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НА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

Вйера Бегович ще предаде 

Щафетата па др. Тито
Тазгодишната Щафета на 

младостта с най-сърдечни чес
титки и пожелания по случай 
83-ия рожден ден на президен 
та Тито ще връчи студентката 
от Титоград Вйера Бегович.

Другарката Бегович е студен 
тна отличничка в четвърти 
нурс на титоградския универ
ситет „Велко Влахович”. След
ва инономия. Член е на ЦК на 
Съюза на номунистите в Чер 
на гора.

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОЛНОСт в СФР юГОСЛАвИЯ *
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ЧЕВЪРТАТА СРЕЩА НА „БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВО
ТО” НА ВЛАСИНА

За решително провеждане 

на утвърдените задъжения
В неделя, на 18 май край Власинсно езеро се със 

тоя четвъртата традиционна среща на „Братството и 
единството” на запасните военни номандири от Манедо- 
пия, Косово и Сърбия. Пред около 20 хиляди гражда
ни на величествения митинг произнесоха речи друга
рите Любо ВУЧКОВИЧ — генерал-полковник и предсе
дател на Съюзния отбор на дружеството на запасни
те военни командири и Али ШУКРИя — член на Пред 
седателството на ЦК на СЮК. Многобройни делегации 
от Сърбия, Македония и Косово положиха венци пред 
гробовете на народните герои Ратно Павлович —Чично 
на Чемерник и Мирно Сотиров в Църна трава. От 
митинга бе изпратено поздравително писмо до прези
дента Тито по случай 83-ия му рожден ден.

ЛЮБО ВУЧКОВИЧ: НОБ —ПОДТИК НА РЕШИМОСТ ДА 
СЕ ЗАЩИЩАВА СВОБОДАТА

Изтъквайки свободолюбиви
те традиции на народа от тоя 
край, Любо Вучкович подчер
та, че тун по време на НОБ и 
революцията е извоюван пълен 
триумф. Този край през война 
та също така оказваше госто-

армия — Титовата Народоосво 
бодителниа войска — наза дру 
гарят Любо Вучкович.

ОБИЖДА НИ ПРЕМЪЛ
ЧАВАНЕТО НА НАШИТЕ 
ЖЕРТВИ

приермстас-.и- на». българските 
партизани. Тук известно време — Истина & — заяви Вучно 

след сеп 
тември 1944 година, с разреше 
ние на Върховния

пребиваваше и главният щаб 
на българските партизансни от 
ряди.

вич по-нататък — че

комендант 
другаря Тито българската ар- 

— Нашите успехи в НОБ и мия участвуваше и в борбата 
майските радости, които тази 
юбилейна година така силно и

срещу германците на наша те
ритория. И ние винаги, а 
правим и сега в дните на ве
ликия юбилей - с пиетет се 
отнасяхме към всични жертви 
на българската армия, паднали 
в борбата срещу общия, враг 
хитлеристка Германия, а спе

това
отново доживяваме и освежа
ваме, поради свои вътрешно
политически причини някои се 
опитват да помътят, да намаля 
ват ролята на нашата страна в 
II световна война и 
и в антихитлеристката 
ция, като същевременно преу
величават и глорифицират своя 
принос и значение. Неотдавна 
например чухме изявления 
съседна България, как

ПОЖЕЛАНИЯ ОТ СЪРЦЕ приноса
коали-

циално към жертвите паднали 
на наша земя. Но нас ни обиж 
да това, когато нашите жерт
ви се премълчават, когато се 
изтъква, че българските части 
са освободили голяма част от 
Югославия.

брод, работейки непрекъснато по 10 — 15 
часа направиха нов лономотив, в Белград 
откриха дом на железопътните работници, 
младежта от Белград, Загреб, Любляна. 
Снопие, Цетине и други градове започват 
големи трудови съревнования...

Така тръгна първата щафета. На вели
чествения митинг на Славия носителите на 
щафета бяха поздравени от стотици хиля
ди белградчани... Неописуема радост за 
носителите на щафетата бе срещата им с 
другаря Тито. Незабравимата среща се за- 
вършала с „Козарашно ноло". Според за
пазените данни в носенето на

година е година на важни юбилеи: 
30 години от разгрома на фашизма, 
30 години свободна Югославия, 30 
години на младежките трудови ак- 

.. Един от юбилеите е и 30-годишни- 
на Щафетата на младостта. Кан се 

Титовата щафета, най-ху-

азиI в
ни то

ции.
ната
роди идеята за 
Завият символ на предаността на младите 

граждани иъм другаря Тито? 
Идеята за Титовата щафета пониква от 

младите в Крагуевац. На едно събрание 
1945, ногато свободата огряваше на

не 25 май е 
Решават

Във връзка с това, като ко
мендант на един от корпуси
те, който през 1944 година 
действуваше тъкмо на тази 
територия зарад истината мо
га да нажа, че на нас по това 
време за освобождението на 
страната ни не ни беше нуж
на помощта на нито един бъл
гарски войнин. Ние тогава има 
хме въоръжени половин мили
он бойци. Другарят Тито все 
пак се съгласи българската ар 
мия да участвува в занлючител 
ната битка срещу хитлеристка 
Германия и това преди всичко 
поради нашия интернационали-

и всички 1
през
мъчената страна те узнават,

?о0яЖдеенИАаАозНнамаенувРаУтГаРсйщафетата, коя- 
то ще съдържа най-хубави поръки на мла
дите от цялата страна. В писмо™”® ^д45' 
тралния отбор на УСАОЮ от 15 април1945 
пише: „Младите спортисти ще носят ^у®а* 
во изработени пални и в тях написа”а 
ститна за рождения ден на нашия Р 
и ще отнесат в Белград приветите на 
рода, нойто по пътя ще ги поср Ч * • •

първата
щафета участвуват 12 500 младежи и де
войки, нойто са преминали път дълъг над 
9 хиляди километра.

