и 
председател на Съюза на ю- 
гославските комунисти Йо
сип Броз Тито покани гене
ралния секретар на ЦК на 
КПСС А. И. Брежнев, пред
седателя на Президиума на 
Върховния съвет на СССР Н. 
В. Подгорни и председателя 
на Министерския съвет на 
СССР А. Н. Косигин да на
правят официално приятел
ско посещение в СФРЮ, По
каната беше приета с благо-

на кактоСФРЮ
бходимо веднага 
да бъдат изтеглени америка
нските войски ог Индоки- 
тай, да бъде зачетено неот
менимото право на народите 

Виетнам, Лаос и Камбод 
свободно да решават съд 

бата си без външна намеса.

те в

от! юте на
жа ководители

казва,В комюникето се 
че страните твърдо се обявя
ват за задоволяване на спра
ведливите искания на араб
ските държави, които се бо
рят за ликвидиране на после 
диците от израелската агре
сия и за въстаиовяване на 
законните права на палести
нския арабски народ, и счи
тат, че мирното уреждане 
на близкоисточната пробле
ма, което трябва да бъде осъ 
ществено въз основа на ре
золюцията на Съвета за сигу 
рност на ООН от 22 ноем
ври 1967 година и на резо
люцията на Общото събра
ние на ООН от 13 декември 
1971 година, би допринесло 
за установяването на мир в 
този район. Това също така 
би допринесло за създаване
то на условия за осъществя-

отно-дскла-
септем-двете социалистически дър

жави и задълбочаването на 
обмяна на опит в социали
стическото и комунистичес
кото строителство.

Страните считат, че ще и- 
мат взаимна полза, ако меж 
ду правителствата на двете 
държави се осъществяват ра 
змяна на мнения и консул
тации по международни про 
блеми, което ще допринесе 
за по-доброто разбиране на 
възгледите и позициите на 
двете страни, за успешното 
съветско-югославско сътруд 
ничество на международна
та арена, продължава комю
никето.

стю-които участвуваха:
От югославска страна — 

президентът на СФРЮ и пре 
дседател на СЮК Йосип 
Броз Тито. секретарят на Из 
пълнителното бюро на Пре
зидиума на СЮК Стане До* 
ланц, членът на Президиума 
на СЮК и член на Съвета 
на федерацията на СФРЮ 
Велко Влахович, членът на 
Президиума на СФРЮ Дра
ги Стаменкович, д-р Яков 
Сироткович, 
тел на Съюзния изпълните
лен съвет. Мирко Тепавац, 
съюзен секретар на външни
те работи, Милорад 11ешич,

Двете страни подчертаха 
принципното значение на по 
ложителните промени, извъ
ршващи ое на европейския 
континент, конто разкриват 
реални перспективи за уста
новяване на траен мир и до
бросъседски отношения въз 
основа на принципите за ми
рно съвместно съществува
не между държавите.

За укрепването на тези 
благоприятни тенденции, за 
нормализирането на обстано 
вката в Европа по мнението 
на страните, е необходимо 
да се нормализират отноше
нията между ГДР и ГФР въз 
основа на общопризнатите 
международно-правни нор
ми, да се приемат едновре- 
мено ГДР и ГФР в Органи
зацията на Обединените на
ции, а също да се уредят не
разрешените въпроси между 
ЧССР и ГФР и преди всичко 
да се признае мюнхенското 
споразумение за недействи
телно от самото начало.

на по-нататъшното

зам.-председа-

посланик на СФРЮ в 
Марко Бърховец, шеф на Ка 
бинета на президента на Ре
публиката. Милош Мелов- 
ски, съветник на Президен
та на Републиката и Джу- 
ка Вуколич, началник управ 
ление в Съюзния секретариат 
на вътрешните работи.

От съветска страна — ген е 
ралният оекретар на ЦК на 
КПСС Л. И. Ьрежнев, чле
нът на ПолитОюро на ЦК на 
КПСС и председател на Пре 
зидиума на .върховния съве1 
на СССР Н. в. подгорни, 
членът на политбюро на Ц1\ 
на 1Ч1СС и председател на 
министерския съвет на СССх 
А. П. косигин, членът на ххч. 
литоюро на. хцК на лпоС 
секретар на ЦК на КПСС А. 
П. кириленко, секретарят на 
ЦК на кпСС К. ф. катушев

Страните високо оцениха 
резултатите, постигнати в 
ооластта на сътрудничество
то между СЮК и КПСС. Ръ 
ководеики се от учението на 
маркс, внгелс и Ленин и 
прилагайки го творчески в 
съответствие със специфика
та на своите страни, СЮК и 
КПСС и занапред ще дей
ствуват в духа на интернаци 
оналните традиции, дружоа- 
та, взаимното зачитане и рав 
ноправието, за плодотворна 
и всестранна размяна на мне 
ния и опит, подооряване на 
взаимното разоирателство и 
по-нататъшно разширяване 
на сътрудничеството.

Страните със задоволство 
отОелязаха съществено раз
ширяване на икономически
те и търговските отношения 
между Югославия и Съвет
ския съюз на основата на вза 
имната изгода и равнопра- 

в вие. ъеше констатирано, че 
съществуват условия за по
нататъшното развитие на съ 
трудничеството в отделните 
ограсли на икономиката, ра 
зширяване на специализаци
ята и кооперирането в ма
шиностроенето и другите от 
расли, за съвместно изграж
дане на промишлени и дру
ги обекти, за развитие на 
сътрудничество в горивната 
и енергийна промишленост, 
както и в производството и 
взаимната доставка на суро
вини за по-пълно задоволя
ване потребите на двете 
страни.

По-нататък комюникето да 
ва израз на увереността, че 
осъществяването на набеля
заните стъпки в областта на 
дългосрочното икономичес
ко сътрудничество ще допри 
несе за значителното разши
ряване на икономическите 
връзки, които са трайна и 
съставна част от съветско- 
югославските отношения ка
то цяло.

В интерес на всестранното 
укрепване на югославското- 
съветската дружба страните 
се споразумяха да разширят 
контактите между ръководи 
телите на двете партии, дър- 

Отношенията между СССР жави и правителства. Приз- 
и СФРЮ станаха още по-при нато е за полезно да бъдат 

Беше подчертано осъществени други стъпки 
за укрепване на сътрудниче
ството между обществените, 
научните и културните ор
ганизации, за развитие на

ване на мерките по посока 
на намаляване на военното
напрежение в целия регион. дарност.

Съвещание по равноправието в Ниш
Страните се съгласиха, че 

сега има всички необходими 
предпоставки да се подготви 
неотложно на многостранна 
основа и да се свика в близ 
ко бъдеще общоевропейско- 
съвещание на държавите по 
въпросите на сигурността и 
сътрудничеството.

Б комюникето се казва съ 
що, че страните обърнаха 
специално внимание на нео
бходимостта да се продължи 
активната борба за последо
вателно внедряване в прак
тиката на международните 
отношения принципа за мир 
но свместно съществуване на 
държавите независимо от 
техния обществен строй, от
каза от употреба на сили 
или заплаха да бъде употре
бена сила, мирното и кон
структивно разрешаване на 
спорните въпроси. Във връз
ка с това беше констатира
на важната роля на неотдав
нашните съветско - америка
нски преговори, на които 
бяха постигнати споразуме
ния от голямо международ
но значение. Специално бе
ше подчертано значението 
на договора за ограничава
не на системите за противо- 
ракетна отбрана и на време
нното споразумение за 
кои мерки в областта на ог
раничаване на стратегичес
ките нападателни въоръже
ния като важни и конкретни 
стъпки за разоръжаване, ко
ето е било и си остава посто
янна цел на Югославия и 
Съветския съюз.

Двете страни подкрепят 
свикването на световна кон
ференция по разоръжаване
то изразяват готовността и 
решимостта си заедно с вси
чки миролюбиви държави 
да полагат усилия за сключ
ването на международни до
говори в областта на 
жаването и преди всичко "на 
забраната на всички 
оръжие за масово унищоже
ние.

ПРЕДИ два дни в Ниш по 
договор с комисията за ра
бота и развитие на отноше
нията между републиките, 
народите и народностите при 
ЦК на СКС и комисията за 
междунационални отноше
ния и между републиканско 
сътрудничество при Републи 
канската конференция на 
ССРНС, Между общинската 
конференция на СКС органи 
зира съвещание на високо 
равнище, на което бе обсъ
дена дейност на Съюза на 
комунистите и Социалисти
ческия съюз в провеждането 
на мартовските Решения за 
активността на Съюза на ко 
мунистите и ССРН в по-на
татъшното провеждане и ра 
звитие на политиката на на
ционално равноправие, при
ети на съвместно заседание 
на ЦК на СКС и РК на 
ССРНС.

Сравняването на тези два 
принципа и насоки на дейст
вие на политиката на Съюза 
на комунистите произлиза 
от една ноторна истина, че 
са неразвити ония области, 
в които живее българска на 
родност и в този контекст 
могат да се направят недо- 
брожелателни заключения.

На съвещанието бе 
зеио недоволство, 
многото консултации, 
ния, предвидени в последни
те проекти на средносрочния 
план на развитие на СР Сър
бия за прекатегоризация 
околовръстния път Суково— 
Звонцн — Ьабушница — .Бе
ла паланка — Свърлиг.

Съвещанието имаше

и др. изра- 
че след 

иска-
В комюникето се казва, че 

на преговорите, протекли 
сърдечна, откровена и прия
телска оостановка в дух на 
взаимно уважение и равно
правие. се е състояла разно 
странна размяна на мнения 
за резултатите от крепнещ^ 
то сътрудничество между 
СФРЮ и СССР, СЮК и 
КПСС, за по-нататъшните въз 
можности за развитието му. 
а също по актуални между
народни проблеми.

Страните са разменили 
мнения за вътрешното ра^ 
витие на двете държави.

Като отбелязаха жизнено 
стта на Белградската и Мое 
ковската декларация, стра. 
те подчертаха голямото зна
чение на приетата на 25 о. 
тември 1971 година по вр. 
ме на посещението на ген. 
ралния секретар на ЦК на 
киСС /Леонид Брежнев в 
Югославия съвместна съвет
ско-югославска декларация. 
Б нея се издига широка 
програма на всестрано- 
то сътрудничество между 
Югославия и Съветския съ
юз. Страните със задоволст
во констатираха, че идеите 
и положенията в тази дек
ларация вече дават значител 
ни положителни резултати.

на

за цел
и да насърчи всички факто
ри към по-динамично реали
зиране на Решенията и нас
тоялия те да станат мотив 
за широка активност на тру 
дейците се в осъществяване 
политиката на

На това авторитетно събра 
ние най-отговорните полити
чески радетели в региона и 
представителите на най-заин- 
тересованите политически 

фактори за тази дейност о- 
ще веднъж дойде до израз 
единодушието в оценките, 
че в този регион е създаден 
политически

национално 
равноправие, за което се за
стъпва Съюзът на комунисти 
те като една от основните ко 
мпоненти в развитието и 
трасирането на самоуправи- 
телното социалистическо об
щество. Ба да оъдат готови 
и в тази ооласт да оъдат анан 
гард —■ комунистите трябва 
да бъдат запознати със същ
ността на тешенияга и тях
на ха политическа 
ка. а това им е необходимо 
във всекидневната 
лна активност на идеино - по 
литическото поле, за да мо
гат да се различават нацио- 
на^хиите чувства от национа- 
листическите. 
ските, а специално 
сръбските стремежи, 
винаги и във всички усло
вия са противоположни на 
самоунравителното развитие 
на нашето общество и свобо 
АНОТО изразяване на етниче-

ня-
и обществен 

климат за осъществяване на пълно равноправие между 
народи и народности 
чески и е тни

групации. Но без ог
лед на този неоспорим факт1 
радетелите, особено тези от 
територията, в която живее 
българската

мохивиров

съзнате-
народност. 1е 

указаха, че е необходима 
по-ефикасно и по-последова- 
телно провеждане на прие
тата политика, отнасяща се 
до равноправието на народи 
и народности и към 
ката на развитие на отноше 
нието към развоя на нераз
витите. или недостатъчно ра 
звитите краища.

шовинистнче
велико*

които
полити-ятелски. 

значението на плодотворни
те лични срещи между пар
тийни, държавни и общест
вени дейци на двете страни,

разоръ-

видове

ските индивидуалности и о- 
собености. М. Б.
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90 години от рождението на Георги Димитров

Г. Димитров за срещите с Тито
(ОТ 1 СТР.) то реагиране. Отговори 

че той разполага 
които говорят че

ми, СТкМУНИСТИ
стоявали

които геройски от- 
и защищавали пре

стижа И силата на комуни
стическата партия. Същевре
менно той твърдеше, че пар
тийните организации и пар
тийните маси в страната са 
загубили доверие в ръковод
ството, което години наред 
е в чужбина, откъснато от 
проблемите, от живота, бор
бата и страданията на маси
те. Искаше да вземем реше 
ние ръководството незабав
но да се премести от Виена 
и Москва в страната. Моле
ше да го изпратиме в стра
ната, откъдето ще изпрати 
най-обстоен отчет . ..