Оттогава честитките до другаря Тито 
случай рождения му ден са традиция и 
величествен празник на младите и всички 
народи и народности на социалистическа 
самоуправителна необвързана Югославия 
И пак да се послужим с езика на цифрите 
През изтеклите 30 години щафетната пал 
на са носили над 20 милиона югославяни 
На другаря Тито са предадени 168 щафег 
ни пални, преминали общо 1 500 000 кило 
метра. Щафетните пални предаваха най 
добрите млади работници, ученици, сту 

денти, войници, спортисти... В този мо 
мент те представляваха югославската мла 
деж, нашата младост, братството и един 
ството, самоуправлението. С палната при 
стига и нашата поръка — неотклонно от 
Титовия път в светлото бъдеще.

110

на

палва изработиха ра- 
заводи. Около

Първата щафетна

заха и щафетите от 6-е републики щафе- 
младежта от Триест и Юлиисна 

Младите от Крагуевац предадоха 
Тито и „Синя книга" с 15 000 
младежи и девойии.

етически дълг към нова, Дими 
, трова и Отечественофронтов- 

един техен войник не се е бо- ска България, да помогнем за 
рил на Източник фронт. Може международната и афирмация 
би това о точно, Ио също та
па като окупатори от 70 000 
до 90 000 войници от тази отра 
на, че български части 
раха чан до Сутйесна и се бо- 
роха срещу един от най-голе- 
мите съюзници на Черпената

тата на
крайна, 
на другаря 
подписи на

Интересен беше пътят на първите ща
фети. Те бяха носени поирай свежи гро- 
бове, разорени пътища, през дима на още 
ие догорелите пожари от ужасната воина. 
Към тържествата на младите се приобщи
ха и трудовите нолентиви с първите си тру 
дови победи. Работниците от фабрината за

Славонски

в света, нойто тези дни се 
раждаше и освободаваше от 
най-голямото човешко зло и 
тиранията — фашизма — каза 
Любо Вучнович.

Тана беше преди 30 години. Тана е и 
днес, ногато в Деня на младостта, чести
тим 83-ия рожден ден на другаря Тито, с 
нашите най-горещи пожелания за крепко 
здраво и дълъг живот.

допи-

вагони, машини и мостове в В. С.
(На 3 стр.)



ОТ ПОВЕЛАТА НАА ФАШИЗМА ИПРЕЗИАЕНТА ТИТО ПО СЛУЧАЙ ТРИЛЕСЕТГОЛИШНИНАТА 
А ОСБОВОЖАЕНИЕТО НА ЮГОСЛАВИЯСПОМЕНИ И ПОРЪКИ НА

сами освободихмеИсторическа истина е
своята страна

ход настъпи през зимата на що допринесе в тази борба, за 
1942-43. г., ногато хитлеритсни- борбата срещу фашизма, 
те части доживяха поражение Затова опитите от Втората 
при Сталинград. Това беше вто световна война всичко онова, 
рото преломно, събитие в което човечеството в нея пре
хода на Втората световна живя, трябва добре да се по
зорна повтори никога повече това,

Победата на Съветската ар- «оето беше. Казвам това, за
мия у нас се следеше с радост щото вече сега някои хора то- 
и въодушевление. Те вляваха ва помалко забравят. Забравят 
нови сили и укрепваха вярата това и някои от съюзниците, 
в общата победа на антифаши които участвуваха в бообата

срещу фашизма, па на Втора
та оветовна война придават и 
понинакъв характер, от оня. 
който имаше. Не казват, че 
това е била война срещу фа
шизма, но просто назват, че 
това е 'било война, световна 
война и толкоз.

И точа, разбира се, благо- 
приятстзува фашизмът тук- 
таме да се съживи. Длъжност 
на всеки народ е да не поз
воли повече нинога да не се 
възобнови тази мрачна идео
логия и нейното разрушително 
действуване. Понеже фашиз
мът може отново да нанесе 
страхотни злини. Той все още 
е жив...

С поглед отправен към бт- 
лещето трябва да се борим 
за мирен овят и сътрудничел 
во, за овят без насилие и до 
минация, за свят на свобол- 
ни и равноправни рароди, за 
всички онези идеали и цели. 
за които толкова кръв се про
ля и през Втората световна 
война.

\
Същността е следователно 

ние сами освобо- 
страна. Пред 

получихме

(продължение от миналия бр.) Бих искал тук да кажа още 
един важен факт. Ние сега 
чествуваме девети май 
Ден на победата, и това е съв 
сем правилно. Но тук аз тряб
ва .да кажа, че ние войната 
срещу германците и куизлин- 
говците завършихме на 15 май 
1945 година.

в това, че 
дихме 
края на 
значителна помощ, понеже за 
това по-рано не съществуваха 
условия. Нещата не са по-дру
гояче. Това е историческа ис-

своята 
войната

катоВече от 1941 година запад
ните съюзници получават за 
нас информации от мястото 
на събитията. Още през окто
мври 1941 г. на нашата осво
бодена територия идва англмй 
ският офицер Хадсън. Но глав 
на пречка за разширяване ис
тината за нашата борба беше 
от класов характер, в настоя- 
ванията да се обезпечи въз
обновяване на старото устрой
ство в Югославия. Югославско 
то емигрантско правителство 
в Лондон поддържаше дипло
матически отношения с всички 
съюзници и ни причиняваше 
кай-големи неприятности. То 
представяше Дража Михайло- 
вич и неговите честниии. като 
носители на съпротивата сре
щу агресора в Югославия, тър 
сейки съюзниците така да ги 
третират. И така плодовете на 
нашата борба до пред края на 
1943 година приписваха на 
четниците на Дража Михайпо- 
вич, който беше на страната 
на германците и се бореше 
соещу нас. Следователно, тря 
бваше много усилия, за да 
докажем пред целия свят, чия 
кръв се пролява в борбата сре 
щу фашисткия завоевател на 
кашата територия.

Като резултат на всичко то- 
това на нашата свободна те
ритория в Черна гора 
края на 1943 се спуска англий 
ска военна мисия пои Въохо-з 
ния щаб на НОВ и ПОЮ.След 
капитулацията на Италия ид
ва нова английска мисия, към 
която се поиклточвят и амери
кански поедставитепи. Във Фе 
вруари 1944 г. в Дъовао лои- 
стига и съветска военна ми
сия.

тина.

Молбата на делегата на бъл
гарското правителство на 

Отечествения фронт

стките сили.

Сега бих казал още нещо за моето завръщане 
от Москва през октомври 1944 г. Тогава се задържах 
в Румъния, в Крайова. Останах само няколко дни пре
ди да се завърна във Войводина. Един ден при мене 
дойдоха делегати на българското правителство на Оте
чествения фронт, Терпешев и още един генерал, ми
сля че се наричаше Тодоров. Дойдоха с молба и тех
ните части да участвуват на нашата територия в бор
бата срещу окупатора.

Трябва да кажа, че не бях въодушевлен. Знаех 
волното нашите народи са огорчени от постъпките на бъл 
гарските онупационни части в Сърбия и Македония и 
се страхувах, че може да се дойде до различни екце- 
си. Но на мен и в Москва на известен начин ми каза
ха, че би било добре тук някак си и България да се 
включи. Мазаха, че това вече не е фашистка войска, 
но войска на Отечествения фронт и че трябза зарад 
морални съображения да се направи, а че и полити
чески би било добре. Аз тогава се съгласих.. Съгла
сих се да им разрешим някои техни части да се вклю
чат в борбата срещу германците. И те вз 
в някои борби в Македония и в Южна 
там сетне са прехвърлени на Сремския форнт, където 
се бориха няколко седмици, а след това са изтеглени 
на територията на Унгария, където продължиха по-на- 
татък заедно със съветските части.

;еха участие 
Сърбия. Откъм

ДА НЕ СЕ ПОВТОРИПоставя се въпрос какво на 
нашата Партия, в периода, ко- 
гато Европа бе покорена, 
Югославия окупирана и разпо 
късана, влява сила й вяра 
победата. Донолкото се касае

фашизма — свобода на наро
да!” и „Братство и единство”. 
Масите това приеха, хората 
от всички народи и народнос
ти и всички вероизповедания. 
И това беше нашият основен' 
стремеж — навсякъде да про
пагандираме тези идеи, про
тив които бяха и четниците, и 
устатите, и окупаторите. На
шата политика на братство и 
единство не е обект на някак 
ва политическа игра, но защи 
та на народа и неговото обе
диняване в борбата срещу оку 
патора и неговите помощни
ци, а за нов, по-добър живот 
в бъдещето.

Аз още през 1942 година 
написах статията • „Национални 
ят въпрос в светлината на На 
родоосвободителната борба”. 
Издиктувах я една нощ. От 
нея хората можеха да видят 
вай ние гледаме на отношени
ята между нашите народи — 

тогава, и в бъдеще. Ние по 
)янно обяснявахме как ние, 
иунистите, гледаме 
дионалния въпрос, 
ржахме сметка за единство 

на народа. А знаехме и 
гъквахме, че това единство 
же да съществува ако все 
народ е свободен. Това ва 

| и днес, а ще важи и 
деще.

Паднаха огромни жеп 
тви във Втората светов
на война. Милиони хора
— деца, жени и старци
— страдаха в лагерите { 
и удушени в газовите ка | 
мери. Милиони завинаги ’ 
останаха в развалините
на бомбардиоаните гра
дове и села. Милиони па 
днаха по бойните поле
та. Затова младото по
коление на целия свят 
не бива да позволи по
вече никога да се яви 
фашистка или някоя по
добна опасност. Тези 
мрачни оили в миналото

а

в

лично до мен — а аз зная, че 
същото е било и с останали
те другари — аз нито един мо
мент не съмнявах, че ще побе 
дим.
та беше сложна и твърде геж

ПЕТ ДНИ ПОВЕЧЕ
Й. Б. ТитоПред започване на втория 

етап на заключителните опеоа 
ции имахме фронт, който зае- • 
маха нашите четири армии на 
линията от Доава и Дунав, на- 
през Срем и Босна, след това 
Лика до морето. Г1ред този 
фронт са намираха германски 
части на група армии ..Е”. В 
тила на германските сили дей
ствуваха шест норпуса на на
шата Армия. През март и ап
рил 1945 г. нашите сили тръг-' 
наха в последна решителна 
атака срещу неприятелските 
сили в нашата страна.

Големи жертви дадоха 
падните съюзници по бойните 
полета в Европа 
скъпо ги коства проникването 
им в Нормандия — след това 
в Африка и Далечния 
и т. н.

Що се касае за нашата бор
ба за това 
рих. Борихме се в хитлеровата 
европейска крепост от самото 
начало. Нямаше нито

че обстановка-въпреки и за-

особено
Когато германците и италиан 

ците и другите окупираха Юго 
славил и устатите дойдоха на 
власт, настъпи страхотен 
рор. Окупаторите и куизлинго 
вците разпалват 
омраза и се опитват да пре
дизвикат братоубийствена вой
на.В народа настъпва паника, 
страшна констернация. Наро
дът видя, че устатите са по- 
лош: •• лт геоманците. Пане-

изток
те-

национална вече доста гово-

застрашиха целия свят. 
Понеже, освен десетици 
гилиони

един
край в Югославия, където не 
се е водила борба. На терито 
рията на Югославия 
■на цялата война имаше над 
половин милион вражески вой 
ници. Ние сковавахме 
през цялото време до дваде
сет италиански дивизии, дока- 
то броят на германските 
зии варираше, зависимо сила 
не стигаха навсякъде.

- Югославия в изминалата 
война понесе -големи жертви. 
Нейният принос към антифа
шистката борба добре е изве
стен. Нашите 
че се бориха в своята 
но взеха участие

хора,
страдаха, са унищожени 
огромни материални бла 
га, които създаде работ 
ническата класа, труде
щите се от целия свят.

които
в ходаже

бле
прг

ЩщЩ почтиват върху
Винагизап

бвг диви-ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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ва’
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наха в мир. Но мисля, 
че още недостатъчно се 
риозно се схваща сери
озността и характера на 
всичко онова, което се 
случи. Някои дори не ис_ 
кат да схванат, па за 
миналата война против 
фашисткото нашествие и 
ипериализма говорят ка
то за обикновена война. 
Това не е точно.