С такова Пламено въодуше 
вление говореше, че тогава 
мислех, че той е фантазьор. 
По-специално когато предло
жи той н група активисти — 
комунисти от Москва да оти 
Дат в Югославия — без как- 
вато и да е помощ на Комин 
терна с гаранция, че те — 
югославските комунисти — 
сами финансово щс издър
жат не само партията, но и 
всички нейни борби и дори 
ще плащат своята част от 
членския внос на Коминтер- 
на!... По това време това 
беше нещо, което не може
ше да обещае и така масо
ва и мощна партия, каквато 
бе Българската комунистиче 
ска партия . .

„Втората ми среща с Вал- 
тер стана някъде през лято
то на 1936 година. В ръков-од 
ството на Югославската ко
мунистическа партия имаше 
големи конфликти между ге 
нералння секретар Горкич и 
група по-млади работници
— активисти. Болшинството 
от ръководството на Комнн- 
терна искаше окончателно 
„да се установи ред“ в ЮКП
— която, според всички дан
ни, беше една от най-слаби
те секции в Комшггерна, а 
при това винаги ни задава
ше разни главоболш!! Преоб 
ладаваше схващането, че

си и отчетите, Валтер 
реше с факти и даваше 
кретнн предложения 
лючения. Затова го предло
жих за член на Изпълнител 
ния комитет на Коминтерна 

което по това време беше 
голяма и почетна функция. 
Във връзка с това 
друг детайл. В тези 
дни на подготовки 
големия и наи-славен конгрес 
на Коминтерна, 
заседание на

гово- 
кон- 

и зак-

с данни, 
Югослав

ската комунистическа 
тия изобщо на практика не 
съществува — а ръководст
вото в чужбина — особено 
в Москва —

пар-

е сборище 
фракции и фракционери! За 
това извиках другаря Валтер 
и след кратък увод открове
но го попитах: „Другарю 
Валтер. ти си работник— 
талик и стар изпитан кому
нист. Кажи

отпомня 
бурни 

за най-

аз на едно 
тл Секретариата

на Коминтерна, където
листата на бъде

щите кандидати — прочетох 
и името на другаря Валтер. 
непонятно развълнуван реа
гира старият болшевик 
гарят Куисинен, който 
водеше заседанието 
шително настояваше да 
зачеркне името на Валтер и 
изобщо

ме-
раз-глеждахме ми откровено и 

другарски: какво е с ваша
та партия? Имате ли вие и- 
зоощо партийни организации 
в страната? Каква е 
и влиянието на партията и 
кои са тези фракции във ва
шето ръководство?“. Отгово
ри ми пламенно, както това 
вие

силатаАРУ- 
ръко- 

като ре-
се

югославяните знаете.
Твърдеше, че в самата Юго
славия съществуват 
бройни организации 
де силна масова база

предложението за 
някой югославянин. Така Ва 
лтер не бе нито кандидати
ран, нито избран.

По-късно попитах

много- 
с твър-

и ог
ромно влияние. Привеждаше 
данни за стотициКоиси-

нен за причините на негово-
арестува-

нн, измъчвани и избити ко-

Г. ДИМИТРОВ

трябва да се разпусне Цен
тралния комитет, да се наз
начи „генерален пълномощ
ник на Коминтерна“, да се 
изпрати до членството „от
крито писмо“ и всичко да 
започне отново.

Като генерален секретар 
на Коминтерна преди да взе 
ма решение обади се друга
рят Валтер. Отново пламен
но защищаваше своите ста
новища, като постоянно пов 
таряше: Партията в Югосла
вия е здрава й силна, раз, 
динено е само ръководех, 
то, което няма връзка с мг 
сите, защото се е отродило 
в лекия живот на емиграция 
та в Москва. Париж Виена... 
Повтаряше своето искане той 
и група работници — активи

сти веднага да заминат в стра 
та, откъдето след шест месе
ца ще изпратят отчет и тога
ва, въз основа на този отчет 
и фактите. Коминтерна да взе 
ме решение ... Беше така пла 
менен и убедителен, че приех 
част от неговите предложе 
ния, като ги проведох чрез 
Секретариата на Коминтер
на. Едно от тези решения бе
ше Валтер да бъде задължен 
за работа на оная част от ръ 
ководството на комунистиче 
ската партия, което трябва
ше да отиде в страната и от
там пряко да ръководи бор
бата и работата. Наскоро то 
ва оформихме, така че Вал
тер стана организационен се 
кретар на Централния коми 
тет, а Горкич политически.Тито и Димитров през 1947 г. в Белград

ще зарад честите и дълги рагф народната конференция в Бу 
здели. Тя само страдаеше.В ^дапеща, на която е бил деле- 
Димитров се стараеше да!Ц’гат и затова бърза дайсъоб- 
намали нейните страдания, §* |щи:

Мария Сукманджиева

с нея делеше грижите и ра-тд .Конференцията е открн- 
достите на своя труд, свои-з |та‘ преди малко. Преставите 
те успехи и неуспехи. Е |лството на тава интернацио-

„Мила Любо, Централният!^ нално семейство 
комитет телсграфски ми съо^^лепна картина. Сега се раз- 
бщи да замина за Дупница глежда въпроса за приемане 
иа едно партийно събрание, на една нова американска 
което щс се състои на 20 и организация. Разисква - се. 
21 май. Затова няма да се 4 По-късно ще се решава на- 
завъриа в Софии до 22 май. - шия въпрос. Ленин, след сно 
Жалко ми е но това с рабо щиата дискусия ще даде пре 
та, която не'може да се пре дложеиие десните социалнс 
псброгпс”. ти да се изхвърлят от Интер

нациоиала”.
Грижи за съпругата която 

останала сама, желание да 
и допринесе за спокойствие
то лъхат от писмата на Ди
митров. която писал в затво
ра „Черната джамия“.

След Първата световна во 
йна облаците над страната 
стават все по градоносни. Яв 
ява се нуждата Димитров да 
живее полулегално и нелега 
лно. Идват тежки моменти 
за семейството. Има дни ко
гато Люба въобще не знае 
какво става с нейния Геор
ги. Но тя винаги е в съзна
нието на Дпмитов. Навсякъ 
де е присъщо неговото съз
нание да се обади, да й ока 
же спокойствие, да й даде 
кураж. Тази грижа за своя
та жена беше част от него
вото ежедневие където и да

Димитров—човек а
е вслико-

Спокойно мога да кажа: ако не бях ученик на паши* 
велик учител Владимир Илич. ако нямах така прекрасна 
и героична майка и ако в течение на 25 години моята дру-
ционер1 ^т^ТкГбТивошев^ ^мояГ3? сР„~
— аз нямаше да бъда така чевръст през целия си живот и 
особено пред фашисткия съд в Лайпциг . Г. Димитров

Всичко, което е важно за 
Димитров, важно е и за Лю 
ба . Те всичко преживяват 
съвместно. Той, например 
във връзка със спирането на 
стачката в кибритената фа
брика на железопътната ста 
1щпя Костенец съобщава: 
,,Стачката спряхме. Голямо 
число стачкуващи щс бъде 
приет със старите условия. 
Сега заминавам за Стара За
гора. Бъди бодра и весела!"

Люба живее с проблемите 
иа партията, с нейната бор
ба против ревизионизма, за 
изграждане иа революцион
на марксистка партия, 

живее с проблемите иа меж
дународното работническо 
движение. Димитров знае 
с какво нетърпение очаква 
вестта за работата па между

синдикалнотосвърза със 
движение в България, органи 
зираше и ръководеше стач
ките в ателието за долно бе 

в който работила като

ДИМИТРОВ много 
подчертавал, че 
много време да се посвети 
личния си живот, защото це 

бе посветил на рабо- 
кла-

пъти е 
не е имал

на

льо,
майстор.

Вечерно време тази девой 
ка често се отбивала в клу
ба на чаша чай, за да види 

синдикален функцио 
нер Георги Димитров

Венчали се през 1906 годи 
над 25 години крачеха

лия се
тите на работническата 
са. Но примера на Димит- 

син и съпруг, каторов като 
другар и брат, не е по малко 
чудесен и достоен за подра- 
жение от примера му на про 
фесионален революционер.

Младата Люба Иванович 
дойде в България като про
явена деятел ка на сръбското 
работническо движение. Мла 
дата чужденка остави силно 
впечатление на всички хора 
около себе си. защото беше 
надреснала представите на 
съвременниците си, защото
беше жена с висока к улгу- 

освен това сърдечна и 
в отношения

младия

ни и
рамо до рамо през живота 
и борбата.

Любов, уважение, взимай
ки предвид правата и досто 
йнегвото иа жената и сънру 

жената другар, един 
мнения в работата в

Любица Ивошсвич и 
Георги Димитров

Сърцето винаги го влече- 
към Люба, но задължени 

ята като революционер 
хвърляха час тук, час 
Но те се разбираха взаимно. 
Същи им бяха целите, същи 
идеалите! Люба но се сърде

гата и шество па 
името на общите идеи — за 

това говорят малко- 
твърде съдържателни 

Димитров до Лю-

го
там.всичко 

то, но 
писма на 
ба Ивошевич,

се намира.
ра, а
непосредствена 
та с хората, Тя веднага се

(СЛЕДВА)
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На зеления пазарАкценти

ИЗХОД ОТ ЗАДЪНЕНАТА 

УЛИЦА? ИМА ПРЕСЕН ЗЕЛЕНЧУК
казали документи, чс са се 
издължили. Този факт е на
вел професионалната служ
ба на мнение, чс загубите са 
много по-големи. Персона
лът па кооперацията дължи 
на своята трудова организа
ция 155 000 динара! — взима 
ли хората като от свое. Ма
шинният парк е „заработил“ 
загуба от 80 000 динара. Трак 
тористите са работили само 
два часа на ден. След извър
шване на така наречената 

компенса-

ВТОРОТО заседание на 
Общинската конференция 
на комунистите в Бабушни- 
ца представи в пълна свет
лина състоянието и отноше
нията в кооперациите в об
щината, предимно в „Един
ство“, а в известна степен в 
звонската кооперация „Ер
ма“ и показа, че проблеми
те са прерастнали в серио
зен политически въпрос, на 
който общинската организа
ция на Съюза на комунисти
те, обществено - политичес
ките сили Общинската скуп
щина и самоуправителния й 
механизъм и професионални 
те органи час по-скоро тря
бва да дадат определен и ка 
тегорнчен отговор. Впрочем, 
това търсят и очакват от тях 
и кооператорите и произво
дителите, които правят едва 
ли не 85°/о от населението в 
общината, а самото селско 
стопанство дава над 50°/о и 
без това ниския национален 
доход на глава от население 
то. Констатирано е, че тази 
общинска съвместност е длъ 
жна зарад интересите на се 
лекото стопанство и произ
водителите да прибегне към 
хирургически похват, защо- 
то, както вече е разпростра
нено мнение в общината, та 
кава каквато е сега, коопе
рацията не трябва никому, и 
не са редки и сигналите за 
тревога. Причини да се тър
сят и такива остри мерки 
има много и много. Общин
ската конференция на Съю
за на комунистите, след мно 
жество консултации, разго
вори, най-сетне консолидира 
една ясна идейно-политичес
ка платформа, от която из
хождат всички прогресивни 
фактори в общината да раз
вържат Гордиевия възел в 
селското стопанство. Почти

ва на онова което се казва, 
единствения артикул 
не е променил цена от лапи 
са яйцата. На свободния па
зар 
им се

и по-добре снабден от мина 
лата година. В магазините, 
както и на свободния пазар, 
нс винаги могат да се намер
ят краставици, а твърде ряд- 

млад боб. 
този град

койтоТази година Димитровград 
могат да се оплачатчани не 

от зеления пазар. В зеленчу
ковия магазин на пиротски 
„Аигопромет" домакините 
почти по всяко време могат 
да намерят млад лук, сала
ти. чушчици, млади карто
фи п други зеленчуци. По от 

година,

и по магазините цената 
движи от 50 до 60 ли

ко ще намерите 
Потребителят в 
още не е видял домати, ни го 

витрината на магазина.
на пазара.

нара.
Що се касае до останалите 

поне за-хранителни стоки,

месопродавници има доста
тъчно месо. макар че потре
бителите биха имали какво 

и за асортимента

във
мито на тезгяха 
Причината е проста — 
годишните иабавии цепи на 
това произведение

в димитровградските
пошепне миналата 
потребителите в този град, 

всеки
таз-

впрочем както и във 
други, се мръщят па ,,пресо- 
лсните" цени, които никога 
мс мируват. Така например 
домакините купуваха кило
грам младо зеле по 2,5 млад 
лук по 4 динара и така 
татък.

Макар че тазгодишния ди 
митровградски зелен пазар 
с снабден добре, все пак, но 
думите на инспектора по па
зара, ис е по-разнообразен

са по-ви
да кажат 
и за качеството на месото.

Хранителните магазини о- 
безпечават значителни коли
чества кисело мляко и дру
ги млечни произведения. Към 
тази оптимистична констата
ция — и една забележка: в 
магазините за млечни произ 
ведения в настоящата година 
трудно може да се намери 
право димитровградско овче 
кисело мляко. Зарад него 
хората радушно се отбива
ха, да се освежат и почувст- 

аромат. 
предла- 
" мля-

мултилатералпа 
ция, кооперацията не могла 
да покрие цели 900 000 дина
ра! И така нататък и така 
нататък.