ме
ме
ти
гр в

хора, не само
ПРИНОСЪТ НА всички 
НАРОДИ страна, 

в по-малък 
или по-голям брой в съпротиви 
телните движения на европей 
ските страни — в Италия, 
Франция, Чехословакия. Съвет, 
сния

СК: Често се 
и колко е допринесъл в бор 
га срещу силите на Оста. 
гато се

поставя въпросде
за
се

говори за участие- 
на отделни страни, безспор 
главното бреме на войната 

есе Съветският

съюз, Белгия, Норвегия 
и други страни.

ЛИ1
НИ’
ед

ФАШИЗМЪТ Е ОЩЕ 
ЖИВ

съюз и до 
я на войната, до превзима- 
о на Берлин даде най-голе- 
жертви.

му
Борбата за мир и рав

ноправни отношения ме
жду народите все още е 
най-важната задача на 
всички прогресивни хо
ра, особено на сегашни
те и бъдещите млади по 
коления.

на
яг Всички народи, които с; 

па Втората световна война 
доха свой принос. Всеки 
род даде колкото можа. Наи
стина може би някой 
и повече въможности, може 
би няной по-късно 
Някой може би

захва-
рба . \ прочем, преломният 

——— хода на Втората 
товна война настъпи, 
Съветския съюз бе нападнат 

Съветският съюз стъпи 
във воина срещу фашистката 
германена сила. Вторият пре- 
ломен момент за нейния

да-момент
све-

когато

на
ето от 15 април 1941 г. опо
вестява обществено-гтолитичес- 

■ йи смисъл и съдържание.
На нашето

имаше

се включи, 
очакваше, че 

това бързо ще се свърши. Но 
всеки случай всеки народ

знаме от нача
лото бе написано: „Смърт на

из- не-
Страница 2
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АЛИ ШУНРИЯ: СЪТРУЛ 
НИЧЕСТВОТО МЕЖДУ* 
НАРОДИТЕ ВЪРХУ А

ЖаНван°е ВЗАИМН0

ЧЕТВЪРТА СРЕЩА „БРТСТВО И ЕДИНСТВО“
НА ВЛАСИНА

оспособявайки се за конкретни 
акции членовете на СК трябва 
да бъдат в първите боеви ре- 
дици на нашата битна за по
нататъшното развитие на соци 
алистичесното самоуправително 
общество

За решително провеждане на 

утвърдените задължения
народна дейност, сътрудниче
ство свсички страни и прогре
сивни сили в света. р

— Обаче

Ст.

се пРеДИ всично 
вяване на до осъщест-

нашПат°аИстоАСТВОТО’

1975 годинаПаНБСиткатаЛзТаИНа 33

седания прие повече — Членовете на СК са длъж 
ни да засилят своята организи 
рана акция във всични общест 
вени среди, отделно в Социа
листическия съюз и другите об 
ществено-политически органи
зации за по-широна мобилиза
ция на трудещите се върху 
решаване на непосредствените 
и дългосрочни задачи, произти 
чащи от Конституцията, реше
нията на X конгрес на СЮК 
и обществените задължения. 
Унрепвайни единството издига 
йки дисциплината и отговорно 
стта на по-високо равнище и

целите и конкрет
ни решения и утвърди задачи, 
отнасящи се до сегашната и 
бъдещата 
Тези

отношенията ни с 
съое.АНИ страни, канви- 

то са с Австрия и България 
например, са обременени с 
неприемливи постъпки от тя- 

страна. Неприемливи са 
становищата на НР България 
по отношение на интегритета 
на Югославия, равноправието 
на нашите народи и народнос 
ти, а специално към македон
ската нация в Югославия и 
националното

стопанска политика. 
„ и задачи
задължителни за всеки 
СК, за всични организации на 
'■'К и техните ръководства 

По-нататък Али Шукрия ка
за, че в днешния етап на на
шето обществено развитие 
по-сложни и трудни 
дачите, а тяхното

“дГвенГ 
Физически0^,СТтаИкаКиКТпово?

ношение на производителност 
та на труда. Тази задача тря
бва да стане трайно задълже 
ние на всеки трудов човек 
ки член на

решения са
член на

хна

все
стават за- 
изпълнява 

не изисква по-добра организи
раност още и повече, знания и 
отговорност.

все
делегацията. Това 

- най-ефикас
на борба срещу инфлацията и 
твърде опасната потребителска 
психология, че с 
то на цените и увеличението 
на номиналните лични 
ще може лесно да се 

Досегашните

ще представлява
малцинство на 

македонците в България, 
шето становище и практика е, 
че националните г 
относно народности,

На-
покачване ШукрияПРОГРАМА НА „МАЙСКИТЕ 

СРЕЩИ“ — ДИМИТРОВГРАД
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малцинства, 
не тряб

ва и не смеят да представля
ват причина за лоши 
ния, но да бъдат мост 
пешно сътрудничество, за 
граждане
отношения, въз основа на 
то всяка

доходи
живее. ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ЛЮБО 

ВУЧКОВИЧ ПОСЕТИ БАБУШ- 
НИЦАпроцеси показ- 

полити
отноше- ват, че икономическата 

ка, потвърдена с резолюцията 
за тази година не 
изходна основа за всички об
ществени фактори. С оглед на 
обективното съществувание на 
различни интереси 
опити за налагане на интереси 
те на едни на други, 
не е в съгласие с

15 ЧАСА — Спортни състезания
18 ЧАСА — Откриване на художестве 

на изложба на народа и народностите в Цен 
търа на културата

19 ЧАСА -— Тържествено откриване на 
фестивала „Майски срещи”

19,30 ЧАСА — Програма на танцовите 
и музикални състави на народа и народнос
тите в СР Сърбия и най-добри музикални из 
пълнения от междурайонните прегледи

25 МАЙ 1975

за ус-
из- Народният герой, генерал- 

полковнин Любо Вучнович, пре 
дседател на Съюзния отбор 
на Съюза на номандирите от 
запаса в Югославия, Богдан 
Ступар, генерал-майор от за
паса и председател на Репуб
ликанския отбор на Съюза на 
военните старейшини от запа
са след срещата „Братство- 
единство" на Власина 
правиха обинолна на Враня, Ба 
бушница и Пирот.

В Бабушница генерал-полков 
нин Любо Вучнович води раз
говори с политическия антив 
нато се интересува за подго
товките по всенародна отбра
на, посети химическата проми
шленост „Лужница".

По понана на Конференция
та на средношнолсната младеж 
др. Любо Вучнович изнесе спо 
мени от Народоосвободителна- 
та борба и отговори на зада
дени въпроси.

е станалана добросъседски
нои-

нация и национално 
малцинство относно народност, 

ноято и да било страна, ще 
има и ще се радва на своите 
пълни права и 
още повече, когато се

още имав

което 
основните 

принципи на нашата Конститу
ция и политиката на СЮК. За 
това трябва да водим 
дневна безпощадна борба про 
тив всични опити, 
и постъпки, 
или не зачитат тези принципи, 
но се служат с непозволените 
методи на покачване на цени
те и образуване на нереални 
лични доходи, с което стават 
носители на отрицателни тен
денции на инфлация.

равноправие, 
касае

за социалистически страни — 
подчерта Али Шукрия.

Говорейки за успехите 
в социалистическото изгражда 
не и на международен 
по-нататък той подчерта пред
стоящите задачи в осъществя 
ването на общите интереси 
на работническата класа и тру 
дещите се в нашата страна.

— навее ки-ни

9 ЧАСА — Парад на участниците във 
„Майски срещи”

10 ЧАСА — Всенароден митинт в Спо
ртния център

11 ЧАСА — Физкултурни упражнения
16 — Посещение на граничната заста

ва „Иван Караиванов” — Градини
16 ЧАСА — футболен мач
19,30 ЧАСА — Програма на танцовите 

и музикални състави на народа и народнос
тите в СР Сърбия (II част)__________

тенденции 
които отстъпватплан

СЕРИОЗНИ СТОПАНСКИ 
ЗАДАЧИ

ОТОГОВОРНОСТТА НА
СК— В настоящия момент се 

намираме пред твърде обемни 
стопански задачи, отнасящи

— Председателството на 
ЦК на СЮК на нянолко свои за- М. А.

ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ цията на Македония, което се 
отразяваше в различията в ста 
новищата между номунистите 
на Югославия (включително и 
македонските комунисти) и 
една част на ръководните хора 
в Българсната комунистическа 
партия, които всъщност плу
ваха по течението на национа
листическите води на собстве
ната, великобългарска буржоа
зия. По този повод на 23 сеп
тември 1942 година след един 
изчерпателен разговор с дру
гаря Димитров, по негово иска 
не, направих бележка и лично 
му я връчих (тенст в приложе 
ние). Положението изнесено в 
тази бележка вече навестява
ше трудностите, които ще се 
явяват след свършване на вой 
ната в отношенията между две 
те комунистически партии, ко
гато вземат властта.

Затова корените на сегаш
ните становища на БКП по ма 
недонския национален въпрос 
трябва да се търсят още в 
миналото.

Тези становища идваха до 
изява и по време на Втората 
оветовна война, особено ста
новището с ноето различно се 
тълнува българската окупация 
в Сърбия и българската оку
пация в Македония. От това 
становище роди се и тезисът, 
че в Македония няма условия 
за партизанена война. Това 
становище и 
опроверга, защото народ, кой
то знае защо се бори — нан- 
то това беше и македонският 
народ — може да създаде ус
ловия за партизанока и въоб
ще за освободителна война.

шите, докато подобно нещо не 
се случи в България, поради то 
ва се страхувам за отношения
та в бъдещата федерация. Ли
чно повече съм наклонен за 
създаване на нонфедерация. 
Трябва да мине време и ние 
да обуздаем нашия национа
лизъм".

Събитията, които последва
ха показаха колно са здрави 
корените на шовинистичес- 
ния национализъм и в нянои 
среди на сръбския хърватски 
говорят сами за себе си. 
па и други народи, въпрени 
разгрома и поражение във въо 
ръжената борба. От друга стра 
на, събитията за съжаление 
показаха в какви форми се 
възобновява велинобългарсни- 
ят национализъм, особено от 
края на шестдесетте годин-и.

При българските другари съ
ществува убеждение, че ние 
с изтъкване политината па Ге
орги Димитров желаем косве
но да дезавуирам тяхната по- 
късно създадена политика. То
ва са напълно погрешни мне
ния. Обаче оравненията сами 
се натрапват, защото фактите 
говорят сами за себе си 
Ние бихме били първите кои
то ще поздравят завръщане 
към димитровската полити
ка по въпроса на македонения 
национален въпрос, въпреки 
че имахме резерв по някои 
аспекти на тази политика, кои
то не пречеха да се формули
ра цялостната ленинска полити 
ка за националните проблеми 
на Балнаните.

От септемврийския преврат 
1944 година Отечественофрон 
товените правителствата в Бъл 
гария водеха политика на сбли 
жаване с Югославия, политика 
на премахване на не
правдите, които фашистките 
режими в България направи
ха на нашите народи.

(Следва)

на експедиционния корпус са
мо от Сърбия, но не и от Ма
кедония.

За трудностите, които ще 
възникнат с тенденциите на 
великобългарския национали
зъм, в собствената партия по
дробно ми разказваше друга
рят Димитров през януари 
1945 година — по повод раз
говорите за федерацията, в

Твзиси по македонския 

национален въпрос
ксето разисква Балканския се 
кретариат на Комунистическия 
интернационал на 12 август 
1941 година, във възна с пред 
ложението на МП на България 
партийната сфганизация на 
Македония, на »оято сенретар 
5сч. е Шарло (Методи Шато- 
ров), член на ЦК на БКП, да 
се присъедини към Българска

Всички народи на Югосла
вия 1941 година се определиха 
за съвместна въоръжена бор
ба, за създаване на нова Юго 
славия, като равноправна об
щност на свободни народи, 
включително и Македония.

Войната и роволюцията от
криха перспективи на македон
ския народ за пръв път в исто
рията да се обедини с помо
щта на сръбския, гръцкия и 
българския народи, които тря
бва предварително да счупят 
гръбнака на собстйения си ве- 
ликонационализъм.