Съветът по селско стопан
ство при ОС е предложил па 
Общинската скупщина при
нудително ръководство. Об
щинската конференция 
Съюза на комунистите, оце
нявайки всичко това, изглеж

миналогодишните 
а джобът

отсоки
продажни цени,

тукашния потребител все 
пак е плитък и не може да 
си позволи „лукса“ да 
стави па трапезата си и са
лата домати, 
требителитс са могли да си 
купят килограм ягоди по 5 
динара. Това им е овъзможи 
ла кооперацията. Ако се вяр

па
по-па

но затова по

па

да. че преди всичко, настои 
да покаже на „някои“, че за 
„фиаското“ на кооперацията 
не са виновни „системните 
решения“ но слабата работа, 
явашлъка, лошите отноше
ния и в Звонци и в „Един
ство“. Понякъде и тук-таме 
има груповщина и в Съюза 
на комунистите, тук-таме 
слабост на идейно-политичес 
ката мисъл у членовете на 
Съюза и тн., и то всичко за
рад това. комунистите и про 
гресивните сили да се събе
рат около здравата линия, 
която да намери изход и за 
селското стопанство и коо-

Колективът и съветът 

— на едно мнение
вуват приятния му 
Сега пък най-често 
гат някакво „смесено 
ко което е далеч от правото
димитровградско овче кисе
ло мляко.
Магазините са снабдени със 
портокали, но нередовно по 
лучават лимони.

В снабдяването на града сКакто своевременно съоб
щихме, за комерчески ръко
водител в земеделската коо
перация в село Клисура през 
април настоящата година, бе 
избран Ратко Сотиров. О- 
коло избирането му имаше 
известни смущения, тъй ка
то за същото работно място 
бяха конкурирали и дотога
вашния комерчески ръково
дител Христо Рангелов и 
Стоян Маринков, счетоводи
тел в кооперацията.

На събрание на трудовия 
колектив след това с 17:1 
гласове бе решено комерче
ски ръководител да остане 
Христо Рангелов. който из

пълнява тази длъжност с ус
пех от 1960 година насам.
Новоизбраният кооперати

вен съвет разгледа решение
то на колектива и с огром
но болшинство прие същото 
решение. Между другото и 
един от кандидатите за ко
мерчески — Стоян Марин
ков бе се отказал непосред
ствено преди избирането на 
комерчески директор на коо 
перацията.

По този начин е сложен 
край на смущенията и благо 
получно разрешен един ва
жен за по-нататъшната рабо 
та на кооперацията въпрос.

М. Величков

зеленчук, важна роля игра
ят и частните производите
ли, които на петък донасят 
свои произведения.

М. Б.
перацията от задънената у- 
лица. Затуй е и прието пред 
ложението за принудително 
ръководство като алтернати
вно решение: или ^Един
ство“ ще се оспособи за нор 
мална работа, или ще го под 
готвят за ликвидация и тога- 

отначало.

всички несгоди водят потек
ло от кооперация „Единст
во“, защото тя по икономи
ческа сила и положение, ка
кто и по някога спечеления 
авторитет сред производите
лите трябваше да бъде цен
тър около който да се дви
жат всички интеграционни и 
други съвременни процеси в 
селскостопанското произво
дство в общината. С тази ко 
нстатация нямаме намере
ние да пренебрегваме няко
гашните успехи които има
ше тази кооперация в подо
брението на селското стопан 
ство. Ръка на сърцето, това 
сега е минало. Какво стана 
и какви сили бутнаха тази 
кооперация в задънена ули
ца?

ва гптптттщМ. Б.

В предприятие »Циле« рот. а след това при инвен
таризацията са показвани ка 
то налична стока и пр. — ни 
съобщи 
трудовата общност.

— Затова искаме да възвър 
нем самоуправлението в „Ци 
ле”. Да решават тия, които 
са призвани и им е дадено 
право. А това

Връщане към самоуправлението председателят на

ху качеството и цената на 
произведенията”.В предприятие ,,Ци- 

ле” в Димитровград ра 
ботата тече нормално. 
Производството и пла
сментът 
планираните показате
ли, дисциплината е на 
висота, а волята да се 
успее — голяма.

Така с няколко изре 
чения ни описа обста
новката в ,,Циле" пред 
седателят на трудова
та общност СТОЯН ВЕ 
ЦКОВ, работник в ,„ала 
тницата” на предприя
тието.

е колективът 
и органите на управляването 
МУ- Наскоро ще имаме нов 
работнически съвет. Канди 
датирали сме все нови хора 
но активни, способни и тру
долюбиви, които сигурно ще 
смогнат да управляват 
трябва и както

КОЛЕКТИВ Е ЕДИНОДУ-
надвишават

Единодушието не 
нато в колектива на .,Циле”. 
И преди не е имало никак
ви ежби и крамоли, 
да пречат в работата. И се
га, когато има условия за по 
явата им, няма такива. Ре
шението за отлъчване на ди 
ректора бе прието от всички 
почти и нс предизвика ника
кви сътресения. Даже сменя 
ването на ръководителите на 
цеховете и избирането на 
ви хора на тези места

Професионалната служба 
в органа на управление, 
след щателна проверка на 
дейността на кооперацията 
ще бъде доволна ако мина
логодишните загуби не над
минат 500 000 динара. Без ог
лед какви са загубите, жи- 
ро-сметката на кооперация
та почти половин година е 
блокирана и не може 
да се каже кога ще бъде де
блокирана, както 
може докрай да се съгледа 
работата на кооперацията. 
Всичко зарад това че през 
последните пет-шест години 
финансовите, 
и счетоводните служби нап
равиха същинска суматоха 
деловите ведомости. Че на 
явашлъка няма равен, пока- 

и факта, че кооператори 
дължат на кооперацията от 
1968 година насам — 
ко ни много но 720 000 дина
ра! Ако това беше същински 
дълг, тогава гряхът би пад
нал на кооперацията, обаче 
проверките показаха, че има 
много „фиктивно задължава 
не“ и че някои селяни

е покът-

както 
е добре за 

всички ни. Договорили сме 
се още на първото заседание 
Аа Се оосъдят въпросите 
производството и отговорно
стта на всеки производстве 
ник и ръководител. Ще 
дем път на способните 
ководят, защото *“■ 
гарантира успехи 
дството и сигурна 
Засега сме ,,под запор" 
сметката ни. Дължим, 
Дължат повече. ще 
и този въпрос, 
с инвестициите, 
не. Иначе 
съвсем в ред'

Последния г 
сец при план 92 
сме произвели 
милиона

които

Читателите сигурно се до
сещат защо започваме с та
къв рапорт за това предпри 
ятие. Преди няколко месеца 
директорът Васил Тодоров 
бе уличен в злоупотреби и бе 
даден под следствие. Колек
тивът след това го отстрани 
от длъжността, а преди ня
колко дни по решение на ра 
ботническия съвет същият 
бе отлъчен окончателно от 
.Диле”. Следствието срещу 
него още не е приключено, 
което значи вината не е до
казана но в колектива се 
счита, че няма изгледи той 
да продължи да ръководи 
предприятието.

Именно затова, зарад от
лъчването на директора, ни 
интересуваше как вървят ра 
ботите в „Циле”. Обичайно 
е, когато един директор сли
за от поста си, това да се 
отрази, ако не върху произ

водството и производително
стта, то поне върху пласмен 
та на стоките. Директорите 
си имат връзки с търговски 
приятели, които по някаква 
причина сетне престават да 
са приятели на новия дирек 
тор. И единството в 
тива в такива случаи е в опа 
сност, и дисциплината, и ред 
други неща.

Търговският директор Пе
тър Младенов беше 
ричен:

за

да-точно
да ръ- 

това ще ни 
в произво 

заплата.

и що не ноколек- е при
ето като нужна мерка. Още 
повече защото в избирането 
им са участвували непосред 
ствено работниците от цехо 
вете.

Старият директор 
ои най-много е ,грешен" за 
щото обичаше * да решава 
сам, без много допитване с 
колектива и с органите на 
управлението. Знаят 
работи. Купуване, 
ка, на бетонобъркачка, 
пи — сам си е 
инвентаризацията 
е била лоша. Пари 
ния оборот са ползвани 
купуването на магазин в Пи

на
но ни

комерческите се реши 
и въпросът 
и ще тръг-

производството е

катего-
„Никакви затрудне

ния нямаме в пласмента на 
продукцията. Даже не стига
ме да произведем толкова, 
колкото се търси. Всекидне
вно пристигат телеграми __
поръчки и колкото

в може

зва изтекъл ме-
милиона 

стоки за 130 
динара. Както

ни мал се доста 
на бара- 

изко- 
решавал. И 

понякога 
от днев-

можем
услужваме на нашите дело
ви приятели. Връзките не бя 
ха връзки само на директо
ра, но на цялото

виж 
не са зле 

разговора ни 
на- колектива 

и тръгна да рабо-

дате —• работите
приключи

председателят 
Вецков —

предприя
тие, а бяха основани 
ху лични познанства, но вър

не вър- приса по ти.
м. н. н.
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Срещи Босилеград 

Димитровград
Армията и населението

НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ СА ОБЩИ, ЗАТОВА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НН Е ПРЕКРАСНО
— Предстоят разговори за 

учебното дело
Миналата седмица прелета 

вители на босилеградска и 
димитровградска община во
диха в Босилеград обстойни 
разговори за проблемите на 
учебното дело. Реши се на 
30 юни в Ниш да се 
нова среща, на която да бъ
дат поканени и представите
ли на общините: Сурдулица,
Бабушница и Пирот. В раз
говорите ще участвуват пре
дставители
ските просветни ведомства.

Според решението на сре
щата в Ниш ще се обсъдят 
главно . следните въпроси: 
проблемите на езиковото о- 
бучение в училищата на бъл 
гарската народност, специал 
но в средните училища; кад 
рите, учебниците, учебната 
програма и финансовото по
ложение на средните учили
ща. За тази цел група боси- 
леградски и димитровград
ски дейци ще изработят за 
всекой въпрос анализи. По 
такъв начин ще може кон
кретно да се разисква и ре
шава.

Инак на проведената сре
ща в Босилеград централно 
място заеха разговорите как 
съвместно и договорно да се 
решават въпросите от обла
стта на учебното дело. При 
това бе повдигнат и въпроса 
за бързо преминаване 
бучението 
Димитровград и Босилеград, 
на майчин език. Трябва да 
се изтъкне, че тоя въпрос 
се прояви известно различие 
на мнения. Представителите 
на босилеградска община бя 
ха на становище, че е необ
ходимо в новата учебна го
дина да се реализира тази 
задача.

Тази среща между най-от
говорните от двете общини 
потвърди, че съществуват об 
щи проблеми, които договор 
но и съвместно биха могли 
по-лесно да се решават. Но 
за тази цел са необходими 
по-чести срещи и разговори. 
Такива обаче досега са били 
доста редки.

По нашите краища всеки човек знае или е чувал за 
полковник Шпирич и неговите войничета. Тази известно
ст е резултат на огромната помощ, която полковникът и 
войниците му са оказали и оказват в благоустройването 
на нашите комуни и крайгранични селища.

Последният им такъв под
виг стана във Висок. На по
остарялото забърдско и ви- 
сочко население те помогна 
ха като изкопаха дупки и по 
ставиха Пад седемстотин стъ 
лбове за електропровода.. На 
селението едва ли щеше да 
прехвърли жицата през Вид

дно може да копае и да вди 
га стълбове, а. ние не само 
го отменихме, но му вдъхна
хме и вяра, че токът скоро 
ще дойде в техните оела. Пра 
во да ви кажа аз също съм

устрои
на о- 

в гимназиите в имно си помагаме. Ние не 
сътрудничим от вчера. Така 
е от винаги. Ето, да споме
нем само част от

наизненадан от скоростта 
работите. Само в май 
поставили към 400 стъблове 
във Висок. Вярвам, че и дру

сме

резултати
те: .,Джоиин мост”, мостът гарите от Димитровград са 
при Камснишка река, в Кри изненадани от бързината, 
водол, пропускът при Вер- Но и населението не беше 
зар, водопроводът в Гради- по страни. Те започнаха, а 
ни, в Стрезимировци. Всич- ние се придружихме. Затова

акцията считам за наша об-

на републикан-

\- ща.
Нашата помощ не приклю 

чва тук. Ще помогнем още. 
Има да се изтегля жица, има 
и друго. Даже, ако другари 
те от Димитровград решат 
да водят ток към Петачинци 

. и Врапча — ще помогнем и 
там. Нали интересите ни са 
общи. готови сме да подкре
пим всяка благоустройствена
инициатива.

В. В.
ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
И С ДРУГИТЕ КОМУНИ

Поставихме въпрос: Тако
ва ли е сътрудничеството и 
с другите комуни — Бабуш 
нишка, Сурдулишка, Босиле 
градска?

— Да! — отвърна той. С 
всички сме сътрудничили до 
бре. Например в Босилеград 
ско при Груинцй и „Славче” 
заедно строихме електропро 
вода. Сега се договаряме за 

- водопровода в Босилеград, 
а сме готови да участвуваме 
и в електрифицирането на 
селищата, където и ние 
сме заинтересовани, зарад 
постовете си.

С другарите от Бабушни
ца заедно сме водили тока 
от Звонци до с. Бучи дел и 
до нашия пост.

В Божица, Клисура и в 
другите села на Сурдулишка 
община също сме работили 
заедно по довеждането на то 
ка. В Стрезимировци рабо
тихме по водопровода.

Общо взето сътрудничим 
добре с всички. И разбира
ме се не само с ръководните, 
но и с местните общности 
но селата. С тях всъщност 
провеждаме в дело благоус- 
троителните замисли.

На края полковникът ни 
отдаде една своя тайна: ,,Ро 
ден съм в Дървар, но годи
ните, които прекарах тук, 
в тези краища, така ме сбли 
жиха с това население, че 
вече се считам за доморасъл. 
А хората тук действително 
са прекрасни”.

Марко
Шпирич

За проблемите на здравния дом
в Босилеград

НЕДОСТИГЪТ НА ЛЕКАРИ 

- ГЛАВЕН ПРОБЛЕМ
__ НУЖНА Е ПО-ГОАЯМА ЕФИКАСНОСТ НА САМОУ-
ПРАВИТЕАНИТЕ ОРГАНИ

лич. Нашенци им благодари
ха по своему — с гозба, с ве 
селие и най-сърдечно „бл 
дарим ви наши деца”.

Ето това беше повод пове
че да се срещнем с полков
ник Шпирич и да побессдва 
ме за сътрудничеството ме
жду армейците и нашенци.

А той, усмихнат, синеок 
мъж на средна възраст, ни 
посрещна с готовност да бс 
седва, защото искал да ка
же, искал да се знае, че на
селението ог нашите комуни 
е прекрасно и привързано 
към армията и заслужава вс 
яка помощ.

ко сме строили заедно — 
и така ще продължим и за
напред.

Ето. електрификацията се
га е най-актуална. Ние сме 
заедно с населението. Наши 
те договори с общините са 
да сътрудничим, за да уско
рим електрифицирането и на 
селищата, п на нашите пос
тове, Даже предварително 
сме уговорили проектите да 
обхванат всичко.

а го
лошата обзавеПоложението в Здравния 

дом в Босилеград е доста се 
риозно. Тази единствена зд
равна институция в комуна
та все още не е в състояние 

на населението

и на все още 
деност на Дома. Например, 
главното оборудване е още 
1948 година.

Това положение се е още 
повече усложнило — както 
се каза на заседанието с не- 
съотвествуващата за .местна
та обстановка 
на работа. Именно 
една от причинте за създава
щата се недисциплина. Бе до 
бавено, че нсстимулативното

да осигури 
нужните здравни услуги.

Такива мнения бяха изне
сени на заседание на трудо- 

в Здравния
организация 

това еколективвия
дом. На заседанието присъс 
твуваха повечето членове на 
Общинския комитет на СКС, 

най-отговорните об-

А за нашите акции също 
ще ви кажа нещо. Ние сме 
осигурили за електрифицира 
него няколко десетки мнлио 
на динара. Миналата и тази 
година сме дали към 38 мили 
опа за тази обща акция. Но 
само с парите трудно може
ше да се доведе токът в ско
ро време. Затова 
да помогнем на населението 
и с труд. Ето затова копахме 
дупки и поставяхме стълбо
ве. Населен пето по селата е

възнаграждавано също по-ра 
жда недоволствие.

Не може да се отнеме впе- 
чателението, че нерешеност-

както и 
ществсно-политически деици 
от общината.

При такова общо положе 
ние най-болезнен е кадровия 
въпрос. Както и преди дваде 
сет години и сега — в Боси
леград няма достатъчно ле- 

В момента тук работ- 
от които двама са

ВЗАИМНО СИ ПОМАГАМЕ
та на тези съществени въп- 

създала и известни
— Сътрудничим — започна 

полковник Шпирич. — Сътру 
диичим с общините, с обще
ствено-политическите органи 
зации, с населението от сели 
щата, защото интересите пи 
са общи. Това значи, че вза-

решихмероси е
лоши отношения в колекти-

кари. 
ят трима, 
от обща практика, а един 
хирург. Обаче, единия от тях 
се готви да напусне Босиле-

ва.
На това заседание се за- 

колектив па преклонна възраст — труключи трудовият 
още веднага детайлно да преи 

катоград. При положение, че не 
се намерят нови лекари и 
другите двама са готови на- 

Босиле-

зпита положението си, 
пристъпи към ефикасно ре
шаване на редица конкретно 

проблеми. Основ-скоро да напуснат 
град. Фактически това озна- 

в случай, че не се из- 
това зд-

посочени 
ниятеда се доведат лекари. т. В. — м. н. н.
За тази цел бе предложено да 
им се увеличат заплатите от 

3.600 на 5.000 ди-

чава,
мени положението, 
равно ведомство наскоро щс 
се намери в базиеходно по-

сегашните 
нара. Това 
финансовите 
на Дома,

нещо допускат 
възможности 

но същевременно 
по-голяма помощ

ложение.
На заседанието бе напра- 

опит да се ут върдят при- 
това положение.

се очаква и 
от Завода за социални осигу 
ровки във Враня.

Във всичко това колекти- 
ще търси отговорност от

вей
чините, за 
Всъщност бяха посочени гру 
па нерешени въпроси. Преди 

са лошите ивсичко, това 
неблагоприятни условия 
ръбела особено на лекарите 
Не става въпрос само за раз 

на терена,

вът
самоуправителнитс органи и 

на Здравния дом.
за

управата
Другарите Шпирич и СлавовВ. В.нопръсиатостта
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МиниатюриСъвещание с инспекторите в Босилеград

СЕЛСКИТЕ МЕСТНИ 

ОБЩНОСТИ БИХА ИСКАЛИБез сътрудничество-няма ефинасност
• • •

решаването на всички до нс 
го съставени акти.

изпълняват своите сложни и 
специфични задачи. Бе кон
статирано, че има нужда от 
кадрово обновяване на отде 
лни инспекции, както и по 
енергично да се менят нор 
мативно застарялитс 
ния на Общинската скушци 
на. които преди всичко тряб 
ва да провеждат тези служ-

По инициатива на предсе
дателя на ОС, Владимир Сто 
нчков, инспекционните слу
жби, съдебни органи и орга
ните на преследването в бо- 
силеградската община прове 
доха заседание, на което^ из
тъкнаха редица проблеми в 
дейността си.

Като основно се подчерта 
необходимостта от координи 
раНо сътрудничество на въп 
росните служби. Такова ве
че съществува между съдеб
ните органи, службата за въ 
трешни работи и прокурора 
Обаче между инспекционни
те служби липсва по-обстой- 
но сътрудннчествво и дого
варяне.

Изтъкна се, че именно то
ва е предпоставка, за да мо
гат тези органи успешно да

и изследва пътища за реше
ние на множество селски про 
блеми.

Местната общност в Брсбе 
бевница и селяните, вероят- 

от акциите на

въпроса 
кон*

Засега открит е 
как по-успешно да се 
тролират цените в търговия
та опазва общественото иму 
щество, работната ръка, коя
то няма социална защита, бе 
зправното занаятчийство и

но подтикнати 
множество други села в ди
митровградския край, започ- 

активно да обмислят и 
акция да доводат

На последното заседание 
с формиран иск

реше
на съвета 
изразходването на слектриче 
ски ток да се плаща всеки

ват
АР- подготвят 

вода за 
ос. За този проблем мнозина 
в димитровградско размисл
ят, как да свалят от дневен

би. Едно от най-важните зак
лючения на проведеното съ
вещание бе па общинско ра 
внище редовно да се прави 
анализ не само за трудности 
те, но и за опущенията 
тези служби. Занапред поло 
бни договори ще бъдат по
стоянна практика.

пиене по домовете месец, а не всеки шести ме
сец, както беше досега. По- 
лесно е да дават по малко 
всеки месец, отколкото два 
пъти годишно да дават голе 
ми суми!

Отделно бе посочено, че 
най-сериОзни в момента за
дачи има инспекцията по па
зара, прокурора по отноше
ние на стопанския криминал 
и инспектора по труда и тру 
довите отношения. Разбира 
се. отделно въздействие се 
търси от Службата по обще
ствен контрол и съдията за 
нарушения, който трябва да 
окаже голяма ефикасност в

вечен проблем на
изостанал и затънтен

тозиред 
някога 
край.

Местната общност в Желю 
има повече предложения

на

Местната общност в Жел- 
юша е подала писмен иск в 
Общинската скупщина да й 
помогне да се приключи към 
телефонната линия. С жиз
неното равнище на желюша 
ни растат и техните потреби 
и те могат 
и такъв ,лукс" — да си до
ведат и телефони по домо
вете си. Поне в тоя край Же 
люша е първото село, в ко
ето узряват и такива мисли.

Селяните на Желюша из
мъчват и проблеми на попра
вката на пътищата в селото- 
и шосето до Димитровград. 
Те са на мнение да органи
зират и един вид сервизна 
служба, а ако ги попите ка
къв, не биха знаели да ви 
отговорят. Не е ги сигурно 
към това подтикнал матери
ала, в който се казва, че ме
стните общности трябва да 
водят сметка и за сервизите.

В. В. ша

Пред годишното събрание на трудовите инвалиди в Димитровград
да се позволят

АКТИВНОСТ, КОЯТО СЛУЖИ ЗА ПРИМЕР
град (Баново бърдо, Савски 
венац, Врачар) и Ниш. Тях
ното посещение е имало за 
цел запознаване с примерна 
та работа на организацията 
в Димитровград. Освен това, 
вероятно ще излезнат на 
среща на желанията на 360 
пенсионирани миньори от 
Звопци. да се присъединят 
към организацията в Димит
ровград. Това също е пред
лог и на Републиканския от
бор.
Пред предстоящото им съб 

рание, от наша страна им же 
лаем успех в нататъшната им 
активност.

В течение на 1971 година 
те са дали парична помощ 
на ония свои членове, които 
най-много са се нуждаели от 
нея, която възлиза над 10.000 
динари. За 22 ученика от Т. 
Одоровци и Димитровград, 
които най-много са се нуж
даели от помощ, са набавени 
всички нужни книги и учи
лищни помагала.

За работата на организацп 
ята най-много говори факта, 
че по предлог на Републикан 
ския отбор на Съюза на тру 
дови инвалиди, през минала 
та година в посещение на 
организацията са били пред
седателите на съюзите на 
трудови инвалиди от Бел-

във всяко едно отношение, 
Станко Савов се най-много 
ангажира за неговото офор
мяване. Започнало с работа 
без средства, с малка помощ 
от страна на Републиканския 
отбор на Съюза на трудови 
инвалиди, дружеството за 
шест години на съществува
не е постигнало забележите
лни успехи. Най-напред са 
почнали с отваряне на будки 
за продажба на цигари. В 
момента всички такива бут- 
ки в града (има ги шест) са 
под техен контрол. През те
зи шест години са освен тях, 
оформили свой клуб, със слу 
жебни помещения и канцела 
рии. През това време работи 
те им се проширяват. Прода 
жба на държавна лотария, 
игри на щастие и пр. През 
1971 година, дружеството е 
отворило електро-сервиз. В 
ход са преговори, със Заво
да за социално осигуряване 
от Ниш, за откриване на ав- 
то-сервиз. По тоя начин би 
се решил един належащ про 
блем на целия град, а освен 
това и проблем на някои 
трудови инвалиди от втора 
и трета категория, които би 
заели работа в сервиза. Вси 
чко това се работи с жела
ние да се помогне на всеки 
пенсионер и членовете на 
семеството му в социалните 
им проблеми. Тук се има 
пред вид медицинската и про 
фесионална рехабилитация, 
жилищната проблематика и 
пр. Освен това чрез тези ак
тивности се заздравява дру
гарството и солидарността 
на тези хора.

Станко Савов

На 18 юни т. г. Общински
ят отбор на Съюза на трудо
ви инвалиди в Димитровград 
е насрочил редовно годиш
но събрание.

Макар, че тяхната органи
зация нее особено известна, 
тя работи на начин, който 
вдъхновява. Като казваме то 
ва имаме предвид хуманита- 
рността, която ги ръководи 
във всяка една работа. Орга 
низацията има 126 члена и 
е констатирана през 1966 го 
дина, когато е било първото 
събрание. Тогава са били са 

12 члена и за председател 
на дружеството е избран Ста 
нко Савов. Той е все още пре 
дседател на Съюза на трудо 
вите инвалиди. Има 51 годи 
на и е пенсионер по болест- 
инвалид първа категория, от 
1957 година. Пенсиониран е 
с 18-годишен трудов стаж, 
като миньор. Роден е в се
ло Ясенов дел, край Звонци.
През 1938 година, като 17-го 
дишен младеж, напуска род На предстоящото годишно 
ното си село и отива на ра- събрание, най-актуалните въ- 
бота в мина „Опленац“ край проси ,които ще решават са 
Арангеловац. За осамнаде- вече посочените проблеми, 
сетте години, които прослу- Вдъхновява че те, макар че 
жил като миньор, е работил имат пълно морално право 
още в мините „Ерма” в Ра- за търсене на помощ, не я 
кита и Връшка чука край търсят, а погледите им са 
Зайчар. Съдбата на много насочени на друга страна. В 
миньори, които отиват в пен момента те желаят да про
сия много млади е споделил ширят електро-сервиза и да 
и той. На 37 години, когато подобрят снабдяването 
хората са в пълна творческа селението с търговски стоки 
и физическа сила, се пенсио и ПР- Освен това, за почивка 
нира. От 1966 година, с офор 
мяне на пенсионното друже
ство, започва, нов етап на не

А. Д. М. Б.