Всички декларации на вели
ките съюзници обещаваха по
мощ на поробените 
своя живот да ор!анизират та
ка, накто на тях най-добре ог-

та номунистическа партия.
На това заседание — на ко

ето бе председател Велхем 
Пик, от българска страна при- 
съствуваха Васил Коларов, Ма- 
рек (Станке Димитров), Вла
димир Поптомов, от страна на 
ЮНП
Бойков (Мита Деспотович), от 
името на КП на Турция Ма- 
рат, от името на КП на Румъ
ния Борис Степанов — взе се 
препоръка за Изпълнителния 
.комитет на Комунистическия 
интернационал, че не може да 
се признае фашистната онупа 

на Югославия, нито фа-

Велко Влахович и
народи

говсря.
Македонският народ във Вар 

Егейска 
в освобо-

ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ
ноито, освен Димитров, участ 
вуваше и тогавашният предсе 
дател. на Отечественофронтов 
ското правителство Симон Геор 
гиев, а от наша страна друга 
рят Моша Пияде и аз. Дими 
тров застъпваше становището 
че велинобългарсният 
нализъм, не само че не е полу 
чил сънрушителен удар през 
Втората световна война, 
сили в интензитета и пусна 
по-дълбони корени, чиято вълна 
захвана и Българсната комуни 
етическа партия. „Вие в Юго
славия", говореше Димитров, 
„с пушка в ръка разгромихте 
велиносръбоната 
идеология, относно велинохър- 
ватената с поражение на уста

дарска, Пиринска и 
Македония тръгна 
дителна борба и за национал
но, и социално освобождение.

ция
шистното кроене на географ
ската и национална нарта на 
Югославия и че партийната ор 
ганизация на Македония да ос 
тане в състав на комунистиче 
сната партия.

Войната се завърши* а те
жненията и стремежите на 
един народ останаха неосъщо 
ствени. Осъществиха се тежне 
нията на македонците във Вар 
дарска Македония, ноито изво 
юваха своя държавност и на
ционална самобитност, но ча
сти от македонската нация ос
танаха в Гърция и България.

самия живот

мацио

Известни са трудности, нои
то ороизлезнаха с Шарло (Ша 
торов), зарад стълкновението 
на двете различни политически 
линии, линията на ЮКП и ли
нията БКП във връзка с въста
нието и въоръжената борба.

Още в първите месеци на 
войната в редица статии раз
лично се третираше онупа-

но за-

От различните становища
към българската окупация 
части на Сърбия и Македония 
идваха и възвания (особено те 
нстове на другаря Коларов, из 
лъчвани по Радио станцията 
„Христо Ботев") за изтегляне

ма
1

Известна е историята на ра
зискванията за партийната ор
ганизация в Македония, за

четничесиа
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АКТУАЛНО

ПО-ГОГОША ПОМОЩ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ
ПОПИТАТЕ ли в Димитровград сега за 

функционирането на делегатсната система, 
с готовност ще ви отговорят, „че ясно са 
изразени положителните тенденции в Съве 
та на сдружения труд, понеже делегатите, 
застъпващи делегациите, изнасят техните 
становища и... знаят какво искат”. Мазано 
«а марксистки език това означава, че сто
панските и обществено-политически проце
си се развиват по-бързо и радикално 
онези среди, където влиянието на работ
ническата класа е по-непосредствено и по- 
голямо.

Същевременно една част от делегатите 
в Съвета на местните общности по-трудно 
се справя със същността на избирателната 
функция. За такова състояние най-малко 
са виновни делегациите и делегатите, а при 
това и Съветът 
Безспорно критериите при избиране на де
легатите и членове на делегациите са спаз 
вани. Избрани са верни и всеотдайни хора 
на самоуправителния социализъм.

Обаче, касае се наглед за един техни
чески въпрос. Делегатите (известно число 
от тях) имат трудности при четене на мате
риалите за сесиите на Общинската скуп
щина. Трудностите са двустранни: или са 
написани (една част от тях) с такъв език, 
който полуграмотните {колкото и ,да се 
трудят) не могат да разберат, или ногато 
езикът е „популярен”, на някои не стига 
време докрай да ги прочетат. За една стра 
ница им трябва повече от един час, а ма
териалите за сесиите имат и по десетина 
страници. На практика това означава, че 
делегатите, които слабо четат, не са в със
тояние да се запознаят с цялото съдържа
ние в окупщиноката папка — всички про
екторешения, допълнения, всички проекти 
на актовете-правилници и правила и т. н. 
да прочетат, както трябва. А да не гово
рим колко са схванали материалите, което 
е от съществено значение за участвуване 
в решаването. Още повече колко

това са успели да запознаят делегациите с 
материала и политическия смисъл на реше
нията, по ноито трябва да се изнажат.

техничоекиИменно, не се «асае 
въпрос. Защото, ако е политически въпрос 

оспособяваме делегатите и делегаци
ите най-последовател но да изпъл няват за
дачите, произтичащи от избирателната фун 
кция, тогава как делегациите и делегатите 
най-добре ще проучат материалите за съ
бранията, кан ще ги четат и разберат е 
политически въпрос. Това е от голямо зна
чение за Съюза на комунистите, не само 
в онези среди, нъдето има подобни про
блеми. Воички обществено-политичесни и 
самоуправителни фактори (в интерес 
пълното осъществяване на поилтичесната 
система) имат основание да помогнат на 
делегатите и делегациите, не само да про
четат материалите, но и да ги проучат, за 
да могат да заемат „правилни политически 
становища”. Понеже погрешно разбрана до 
ри една точка е решението на Общин
ската снупщина, предизвиква лоши после-

за

как

в

Ш

Алексондовчони напред!на

Основно производство на А- 
ленсандровац-Жупски е лозар 
ството. Годишно се произвеж 
да към 3 хиляди вагона гроз 
де. Най-голяма трудова органи 
зация, занимаваща се с прера- 
ботна на грозде е „Вино-жу- 
па”. Голяма част от това прои 
зводство дават частните прои 
водители, които успешно съ
трудничат с „Вино-жупа”.