Звонци

Първият промишлен обек работи добре

МО

Цехът за 
обработка 
на дърво 
в Звонци

От септември 
година с. Звонци, в Бабуш- 
нишка община 
промишлен обект. Това е 
цехът за обработване на дър 
весина, открит от горското 
стопанство в Пирот. Цехът 
се снабдява със суровини от 
Ракитска гора и планината 
Ветрен и през годината ое 
изсичат към 6000 кубически 
метра дърво, при естествен 
прираст 700 куб. метра.

Цехът засега 
Диреци и дъски с различни та

миналата размери, с машини, които са 
доставени от Италия Арсен Милев, работник_

шлосер ни каза, че условия
та на работа биха могли да 
бъдат по-добри, макар че й 
сега не са лоши. Заработва
ното е около 1040 
месец, работата ое 
норма, а заплатите пристигат 
на време. Надяваме се, че в 
близко бъдеще ще бъдем още 
по-добре — заяви накрая той

М. Цветков

тяЛГНк Сега в Ч«хаИрабо
тят 21 работници, в една смя 
на с изгледи наскоро да за
работят две смени.

има малъкна на

на своите членове, 
план изграждане на почивен 
дом в Звонска баня 
край Погановски 
В това

имат в
Управителят 

дан Младенович 
че трудностите 
ни. Работниците 
научили да работят 
ните, притокът

Свобо- 
ни съобщи, 

са преодоля- 
вече са се 

с маши

ни ж.или динара на
говата работа. С желание хо 
рата, които преждевременно 
са станали пенсионери, 
сила на естествените закони, 
да имат свое дружество, кое

манастир, 
отношение желаят да 

им окаже помощ градската 
профсъюзна организация, а 
почивния дом би

плаща по

по
на суровини 

е нормален, а плаемнетът е 
осигурен —

ползували 
и работниците от Димитров- произвежда изнася се цяла- 

продукция в Италия.
то ще може да им помогне град.
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КОНФЕКЦИЯ »СВОБОДА«

ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
Накратко

Пласмент на производството
Осемдесет на сто от пла

нираната продукция на кон
фекцията за есен-зима вече 
може да се смята за прода
дена. От времето на белград 
ската търговска изложба 
през март, когато изнесохме 
нашите дрехи за есенно-зим
ния оезон, досега са посете
ни по-малко от половината

наши купувачи, а договори
те за поемане на продукция
та ни възлизат почти на 80% 
от планираното производ
ство. Тъй като предстоят до
говори и на Лесковския па
наир, може да се очаква тър 
сенето да бъде по-голямо от 
нашето предлагане.

Самоуправление

ИЗНОС В ЗАПАДНА 
ГЕРМАНИЯ И СССР
Тази година ще имаме за- 

нашаКАКВО Е РЕШАВАЛ РАБОТНИЧЕСКИЯТ 

СЪВЕТ НА ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ?
доволителен износ на 
продукция в Западна Герма
ния и Съветския съюз. Чрез 
„Центротекстил“ от Белград 
и „Коимпекс“ от Нови сад 
ще изнесем: в Западна Гер
мания — 6.000 броя мъжки 
якета и костюми, а в Съвет
ския съюз — 20.000 броя мъ
жки костюми.

Предприятието има 
ка от този износ, защото не 
ангажира изцяло свои оборо 
тни средства.

смет-
РАБОТНИЧЕСКИЯТ 

ВЕТ на Съ-
нашето предприятие 

на неотдавнашното 
ние е решавал по доста важ 
ни въпроси.

да разрешат въпроси за вза 
сътрудничество чрез 

самоуцравителни договори. 
Целта на този договор е да 
се подобри деловитостта ме 
жду производителите на тъ
кани и конфекционните пре 
дприятия, които купуват тия 
тъкани. Договорът осигуря
ва на конфекциите право да 
искат производство на опре 
делени суровини, усъвършен 
ствуване на технологията на 
производството и други уле
снения. Към договора са длъ

РЕКОНСТРУКЦИЯ. Рабо 
тническият съвет е решил да 
сключи договор с инж. Кар- 
ло Карловец за изготвяне на 
проектосметна документация 
за достройване и реконстру 
кция на предприятието. То
ва лице е служещ в ,,Индо- 
комерц" в Загреб, квалифи
цирано именно за този вид 
работа. Реконструкцията ще 
започне за през 1972/73 годи 
на. Капиталовложенията би
ха възлезли на около 700 ми 
лиона стари динара, а с тях

лион би се приспособил за 
други цели. Решено е също 
да се извършат някои пре- 
правки на магазина в Бел
град, за да се приспособи за 
магазин на конфекционни 
стоки, тъй като помещението 
не е строено за такава цел. 
Стойността на преправянето 
ще възлезе на около 80.000 
динара. Счита се. че с пре
правянето ще се увеличи обо 
рота на повече от 100 мили
она динара.

ПОДГОТВЛЕНИЕ НА КАД 
РИ. Решено е предприятието 
да понесе издръжката на сво 
ите ученици в I клас на учи 
лтцето за квалифицирани 
работници в Пирот. В това 
училище сега има паралелка 
с 22 ученици, разноските за 
които понасят предприятие
то и общинската образовате 
лна общност в Димитров
град. '

РАЗМЕНА НА ОПИТ. Ди
ректорът на предприятието 
и търговският директор, ка
то партньори на ..Центротек 
стил” в Белград, ще посетят 
търговската изложба на тек
стил и конфекция в Москва 
и Ленинград. Те ще пребива 
ват там от 19 до 26 юни т. г. 
Това ще бъде пътуване за 
размяна на опит, тъй като из 
ложбите са удобно място за 
тази цел.

имно
заседа-

ПРОБИВ В СЛОВЕНИЯ
През последните години 

стремежът ни беше да нап
равим пробив на словенския 
пазар. Нямахме успех. Сега 
се явява възможност наши

Между тях на първо място 
са: приемането на средносро 
чния план за развоя на пред 
приятното, решението за под 
готвяне на проекти за рекон 
струкция и достройване на 
производствени помещения, 
обучението на нови кадри, 
приемането на самоуправи- 
телния договор за производ
ствено сътрудничество меж
ду производители на текстил 
и конфекция и др.

произведения да проникнат 
и там. Именно представите
лят на „Свобода" в Словения 
Франц Чебокли е успял да 
сключи договори за достав
ка на наши стоки с редица 
търговски предприятия в ця
ла Словения, макар че сезо
нът за договорите още не е 
започнал. Значи, може да се

И
XXX очаква, наши дрехи за есе

нно-зимния оезон да се про
дават добре и в тази репуб
лика.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. 
Избран е нов управителен 
съвет, състоящ се от седем 
членове и двама заместници. 
Мандатът му ще трае една 
година, съгласно разпоред
бите на самоуправителните 
документи на „Свобода”. Ко 
мпетенциите на този орган 
са уточнени със Статута и 
другите актове на предприя
тието. Избрани са също чле 
нове на комисиите и различ
ните отбори, които действу
ват в рамките на компетен
циите на работническия съ
вет.

МОСТРИТЕ ГОТОВИ НА 
ВРЕМЕ
Търговската служба годи

ни наред се бавеше с изгот- 
вяването на мострените ко
лекции за сезона есен-зима. 
Обикновено беше готова 
през август, когато вече тря 
бваше да се работи усилено 
в производствените павилио
ни.

Сега случаят не е 
Колекциите са готови

такъв, 
още

от март, а също са направе
ни договори за доставка на 
нужните тъкани, за да не се 
остане без суровини.

биха се построили: нов про
изводствен павилион и дру
ги обекти. Сегашният пави-

жни да се придържат всич
ки предприятия, които са го 
подписали.

СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН. 
Приет е Средносрочният 
план за развоя на ..Свобода” 
от 1971 до 1975 година. Ето 

от тозинякои показатели 
план: Общият доход (ук. при 
ход) в 1971 година е бил 2Г. 
милион 139.000 динара. В 
1975 година предприятието 
ще осъществи общ доход от 
46.924.000, което е над двой
но повече в сравнение с на
чалната планова година. Не- 
то личните доходи също ще 
се увеличат значително. В 
1971 година са възлизали на 
2.505.000 динара, а в 1975 го 

3.728.000 динара.

Но официалното съществу 
ване на шивашка коопера
ция „Свобода“ започва от на 
чалото на месец април, ко 
гато кооперацията била окон 
чателно регистрирана.

— В началото имахме са
мо пет шевни машини и то 
крачни, няколко шивашки 
маси и това беше всичко — 
казва Симо Димитров, един 
от първите кооператори, се
га пенсионер. Работехме ка
то сервиз. Шиехме дрехи на 
хората с техен материал н

Страници от историята на 

»Свобода«
смазване на машините, за 
кюмура (гладехме с юомю- 
рени ютии) и рестото делех- 
ме по-равно. После деленето 
на заработката ставаше спо 
ред способността, т.е. според 
изработената продукция, но 
нямаше особени разлики.

— Погрешно е да се мис
ли, че не е имало управля
ване. Колективът се управля 
ваше сам. Целият колектив 
се ръководеше от председа
тел на кооперацията 
спомни Тодор Милчев, кой
то бил първият председател 
тогава. — А на заседанията 
на колектива имаше какво 
да се разисква — работа, при 
вличане на клиенти, опит 
да произвеждаме и за пазар 
разпределение на заработе
ното, за да има да се купу
ват машини. Всичко тов бя 
ха наши задачи, конто сами 
разрешавахме.

Нашето предприятие не е 
отвинаги такова — с произ
водствен павильон, със съврс 
менни машини и голяма бру 

Някога
освобождението

които сметнали, че в услови 
ята на социалистическо стро 
итслство нс им подхожда да 
бъдат частници, започнали 
да обмислят въпроса за об
разуване на шивашка коопе 
рация. Съветвали ос в пар
тийни комитет, в синдиката, 
отнесли се с въпрос до Съю

втопродукция. 
дните след 
— това е била малка работи 

с петнадесетина рабо
дина ще са 
или близо 50 на сто по-голе- си

лничка
тници. която е услужвала на 
хората от Димитровград, ши 
ейки им дрехи с техен мате-

ми.

Приблизително такъв ще 
е растежът на фондовете. На 
пример деловият фонд от 
1.930.000 в 1971 година ще въз 
лезе ,в 1975 година на 3.700.000 
динара (към 90%), а фонд об 
що потребление <уг 260.000 ще 

Увеличи на 400.000 дина- 
. През това време ще се из 

върши реконструкция на 
предприятието и редом с то
ва достройване на нови по
мещения.

САМОУПРАВИТЕЛЕН ДО 
ГОВОР. Това е договор зя 
сътрудничество между про
изводители на текстил и кон 
фекциите от региона и а Ниш 
и Лесковец. Знае се, че 
производствените предприя
тия е дадено законно право

ПЪРВИТЕ СТЪПКИриал.
В архивите на 

няма никакъв запис за ония 
първи дни и години, които 
означават началото на сега
шното ни предприятие. В на 
стоявансто да направим що- 
годе по достоверна история 
на „Свобода“ потърсихме ня 
когашните нейни членове, се 
га пенсионери, и в разговор 

узнахме доста неща за

„Свобода“

за на занаятчийските коопе
рации в Белград и през ме
сец февруари същата годи
на петнадесет души допеели 
машини, ютии, възглавнички 
— кой каквото имал — в ед
но помещение в центъра на 
града, и шивашка коопера
ция „Свобода“ се родила. 
Между първито инициатори 
били Сотир Илиев — бай Со 
та и Тодор Милчев — Тоца. 
Те първи донесли и маши
ните си.

то значително по-евтнно от- 
колкото частниците, за да 
имаме работа. Към шсстотин 
динара взимахме за костюм, 
а при частниците беше към 
1500 до 200 динара. Но имах 
мс клиенти и заработвахме 
средно 60 до 80 динара на 
ден. В събота, като свършех 
мс работа се събираме вси
чки кооператори и изчисля
вахме заработеното. След то 
ва приспадахме разноските 
за конци, копчета, масло за

се
Р а

И така вървело 
години. Шивашка

пет-щест 
коопера

ция „Свобода“ нямала една 
производствена сграда. Вае
ла и заемала една по една 
малките частни шивалнн из

с тях 
началото.

Приказвахме с пенсионери 
те-шивачи Тодор Милчев и 
Симо Димитров. Те са меж
ду първите хора, които осно 

коопера-
града, докато не израсла то 
лкова, че трябвало да се по
мисли за помещения н нови 
машини.

шивашкатавали
ция.на

Било зима на 1946 година. 
Неколцина известни шивачи (СЛЕДВА)
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Препород на основното училище^*™ Власина
Клонът на »Галеника« 

се реконструира Внушителни възпитателно 

образователни резултати
итз ктсови общности крепне ученическото самоуправление Ус- 

пеХТе Л2ап, па самоотержша упеншсспо-учитеаша раоота

СР Сър-развитите краища в 
бия. Сдружената кредитна 
комунална банка в Аеско- 
вац н Деловата - 
„Галеника“ от Земун.

Очаква се годишния
реконструирания

на 28 мн-

Клонът на „Галеника“ в 
Сурдулица, който произвеж
да водно стъкло ще извър
ши реконструкция и ще ми
не към производство на 
перална вълна.

Техническите законопред- 
писания за задължителна то
плинна и звукова изолация 
на всички строителни обек
ти и курентността на този 
изолационен материал на 
световния пазар въобще, са 
допринели да нарастнат нуж 

него. Затова и опо-

баика на
ми- при-

ход на
клон да нарастне 
лиона динари.

Споменатата рсконструк- 
бъде от голямо зиа- 

за общото
икономически още нсраз- 

стопанство в сурдули

произходпосилсградско:
българи. Останалите са от 
срт»бска народност.

още повече

обсъждат и рс 
свои проблс-

говорпост тс 
шават всички

Но, разбира се, в прелей 
винаги успеха и въз-

ция ще 
ченне

Власина—Окру 
мъл- 
пис-

IIа път за
ни посрещнаха

развитие
глицапа ми. 

план е
Тоя момент 

сплотява и прави единствен 
тоя примерен колектив. Ни
кой и не пита кой от коя е 

Ниго в колекти-

които кръстосваха
облаци. Зад пас 

потънала в зелени

витото
шката комуна. И броя на за 

ще се увеличи за сто-
а нуждите за оставаше

Власннската клисура.
1.300 метра

ИНИ, пита и и сто.
Отделно класовите

залагат да приложат
ко летящитеднте за

менатата реконструкция 
има-добра перспектива.

За целта са необходими о- 
коло 23,5 милиона

общностите1ЦС
тима души,
този критичен артнкъл 
пазара ще бъдат по-добре 
подмирени.

сти се
в дело училищният правил- 

възпитателпата дейно 
Постигнат

народност.
нито между населението. 

Всички учители се чувству- 
иеразриво свързани с та 

зи среда. При това главна 
грижа им е възпитателно-об
разователните резултати да 
бъдат най-добри. В това 
цяло и успяват. Например, 
миналата учебна година

5 на сто от учениците са 
имали отрицателни 
ки. Такъв добър успех очак-

иа па имдинари, 
обезпечат от

На плато от 
височина

пик за
ст па учениците, 
с успешен опит всской уче
ник да бъде включен в обще 
ствсио полезни акции.

едвам сега пристп- 
пролстта с буйните си

които ще се 
Фонда за развитието М. Величков ватна не

га ш е
треви. След нея останали ше 

месеци. ИмеУниверсален магазин в Димитровгад ст сурови зимни 
ИНО тук ВЪВ

11 >
Власина - Окру-

стотипа са-със своите
Долу, като па длан

глица
жители.

инвеститора. Кандидати са 
търговските 

„Ангропромет“ от Пирот и 
Ниш и „Търгокооп“ от Ди
митровград. Разговорите са 
в ход.

„Освобожде-На площад 
ние“ в Димитровград, ще се 
строи универсален търгов
ски магазин. Място за обек
та е определено а строежа 
ще извърши „Градня“ от Ди 
митровград. За

известно, кой ще бъде

МОпредприятия бележ-се вижда синьото езеро.
планинска обста-В такава ват и тази година.

За тоя уичгчелски 
тив иай-голяма грижа са уче 
циците. А 
телите. По-точно постоянна- 

с тях. За тази цел

работи местното осно 
едно от най-

колек-новка 
вио училище: 
добрите на 
вранския 
вод.

сега все още втората — родинаА. А- територия 
педагогически за-нс е

та връзка 
изработения им правилник 
детайлно обсъжда това важ 
но сътрудничество, което се 
практически успешно осъще

постигамеВ Забърдие — Това, което 
преди всичко е резултат 
работа. При това основните 
фактори са учителя и учени 

— самоуверено ни заяви 
училището Сла

на

Поставят се селските мрежи ствява.
Така се създава благоприя 

тна трудова атмосфера, в ко 
ято се прилагат най-добри 
методи на работа. Това успе 
шно допълнява все още бед 
ната обзаведеност на учили
щето.

Ето, в това е тайната на 
успехите на основното учи
лище във Власина — Округ- 
лица, което достойно носи 
името на Бошко Буха.

ка
директора на

Игнятов. Тоя труженик, 
който девет години ръково
ди с училището е един 
най-заслужните 
му. Не искаше за това да ни 
разправя. Обаче, в обемната 
училищна документация сре 
щнахме много ласкави думи 
изказани официално за него 
вата работа от компетентни 
просветни органи. Сега Игня 

отново избран за ди

вноските мрежи върви нормал
но във всички села, които 
са внесли 50°/о от средствата, 
нужни да се внесат на жи- 
ро-сметката на строително
то предприятие „Градня“. ка 
кто е предвидено в догово-

Селските мрежи трябва да 
бъдат готови: в Смиловци 
до 7, а Бребевница, Моинци 
и Пъртопопоинци до 30 юли.

В Забърдието вече 
вършени трафопостовете в 

Смиловци, Пъртопо- 
пинци и Мъзгош. а при край 
са работите на трафопоста 
в село Бребевница. По тоя 
начин остават още две села 
(В. Одоровци и Моинци), къ- 
дето трафопоста още не е 
готов.

\ Проблеми с набавка на мате 
риал (проводници, стълбове) 
няма. Построяването на сел-

са за-
от

селата за успеха

С. Игнятов

БРАТСТВОТО СПЛОТЯВА 
УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ

От седемнадесет учитела в 
училището — десет са от Бо

ра.

В. Веленовтов е 
ректор.

А. Д. УЧЕНИЧЕСКО САМОУП
РАВЛЕНИЕ Пред подписване на общес

твен договор залични доходиПионерски лагер край 
Погановски манастир?

Над 320 ученика в това 
училище, което носи името 
на легендарния бомбохвъргач 
Бошко Буха, могат да се по 
хвалят с редица собствени 
постижения. С оглед на ус
ловията. при които работят, 
на това могат да им завидят

Проекто-планът за самоуп- 
равнтелното разпределение 
на доходите и личните 
ходи в нестопанските дейно
сти, в Димитровград е приет 
от всички организации ос
вен Здравния дом, който е 
за договаряне в областта на 
медицинската служба.

Проекто-планът за самоуп- 
равителното споразумение е 
изработила комисия на Об
щинската профсъюзна орга
низация. Договорът е вали
ден за всички ползуващи об 
ществени средства в нестопа 
нски дейности. В него са оп
ределени основни пропор
ции за разпределянето на до 
ходите и личните 
Данни са взети от 19

връзка с откриването на пи
онерски лагер „Братство и 
единство“, в долината на ре 
ка Ерма. край Погановски 
манастир.

В разговорите взе участие 
и Хадия Морина, помощник 
на републиканския секретар 
за образование на СР Сър
бия.

На 11 юни по инициатива 
на колектив от основното у- 
чилище „М. Пияде“ от Дими 
тровград, в Погановски ма
настир се проведе съвеща
ние. на което взеха участие 
директорите на основните у-

до-и много градски училища.
От преди няколко години 

тук крепне и се създава съ
щинско ученическо самоуп
равление. В самоуправител- 
ните органи на девет класо 
ви общности са включени вси 
чки ученици. С голяма от-

чилища от словашката, ру- 
сръбска.мънска, унгарска, 

българска народност А. Д.във доходи, 
трудо

ви организации, които тряб
ва да се приключат към спо 
разумението. Комисията е до 
шла до заключението, че ли 
чните доходи в Димитров
град са под републиканско
то равнище и е констатира
ла, че съществува възмож
ност, доходите да се увели
чат.

Опакото на въпроса и да се оттегли всеки на своя 
страна, и от онова, което 
сме направили — да остане 
малко нещо. Почти винаги 
забравяме, че не е достатъч
но само нещо да се построи, 
но е също толкоз необходи
мо и да се пази, догражда. 
Когато придобием и това ка 
чество, тогава можем да се 
наредим сред практичните 
хора.

Самоуправителният механи 
зъм, чиито части са и мес
тните общности, е твърде ва 
жен фактор във възпитание 
то на хората, не само съвме
стно да строят, но и върху 
общите интереси да опазват 
направеното. Този желюшки 
явашлък. може би е преход
на слабост и трябва да се 
дяваме, че самоуправителни 
те права ще им дават възмо 
жност и начин да попречат 
на ония, които узурпират те 
хните самоуправителни инте 
реси.

ЖЕЛЮШАНИ искаха да 
имат вода по домовете си. 
Напрегнаха сили, както, и 
навсякъде става при такива 
обстоятелства. И доведоха 
вода. И всичко стана хубаво 
и благополучно, макар че 
трябваха много сили и сред
ства, трудодни и време вода 
та да се събере, каптира, по
стави главната линия и мре
жата. След всичко — потече 
бистра студена вода и така 
да се каже, разхлади и уми 
Желюша и жителите й. Ис
каха и успяха.

Но, уви!
Когато всички мислеха, че 

ще могат спокойно да се рад 
ват на плодовете от своята 
работа, замърси се Гордие
вият възел и желюшани са
ми поведоха и заиграха ло
шо хоро. Настъпиха летните 
горещини и тогава, когато 
водата най-много им трябва 
ше, по чешмите, вода няма
ше. Какво става? Съветът на 
местната общност се събра 
отново да разгледа въпроса

Желюшки „неволи“
с водата в с. Желюша. Кон
статация: немалко селяни 
„разсипват” водата по гради 
ните си, гасят вар и празнят 
басейна и 
няма! Нарушили са всички 
договори, които са нормал
ни в такива обстоятелства. 
Не можаха да излезнат на 
край сами със себе си. И ре 
шиха — този проблем да из
несат на събрание на избира 
телите, в което са тия, кои
то изразходват водата недо- 
макински. Какъв ще бъде из 
ходът от всичко това — не 
е важно. Дали желюшани ще 
решат оня, който нарушава 
договора да го изключат от 
мрежата да го дадат на съд

или пък. ще решат всички 
да поставят водоизмерителни 
уреди — това си е техен про 
блем.

Примерът на желюшани 
може да послужи като доб
ра илюстрация така да я на
река, на нашата балканска 
непоследователност. Никой 
като нас не умее да се спло
ти, когато нещо трябва да 
се строи. Обединени около 
общите интереси в малки и 
големи размери нашите хо
ра правят чудеса. В тези ра 
мки е и подвигът на желю
шани.

Също така, никой като 
ние, не умее тъкмо на общи 
те интереси да се разедини

Девет организации са дали 
известни предложения, кои
то са разгледани от страна 
на комисията на 24 май и по 
тях е заето определено ста
новище. След проведените 
дискусии, всички предложе
ния за които комисията смя
та, че са оправдани са вне
сени в текста на споразуме
нието. То е изпратено до Ре 
публиканската комисия, коя
то от своя страна трябва да 
даде известни предложения. 
Споразумението 
трябва ще бъде и на упра
вителните органи и трудови 
общности, които ще се изя
снят дали го приемат или не.

вода за пиене

на
след това

М. Б. А. Д.
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а » просвета ★ изкустпо
БележкаПисма на читателите

Телевизионни мъки и излаганияНезачитане на 

старините
Екраните на 200 телевизо

ра в Босилеград, Райчилов- 
ци и Радичевци все по-често 
остават в мрак. Наистина на 
Бесна кобила съществувате- 

голяма

ДОВНО събира от собственици 
те на телевизорите.

Общинската културна об
щност предлага да се пост
рои реле на Милевска пла
нина с по-голяма мощност, 
за да може поне 80 на сто 
от територията на комуната 
да бъде „покрита” с телеви
зионен сигнал.

За тази акция обаче неоС 
ходими са значителни сред 
ства. Общинската култур] 
общност сама не е в състоя 
ние да ги осигури. Значи, нс 
обходима е помощ, която д 
предложат и трудовите орг 
низации, и общината и Тел 
визията от Белград.

левизионна кула с 
мощност. Обаче тя все по-че 
сто е в прекъсване. На после 
дък никога не се знае — ко
га работи, а кога не.

Сега единствена възмож
ност е посредством релето 
в Босилеград да се приема 
телевизионната програма от 
Скопие. Обаче, поради сла
бия емисионнен сигнал — ка

От ВЛАДИМИР ИВАНОВ, пенсионер 
вор, Босилеградско, получихме следното

„С това писмо желая чрез вестник , Братство’’ 
да осведомя обществеността, че трябва да се спре 
пропадането на старините

от с. Из- 
писмо:

В. В
_ - по нашите краища.
В Ьосилеградско, в с. Извор, което никой не 

знае кога се е образувало, има няколко обекта, ко
ито са строени в миналото от римляни и турци. 
Ьдин от най-старите обекти е каптажът на извора, 
от който се снабдява населението. Той 
през римско време, преди около 1 500

Босилеград

Избран директор на основ
ното училище

чеството на приема е лошо. 
Такова е сегашното състо-е строен още янне, а то не се мени вече 

няколко години. И през ця
лото това време Телевизия 
Белград редо 
абонаментите! ?

Не може да се каже, че 
до сега върху тоя въпрос са 
се ангажирали обществено- 
политическите организации 
от общината. Нужно е да се 
изтъкне, че и няколко други 
босилеградски села искат да 
имат телевизия.