Александровац Жупски — гра 
да-побратим на Димитровград 
вече е известен на нашите чи 
татели. От шест-седем години 
насам тези две братски общи 
ни успешно сътрудничат. Исти 
на, сътрудничеството още не 
е проникнало до най-основни- 
те клетки, до местните общно 
сти, но е на път да проникне 
и там.

Засега успешно сътрудниче 
ство се провеждана културното 
поле, като взаимно се посе 
щават с нултурно-художестве 
ни програми, гостуват от време 
на време на тържества и държав 
ни празници. (Апександровча 
ни са редовни гости на Дими 
тровград на тържествата по 
случай Деня на младостта — 
25 май, в Деня на освобожде 
нието — 8 оептември, а дими 
тровградчани редовно им го
стуват по време на надалеч 
известния „Жупски грозд- 
бер)".

Посетихме в навечерието на 
Празника на труда братски 
Александровац. В момента 
александровчани са съоредо- 
точили всички сили в осъще 
ствяване на заплануваните за 
дачи в областта на стопанско 
то развитие и туризма.

В Общинския синдинален съ 
вет председателят на съвета 
Богдан Кнежевич ни запозна 
с някои оонов.ни показатели 
през изтеклата година. Стопан 
ските организации в Алексан 
дровашка община са показали 
задоволителни резултати през 
изтеклата година. И покрай 
трудностите, които са спъва 
ли изпълнението на запланува 
ните производствени планове, 
с пълното- ангажиране на тру 
дещите се, на първо място на 
Съюза на комунистите и оста 
палите производственици, през 
изтеклата година в общината 
е осъществен 700 милиона 
брутопродукт, доход от 160 ми 
лиона, а над 3 милиона и 500 
хиляди динара са останали за 
разширено възпроизводство.

В Александровашка община 
живеят 34 хиляди жители. В 
организациите на сдружения 
труд работят 3520 души.

местните общности.на

дици,
Има сили да се помогне на делегатите 

и делегациите в местните общности и там, 
където е необходимо. Навсякъде има ко
мунисти, а сред тях нбмално просветни ра
ботници, които да помогнат на делегаци
ите по-успешно да се подготвят за сеси
ите на Общинската скупщина. Може да 
се ангажират и хора от политическия ак
тив. Също може да се помогне, ако про- 
учаването и четенето на материалите 
организира по райони.

Александровац Жупсни, кой 
централнатато се намира в 

част на Сърбия, има хубави 
възможности за развитие на 
туризма. Недалеч от .него се 
намира оветовно 
Върнячка баня. Именно затуй 
ал е ксандр овч ан и 

вниманието си към нея. Меж 
ду Александровац и Върнячка 
баня се намира Митрово поле, 
място твърде подходящо за от 
дих и почивна. В него вече се 
строят работнически почивни 
домове и наскоро то ще се 
превърне в голям туристиче 
оки център.

се известната

Проблемът на четене и проучаване на 
материалите за сесиите на Общинската 
скупщина е налице. Трябва да го надде
леем. Как? Има и други възможности, ос
вен предложените. Главно е да се намери 
най-добро решение — как делегатите да 
идват подготвени на събранията.

насочват

преди М. Б.
, и-:

Не забравят александровча 
ни и културното развитие.

Преди две години те постро 
иха един от най-хубавите кул 
турни домове в Социалистиче 
ска републака Сърбия. В него 
е поместена хубава и богата 
библиотена, младежни дом и 
др., в него редовно се устро 
йват художествени и 
изложби,

Големи са усилията на ален 
сандровчани и за комуналното 
изграждане, на първо място 
подобрение пътните и телегра 
фопощенските съобщения, в 
развитието на селското стопан 
ство.

Правят се усилия и неразви 
тите райони в общината да до 
гонят по-развитите.

А когато дойде „Жуленият 
гроздобер” — Александровац 
ще напълнят гости от братски 
те общини: Димитровград, Но 
ва Горица, с ноито 
звиват братството и единство-

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БАБУШНИЦА

ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА - ВСЕНАРОДНА ГРИЖА
Съвременният свят е обре

менен с големи военни опаснос 
ти. Затова трябва да бъдем го 
тови при евентуално"“' нападе
ние да дадем заслужен отго
вор на евентуалния агресор. 
Това от своя страна търси еже 
дневно да усъвършенствуваме 
и изграждаме нонцепцията по 
всенародна отбрана — с тези 
думи се обърна към делегати
те на Конференцията Джорд
же Симич, председател на ко
мисията по всенародна отбрана 
в Бабушница. Той 
изтъкна, че Бабушница 
крайгранична община непрекъ 
снато е изложена на „провер
ка”, защото отвреме-навреме 
се правят опити, с които се це 
ли да се направи смут в на
шето самоуправително социали 
етическо развитие.

— Нашата страна като само 
управителна, необвързана стра 
на не е по желанието на ня
кои наши съседи — каза Си
мич. Но това ни кара да бъ
дем още по-бдителни и 
по-взискателни 
та на концепциите по всенаро 
дна отбрана и обществена са
мозащита.

Всеки наш гражданин трябва 
да бъде обучен и подготвен, 
така че да е готов по всяко 
време да се включи във 
народната съпротива за нанас 
яне на съкрушителен удар на 
евентуалния агресор.

Симич изнесе и някои данни 
за състоянието на организация 
та по всенародна отбрана по 
трудовите организации и заве
денията, като при това изтъкна, 
че в някои от тях има извест
ни слабости, но те се отстраня 
ват. Новица Станкович, пред
седател на Общинската кон
ференция на Социалистическия 
съюз говори за идейно-полити
ческото издигане на командни 
те кадри по всенародна отбра
на, а Хенрих Селич, член на 
политическия актив при Цент
ралния комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия 
ролята на Съюза

бушнишка община е имало око 
ло десетина случаи на непри
ятелска дейност но всички са 
навреме разкрити и осуетени, 
той подчерта тясното сътрудни 
чество с населението в борба 
та срещу похитителите 
придобивките от Народоосво- 
бодителната борба и социалис 
тическото изграждане у нас. С 
акламация бяха приети нови 
членове на Общинската конфе 
ренция и внесени някои изме
нения и допълнения в стату
та на конференцията. По пй- 
вод 30-годишнината от 
даването на партията в 16 часа 
се състоя тържествено 
дание на Общинската конфе
ренция и бяха връчени 
чия на заслужали в общината 
дейци.