Наистина след всяко пре
късване на програмата бел
градската телевизия е осве
домявана. Но, тук не е реше
нието. В конкретния случай 
се търси цялостно и дълго
трайно решение.

Сигурно е, че за реализи
рането на това решение и 
белградското телевизионно 
студио има някакви задълже 
ния. Ако не поради друго, а 
то заради таксите, които ре-

години а из
ворът и днес служи на хората и се нарича „Излак”.

По време на турцнте, преди повече от 150 го- 
дини/ по разрешение на турския султан е била по
строена черквата ,,Св. Троица”, която 
от 800 кв

За директор на основното 
училище „Георги Димитров’ 
в Босилеград 
бран Стойне Иванов, дълго
годишен обществено-полит) 
чсски и просветен работник 
от Горна Лисина.

На обявения конкурс друг

вно наплаща кандидат не е имало.
Инак основното училище 

в Босилеград е най-голямо в 
общината. То има 13 подве
домствени учичлшца, а само 
в централното учат над 400 
ученика.

заема площ
метра, с каменна и дървена конструкция. 

Тя е интересна и като

отново е из-

архнтектурен^ и като истори
чески паметник, а също и като един от рядко голе
мите храмове в нашата страна.

Преди около 70 години в селото е била постро 
ена училищна сграда с площ 600 кв. метра. Дълго 
време тя е била училище за децата 
ла, а сега не служи никому. На времето, когато е 
била строена от самите

В.

За 280 места -155 ученициот околните се-

жители на селото, 
дом е дал средства колкото струва чифт волове.

Всички тези обекти в Извор пропадат посте
пенно^ защото никой не се е погрижил да вземе мер 
ки за съхранението им.

Естествено, някой от тези обекти би могъл да 
бъде под защита на държавата — черквата или ка
птажът. А за училището би трябвало да се договор
ят общината и кооперацията кой да е стопанинът и 
да го пази от пропадане. Ако сградата не е нужна 
за училище не значи, че трябва да бъде оставена на 
времето да я руши. Може да се използва за други 
цели.

всеки

В Техническия училищен 
център „М. Пия де” в Сурду- 
лица за ученици в I клас 
през учебната 1972/73 година 
има 280 места, заедно с пов
тарящите класа през учебна 
та 1972/72 година. Конкурсът 
бе открит до 10 юни и се

явиха 155 ученици. За 140 ме 
ста в техническтто училище 
(електро и машинен отдел) 
са се явили 113 ученици. За 
140 места в стопанското учи 
лище за КВ работници — 42 
ученици. От приемен изпит 
се освобождават 9 ученици. 
Приемните изпити ще се про 
ведат на 15 и 16 юни, а ре
зултатите ще се съобщят на 
17 юни.

От Сурдулишка община 
са конкурирали общо 102 ду 
ши. Между тях са 18 от бъл 
гарската народност (Клисура 
и Божица).

Както се вижда ако всички 
положат приемния изпит то 
гава за техническото учили
ще като се вземат пред вид 
повтарящите само десетина 
места ще останат за през есе 
нта. За стопанското пък ще 
останат доста места. Това се 
случва всека година и места 
та се попълват през есента, 
когато децата положат поп
равителен изпит.

Едно обаче е интересно. В 
сурдулишка община са за
вършили осми клас около 
370 ученици, а в средните 
училища включвайки и Тех
ническия селско-стопански 
център, който записва 160 
ученици, могат да се прие
мат за учебната 1972/73 годи 
на 460 ученици. През юни 
месец обаче ни половината 
от завършилите не са кон
курирали в сурдулишките 
средни училища. Това показ 
зва че мнозина се записват 
в други средни училища.

М. Величков

Излезе от печат
Владимир Иванов 

с. Извор Мост“, книжка 2099
ТЕЗИ дни излезе от печат 

двадесета книжка на списа
ние ,,Мост”, посветена на осе 
мдесетгодишнината от рож
дението на другаря Тито. По 
местени са стихове и статии

де интересна и обширна ста 
ти от д-р Антон Колендич 
за срещите му и разговори
те с Георги Димитров, кои
то той водил 
1945—1947 година в Софня, 
както и продължение на ста 
тията ,,Отзвукът от Лайпциг 
ския процес в Югославия” 
от Богдан Николов, посвете
ни на 90-годишнината от ро 
жденнето на Димитров.

Литературно-художествени 
произведения са поместени 
от следните автори: Стефан 
Николов, Владимир Назор, 
Мпрко Баневнч, Шре Каще- 
лан
теми на Тито, както и твор
би от по-млади поети от бъл 
гарската народност — Милка 
Христова, Мнлшша Ивано
ва, Лцка Лрсова, Стефан Ма 
насисв, Дарннка Евтимова, 
Цветан Петров, Симеон Ко
стов, Драгомир Стоянов, Ва
сил Захариев и др. Публнку 
вани са четири стихотворе
ния за деца от Русалка Таш 
кова. а Стефан Николов пра 
ви реценцня на книгата „При 
блнжавано” — проводи 
български поетеси от Десан- 
ка Макспмович.

В рубриката публицисти
ка ,,Мост” помества интерес 
на м съдържателна статия 
от Тодор Славиискн за пред
стоящите промени на Конс
титуцията на СР Сърбия, с 
което дава значителен прн- 
лог на този важен обществен 
проблем. В тая рубрика Ми 
лай Величков пише за пнонс 
реките срещи на училищата 
на народностите в СР Сър
бия и от сръбска национал
ност, тази година проводени 
в Ковачица. Войводина.

За ученическите кухни
периода от

Трябват повече 

средства
на известни югославски пи
сатели и обществени дейци, 
посветени на Тито, в които 
се говори за Тито като за чо 
век, ръководител, революци
онер, далновиден политик и 
държавник, последователен 
марксистленинист, чието ре
волюционно дело в победата 
на югославската револю
ция и изграждането на соци 
ализма откри най-светла ст
раница в историята на юго- 
славянскитс народи. Съще
временно другарят Тито за 
воюва една от най-крупните 
победи в международните 
отношения — между социа
листическите държави и ра
ботническите движения вър 
ху принципите на равнопра
вието ненамеса във вътреп. 
иите работи, автономности.

Затова, макар и фр 
ментарно, ясно говорят тек 
стопете от най-близките I 
сътрудници — Едвард Кар 
дел, Велко Влахович, Влади
мир Бакарич- Темпо, Джурс 
Пуцар, Иван Гошняк. Йова 
Веселинов, Кръсте Цървен- 
ковски и др:, както и пр. 
ложенията на бележити I 
славски писатели — Миро 
слав Кърлежа. Родолюб Че 
лакович, Владимир Назор, 
Ели Финци, Сксндер Куле 

Йован Попович, Дим

идната учебна година на у че 
при ония ученици, които дне 
вно изминаваха и по 15 ки
лометра.

За учебната година, 
си отива Общинският отбор 
на Червения кръст в Димит 
ровград на ученическите ку 
хни и на бедните ученици от 
пусна 40 000 динара, 
годината в шестте 
училища
отделения работеха 
ученически
I 583 ученици получаваха по 
един оброк дневно. Учениче 
ската кухня в Тр. Одоровци 
получи 10000, в Смиловци 
7 000, в Каменица 5 000. в По 
ганово 5 000, в Долна Невля 
7 000
отделения

която
стихотворения иосвс-

В тази община, в кояго се 
лата са отдалечени едно от 
друго, такива пътуващи уче 
ници не бяха малко. Имайки 
предвид значението на кух
ните за здравето на ученици 
те, чиято прехрана често пъ
ти не с добра, общинският 
отбор на Червения кръст е 
отправил иск до управител
ния отбор на фрнда за непо 
средствена детска защита за 
иическите кухни да отпусне 
150 000 динара, т. е., 10 дина 
ра дневно за всеки ученик. 
Това искане е обосновано с 
настояването да се увеличи 
калоричността на храната и 
с факт, че -в основното учи
лище ,,Моша Пиядс” в Дими 
тровград в началото 
рото полугодие е 
ученическа кухня, а 
училище има и 
брой ученици.

През 
основни

с подведомствени 
шест

кухни, в които

и пр.

на
в подведомествените

4 500 и бедните 
— 1 500 динара. Коученици 

гато всичко това се разложи
на прости съставни излиза, че 
през изтеклата учебна годи
на общинският отбор на Чер 

кръст с осигурил самовения
6 динара за един ученик, ко 

не е
на вто 

открита иич.
тьр Митрев, Милош Банди 
Ото Бихали-Мерин. Отделнс 
място заема статията ,,Поб^

никакъв случай
Но без оглед на

ето в
достатъчно, 
това
ниците получаваха 
голяма полза, като 
вяваше силите

това 
най-голям— храната, която уче- 

беше от да над Сталин”.
Списанието помества твър-възобно- 

им, особено М. Б.
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Третото хилядолетие
Сурдулица
ФК „Радник“ на път да осъществи целта

Тази година - в сръбска дивизия? ХОМО ГАЛАНТИКУС
Останали са още двадесе

тина дни изчаквания и наде
жди както за привържени
ците, така и при управата н 
футболистите на ФК „Ред
ник“ от Сурдулица, 
напира сили н умение да вле 
зие тази година в Сръбска 
футболна, дивизия.

НЙ
Голямата проблема на 

<ня, обаче, см остава ““ Да това е едно небесно тя- 
на Земята планета Вси Р -А сгт](, шора родина на 
ло, което наистина заел у/ ваА^ (енергия и изпълнител- 
човечеството разполага с съвстските научни стаи-
с известно от изследва в ПЛЕШСха гам условията са
Дни „Венера", кацал па .азн "0 живеен<;

н еп рс меч п ю Ищс^' си* поста пи °за дачата да преобразува Ве- 
спа да измеми физиколимическитс условия, климата и 

Р зассл и оживи, л„ я пригоди за живеене. Тогава 
спечелим ощс една равна на Земята планета, по-слън- 

ч ва поради това, може би, по-богата и „о-краеива.

Лч|ЯР:
който

|рш|§р >>

VI- Д‘ ?Управата на кЛуба н фут
болистите вече ис мислят на 

а на бъдещето. , ч ш1П? лп рминалото.
Факт е ч-з отбора на „Рад- 
ник“ сега с в пълна форма. МИВ&1Й1 да я
За това говорят п резултати
те от последните две серни 
и мястото което той заема в 
Нишка зона.

ще

I
Отборът на„Радник“

цялата Слънче-ч:':

^===35
ОСЯТ много милиони хора. И така още през първата по
ловина на третото хилядолетие ще дойде редът и на звез
дите. Дали това ще станс с помощта на фотонни звездо- 
лети. дали с гравилеть или ще бъдат намерени „по-лесни 
и по-преки” пътища за преодоляване на грандиозните ме
ждузвездни пространства но човечеството несъмнено ще 

необятните простори на Галак-

Фплпиович, Йовнч и П. Стан
1СОВПЧ.

Сто-На снимката стоят: 
шнч, Дсяновскп, Ннчнч, Пет 
КОВ11Ч, Иваиовнч II Костнч, 
а клечат: Рутич. Станкович,

Дава надежда също така 
и това, че отборът най-сетне 
е комплектуван. Изцелени 
са повредите на някои игра
чи, а изминал е и срока на 
изключените за повече забе
лежки, което безспорно е 
имало влияние върху резул
татите.

От дерби мача на сезона 
между „Радник“ от Сурдули 
ца и „Тимочанин“ от 
жевац зависи кой от тях ще 
заеме първото място в зона
та. Наистина, нищо по-лек 
няма да бъде ни мача с „На
предък“ от Алексинац.

Впрочее, наскоро ще се 
знаят крайните резултати на 
„Радник“. а въз основа на 

. това и неговото класиране.

М. В.

Новини от Клисура
започне да се разселва из

НОВ КООПЕРАТИВЕН 
МАГАЗИН В ДРАИНЦИ

ти ката.
В вървоиачалните етапи на тазикосмическа мигра

ция това ще са верояп о не многобройни групи смелчаци 
ентусиасти, които ще откриват нови планети, подходящи 
за населване, и ще постават там да живеят, да създават 
колонии. Само външно подобно на море-плавателите от 
древна Бледа, но въоръжени с цяла научна и техническа 
мощ на третото хилядолетие и не със завоевателски, а с 
чисто изследователски цели. Когато (ако!) бъдат открити 
средства за наистина ефективно преодоляване на двата 
всемогъщи засега стража на Галактика — Времето и Про
странството — този процес ще бъде ускорен и засилен, 
ще бъдат достигнати далечните райони на Млечния път, 
а може би и дори Магелаповите облаци и... да не спо
менаваме. .. другите галактики.

Наскоро земеделската ко
операция „Клисура“ .ще запо 
чне строеж на нова коопера 
тивна сграда в с. Драинцм. 
Ще се строи магазин с по
мощни помещения и бюфет 
на площ от 200 кв. м. Сред
ства обезпечава кооперация
та от деловия фонд — 150 000 
динара. Тези средства са ос
танали по заключителния ба 
ланс за 1971 година, а работ 
ниците в кооперацията са 
взели единодушно решение

да ги нзраходват за строеж 
на делови помещения, 
сто да ги разпределят за лич 
ни доходи.

Досега деловите 
нпя на кооперацията в Дра- 
ици се намираха в частна, 
дотраяла и неподходяща 
целта къща. Строежът ще за
почне към средата на 
п трябва да привърши 
края' на откомври настояща 
та година.

вме-Кня-

помеще-

за

юни
до

Освен да разпространяват земен живот по небесни
те тела хората на бъдещето, там където няма подходящи 
за това условия, ще посвяват специално създадени от тях 
форми на живи организми, приспособени къ-М местните 
условия. Така хомо галактикус ще влезе и в ролята на 
митичния бог — ще създава светове. ще твори живот вкл
ючително и човеци, е смесъл на разумни същества. До
колко те ще бъдат изваяни ,,по негов образ и подобие" ще 
рещава той с оглед конкретните възможности и целите, 
които си е поставил.

М. Величков

А ИНТЕРВЮ

В следващия брой: ОСВОБОДЕНИЯТ ЧОВЕК

Драищш

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ПРИЕ 

ПРОГРАМА ЗА АКЦИЯ
На 3 юни се проведе за

седание на съвета на Местна 
та общност за селата: Драин 
Ци. Грознатовци и Стрезими 
ровци. То последва 
съвместното заседание на па 
ртийиия клон и съвета 
стната общност на 
организирано разискване въ 
рху перспективния план на 
общността и обществения й 
план за 1972 година.

След конкретно 
не на поменатото заседание, 
както поменахме на 
съвета на местната общност 
е трябвало да приеме перспе 
ктивната програма и общест 
вения план за 1972 
той и учини.

Между планираните 
ции ще споменем по-важни
те като:

— поправка на 
пътища.

— изграждане мост на ре
ка Ерма на път за с. Драин- 
ци.

— изграждане водопровод 
в с. Грознатовци, тъй 
водопроводи вече съществу
ват в селата Драинци и Стре

след като
на ме 

което е зимировци,
да се довърши училищ

ната сграда в с. Драинци, 
да се построи нова учи

лищна сграда в с. Стрезими- 
ровци.разисква-

да се обърне по-голямо 
внимание върху развитието 
на земеделието.

Покрай това 
то се

3 юни

на заседание- 
конституира съвета на 

Местната общност в 
си състав. За председател бе 
изоран САШКО МИЛЕТИЕВ 
от с. Грознатовци а за сек
ретар СИМО МИХАЙЛОВ 
от с. Драинци.

г., което новия
ак-

селските
М. В.
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Босилеград- \
си помагам» и у избори. Ка- 
зуваше ми човеци кита 
избирал директор на школзо 
ту помагали службеници из 
задругуту. Са ка били избо
ри за директора на задругу, 
даскальете им върнули тъп
кано. Че се чуди човек, кой 
не знаме, кико това може ка 
задруга и школя немаю ни- 
кикву връзку. Паметни чове 
ци открили кико и това мо
же. Спрегнули. кажу, само
управлението 
надумую членове на задруж 
ният съвет за кога да 
саю, а ка дойде време служ 
беницити из задругуту попро 
мене некою думу със съве- 
тат на школюту.

ЗАЛОВЕН МАЛОЛЕТЕН
се

КРАДЕЦ
Седемнадесетгодишният ма 

лолетник М. Б. от Тетово на 
минаване в оело Радичевци 
успял да отвори насила 
газина на земеделската 
операция. От касата взел 
ло 50.000
т© и цигари, шоколади и др.

Същата нощ, ползвайки об 
стоятелството, че няма 
малолетникът М. Б. 
тал да разбие и магазина на 
търговското предприятие 

„Слога“. След като не му ус

пяло да влезне през прозор
ците, направил опит 
зне през покрива на сграда
та, в която е поместен 
зина.

Органите

даскальетеда вле-
ма- 
ко- 
око

стари динари как-

гла-мага-

Оплака се тува първе йе- 
дън селяк на събрание у Ба- 
бушницу: „Е кико да имамо 
доверийе у задругуту ка 15 
милиона борчове несу върну 
ли службеници и работни
ци, а йош се не знайе кол
ко смо се заборчили нийе се 
ляци?“ Износи 
кико никой никога у задру- 
гуту не слуша. Казуйе дека 
некойи работници на дирек 
торатога пцували и майЬу. а 
он иь-им нищо не може. Дво 
йица агрономи вечима зат
ворени, а йоще неколко душ 
изгледа, че стою мирно пред 
судийете за краджу и за 
Аругу работу.

Орати се дълго време за 
задругуту у Бабушшщу. По 
йедно време ва1гуше да си 
казую чудилата и човеци о- 
ди нащу — звонску задру
гу. И там никой с никога не 
живуйе, а прокурорат си йе 
изгледа нашъл работу за це- 
ло лето. Неколко души ве
чима су осуденн. а на не
колко душ южето се нави-

_ _ „ на вътрешните
работи в Босилеград 
колко часа успели да 
вят крадеца. При това уста
новили. че тоя 
като крадец бил известен на 
компетентните органи в СР 
Македония.

ва окол шгао. Са у послед
но време там йе най-ново и 
най-чудно кико су нестали 
коджа джакове трице. И су- 
дат не могъл да открийе ку- 
де су пропадле. Йедън дън 
истоварили с камион у про- 
давницуту, ка после излезло 
дека ни ги примил магази- 
иерат, нито пак шефовете.

И са нсма ни трице, ни 
джакове. а кой че плати, че 
се види после. Тамън се за
вършила тая порунтия, дош 
ло време да се избира дирек 
тор на задругуту. Колекти- 
ват се раздвоил на две. Иед 
ни су за старотога директо
ра, а други за новога. (5но, 
право да си оратимо. он не- 
йе нов. Я откико знам, а те
ка орате и по Звонци, у сва- ^ 
ки избори он йе или дирек
тор или комерциялан дирек ' 
тор на задругуту. И това 
нейе млого чудно — свак чо 
век се бори по-арно да се уг- 
незди, по-арну платицу да 
има. ама йе чудно кико зад
ругата и школята у Звонци

за ня- 
зало-

Те за квоток, 
се опи-

селякат 
млого доверийе у задругуту. 
Ама све ми се чини дека те
ка нема да може коджа вре
ме. Че се найде некой

немамалолетник

дачовекът и
В. В. каже — ти си гледе школю

ту, а ти си гледе ньивете и 
говедата.ДВОЕН РЕКОРДЬОР А със здравийе, 

Манча с.р.

ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО. 
Преподавателят рото сега „играе“ и дърпа. 

През юни и другите видове 
риби в езерото като напри
мер къркушката. се мрестят 
и „играят“, така че рибарите 
стават доволни г ~ 
нията на Власинско 
Цветкович също 
рибите „предсказват“ проме
ните на времето. На три дни

по рисуване 
в техническия център „М. 
Пия де“ в Сурдулица Бори- 
вое Цветкович 
раи риболовец. Неотдавна 
той хвана на въдица пъстър
ва от 5 килограма. Това е 
най-голямата

е пасиони-
от пооеще- 

езеро. 
ни каза, чепъстърва, хва

ната през настоящия сезон в 
езерото. И миналата година 
обаче Цветкович има щасти 
ето да хване пъстърва с тег
ло 5,5 килограма, също най- 
голямата риба в сезона.

От разговор с Цветкович

преди да се промени — 
престават да играят, а щом 
времето се оправи — се раз
движват.

те

узнахме, че пъстървата в езе М. Вел.

По света Сигурно знаете, кой е най-големият континент, 
най-голямата по пространство или по жители дър
жава. Но също е сигурно, че ви интересуват и дру
ги подобни географски куриози, които, ето ви пред
лагаме:

да от височина 1.015 метра.
— Най-високият планински връх е Монт Еверест 

—• 8.882 м. в планинския масив Хималаи в Азия.
— Най-топлото място на Земята е Либийската 

пустиня. Най-високата температура достига там 58 
градуса.

— Най-ниска температура е измерена на Антар
ктика — 83,3 градуса под нулата.

— Най-много дъжд вали в Чепаруния, в Индия, 
— 12.000 мм на кв. метър.

Най-топлото море в света е Червеното море с 
температура 34,4 градуса, а най-топлият залив е 
Перскийският — 35^ градуса.

— От езерата най-голямо е Каспийското с повър
хнина 394.000 кв. километра, а най-дълбоко е Бай- 
калското езеро — 1.741 метър.

— Най-голям е речният слив на река Амазон — 
6,2 милиона кв. километра.

— Амазон е и най-голямата река в света — вод
ният дебит възлиза на 190.000 куб. метра в оекунда.

— Най-дългата река пък е Мисисипи с река Ми? 
сура — 7.330 километра.

— Най-дълбоката яма в света е Сима де ла Пие- 
дра в Испания с дълбочина 1.152 метра.

— Най-дългата пещера е Мамутовата пещера в 
САЩ — 240 километра.

— Най-ниско под морското равнище се намира 
депресията Мъртво море (езеро). То лежи на 392 
метра йод равнището на Средиземно море.

— Най големият континент е Азия с 44.311.000
КМ2.

— Най-голяма по пространство държава е Съвет 
ският съюз с повърхнина 22.232.000 кв. километра.

— Най-много население има Китайската народ
на република — около 750 милиона души.

— Най-големият полуостров в света е Аарабски- 
ят полуостров в Азия — 2.730.000 кв. километра.

— Гренландия пък е най-големият остров — 
2.175.000 кв. километра.

— Най-големият речен остров е Мараджо в дел 
тата на река Амазон с повърхнина 48.000 кв. кило
метра. (приблизително двойно по-голям от цяла СР 
Македония).

— Най-соленото море с Червено море.
— Най-дълбоко се вижда в Сарагасово море. 

Погледът достига до 66,5 метра дълбочина.
— Най-големият океан е Тихи или Велики с по

върхнина 179.679.000 кв. километра.
— Най-голямата дълбочина на морето е измере

на в Тихи океан при Марианските острови. Тя въз
лиза на 11.510 метра.

Най-голямото,
най-дългото,
най-високото

— Най-големият водопад в света с Енгелов во
допад във Венецуела на река Чурун. Там водата па-

- ку/рво миагшш Ше С^\ 
ог/о ррз уляертт' яи п&ле-Агите,) 

ОНЗЦ? ^.1---- -тт----- —-----------^

/"■ - //угищтегатгеллци от ЛР-\ 
с иугегррд и ДимчтрОЗГВЯД, 
ВЗеXV др сгг&ррл унетаят)
тя д+ /не се апоряз* — 
меят рус е/ у Длуз- 

\рс/кяш^и/ у

ИМЕ

цст.пштров
8ИМ

он%и и
А'\
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ФОТОХРОНИКА __Ь

Фотографията с 
направена п-о време 
иа съвещанието по

въ-сслскосто лански 
проси в Димитров
град преди два месс 
ца. За един вид ра
зисквания производи 
телите показаха 
ромеи интерес и са
ми бяха твърде

в изнасянето

ог-

ак-
тивии 
на своите проблеми, 
които имат с коопе
рацията. Една малка 
част -от разискваии-

производитсли-ята
те приеха така, как- 
то е представено на 
снимката.

Никола Матеич, внук на известния герои от ос
вободителните войни срещу турцнте от Пресека 
един е от много брой н. 1те български зетьове в това 
село. Той същевременно е и от ония стари гкжоле- 
ния които в миролюбивите добри съседски 
шения вижда единствения начин за съществуване 
на сърби и българи в този край.

отно-

НовопострО- 
еннят хотел „Ба
лкан“ в Димитро 
вград с наистина 
функционално 

направен и доб
ре оборуден. В 
него човек се чу
вствува добре. 
За чудо е. че най- 
често си стои 
празен. Или мо
же би на димит- 
ровградчани не 
харесват цените, 
илк услугата; и- 
ли им по-добре 
отговаря атмосфе 
рата в стария 
„Балкан“.

Снимката е на
правена около 

обед.
Дъщерята на Йор^н „Текстилколор“ от Бабу- 

Миланов, преподавател в шшща преживя всички кръ- 
Пресека е ученичка в пети стовшца на твърде 
клас в основното училище те мерки на 
в Звонци. Нейните слаби но- РеФ°Рма и девалвацията. И-

стина, много нещо не се 
промени. Работничките и за- 

Ди. както и на мнозина ней- напред работят в тесни по
ни връстинн, ежедневно пре мещения и всички се
минава по 12 километра. То- л
____- _ _ че светлина. Заинтересованива не и пречи обаче да бъде к
и добра ученичка.

остри- 
стопанската

Един от най-младите 
жители на детската гра
дина в Димитровград е 
двегодишният Саша Ста- 
нулов. И баща му и май
ка му работят, а той пре
карва свободното си вре
ме в градината и сито и 
весело. Майка му работи 
в комбинат „Димитров
град“. Пред обектива се 
вайкаше малко, но издър 
жа и не остави лъжицата.

Снимки и текст:
зе по всяко време и несго-

М. Бакич
тру

дят в тях да има поне пове-

са да изнасят сутиени и кър 
пи и в НР България.

XV т.№

V Ж,.:' ж *
На масата в търпеза- 

рията седеше и двегодиш 
ната Амелия Алекоова, де 
те на разведени родите
ли. Възпитателните на 
всяка цена настояваха 
нея да я снимим. Симпа
тичното дете е любимо 
на всички. Не промени 
израз на лицето си ни ко- 
гато обърнах апарата към 
нея.

вГ
1

17;
Йщщ,

Една от двадесетте викенд-къщи в Звонска баня
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