други,

на

по-нататък 
като

съз-за
на комунис

тите в укрепването и развитие
то на всенародната отбрана и 
самозащита.

Ракич Ракичевич изнесе, че 
от началото на годината в Ба

засе-

на дело раотли-

то.
М. Андонов

.................. .-.у^огцу^

КАДРИТЕ НА ПРАВО МЯСТО
■„■«ва ™

поемат най-важните задачи в решаването „а кадровите вТпроси.

още 
в разработна-

„„ БосилеФаДсна община има проектообществен логовои 
за регулиране на кадровата политни в трудовите и обшеР 
ствено-политичесните организации. трудовите и ооще-

Тоя важен документ изготви съответната 
Общинската нонференция на ССРН, ноято 
делегирани членове 
низации в комуната.

Между другото, г 
ставен на обсъждане в

потвърдили трудовата си способност 
в борбата за развитие

комисия при 
е съставена от

на всички обществено-политически
ор-

онези, които на дело са 
и последователността 

на самоуправителните отношения.
все- орга-

Очанва се,
решаване на кадровата политика”! Босмеградска6 Община" Р ”в тоя проентодонумент, който е пред-

местните общности, трудовите и
В. В.
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СЛЕД ПРЕУСТРОЙСТВОТО ВЪРХУ КОНСТИТУЦИОННИ НАЧАЛА

търси се изход за
КОЖАРСКАТА ФАБРИКА „БРАТСТВО“

Вече две години наред ко
жарската фабрика „Братство“ 
„произвежда” загуби, и то- 
през 1973 г.
1974 г.

ОСНОВНАТА ЗАДАЧА Е ДА 
СЕ УВЕЛИЧИ ГОДИШНАТА 
ПРОДУКЦИЯ И ДА 
СЕ ПОГАСИ МИНАЛОГОДИШ 
НАТА ЗАГУБА

по-бързо от продажните цени 
на готовите изделия.

Тъй като предприятието през 
последните години работи със 
загуби — машинният парк не 
се възобновява. Оръдията 
труда през 1974 г. са отчисле 
ни дори и за 64,3%. Някои ма 
шини са отчислени 100 на сто 
и отново са въведени в произ 
водството. А с толкова застаре 
ли средства на труда в днеш
ния пероид на прогрес трудно 
може да се работи продуктив
но, икономично, акумулативно 
и качествено.

РАСТЯТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ТА КЪМ ДОСТАВЧИЦИ-

670 и през 
— 602 хиляди динара, 

ит многобройните зле отразя 
ващи се фактори върху (не) 
стопаннисването ще излъчим ня 
колко. Не да отправдаем 
ствуващото положение, 
посочим защо действително 
така.

на
Дори и сегашният 

лно неголям обем
сравните- 

на годиш
ния производствен план не 
се изпълнява. Миналата годи
на са били запланувани 68 х. 
метра обработени кожи, 
обработени към 40

съще-
а да

е

Струва ни се, 
ят обем на 
обезпечава

СЕСИЯ а са 
х. метра. 

С други думи, физическият 
обем на продукцията е осъще
ствен с около 60 на сто. При 
кожната конфекция (заемаща 
само 10 на сто от общата про 
дукция) планът е изпълнен са 
мо с 24%.

Тук трябва да се отбележи 
ниската производителност на 
тРУДа, нецелесъобразно

НА ОБЩИНСКАТА че сегашни- 
производството не 

Доход, с който да 
се покрият производствените 
разходи и да остане и печалба 
за възпроизводство. На 
основа и произлизат загубите. 
Тази азбучна истина трябва да 
се има предвид, когато се при 
ема производствения план за 
всяка делова година.

СКУПЩИНА NОдобрени средство за 

изследователски работи
тая

ТЕ
Деловите партньори дължат 

на предприятието сума от 
1 785 000 динара, докато него
вите пък задължения спрямо 
доставчиците възлизат на 
--------- ЛИЧНА КАРТА ----------

Година на създаване: 
1959.

Дейности: преработна 
на дребни сурови ножи, 
кожи на дивеч, изработ 
иа на облекло от ножа 
и кожна галантерия.

Работници: през 1974 г.
— общо 79 души.

Предприятието е една 
организация на сдру
жения труд с 4 органи
зационни единици: Об
ща служба, Преработка- 
на пелцвелур. Прера 
ботка на ножа и Конфен 
ция на ножни изделия.

полз-
На последната сесия на Об 

щинската скупщина в Димит
ровград делегатите приеха Ана 
лиза на заключителните балан 
си на организациите на сдру
жения труд през миналата го
дина. Трудовите организации, 
чиито седалища са извън оо- 
щината, да се организират ка 
то основни организации на 
сдружения труд в състав на 
централните предприятия и в 
оъдеще на заинтересованите 
фактори да доставят номплект 
тни данни за работата, за то
чен анализ на стопанските де
йности в общината. Скупщина 
та даде сюгжестия на белград
ската банка да покаже по го
ляма активност в осигуряване 
на дългосрочни кредити за ра 
бота на организациите в об
щината и Основната стопанска 
камара в Ниш да окаже все
странна помощ на организаци 
ите да разреши най-важните 
проблеми.

Трите съвета приеха и Ин
формацията 
през миналата година в общи
ната.
(ООСТ — Димитровград не да 
ва данни) инвестициите са уве 
личени два пъти в сравнение 
в 1973 година. Стопанството на 
края на 1974 година, след за
плащането на ануитета, разпо 
лагаше с около четири мили
она динара собствени средст
ва за капиталовложения. Поне 
же повече организации нямат 
минимални постоянни оборотни 
средства, то тези средства пър 
воначално се ползват за тази 
цел. Структурата на изразход 
ваните капиталовложения бе 
ше правилна — значителна 
част е вложена за оборудва- 

което е и главен фактор 
на стопанисването.

Скупщината от фондовете 
си одобри милион и сто и 
петдесет хиляди 
участие, относно 10 на сто от 

стойност за гео- 
изследвания на тери- 

об.щината. За ръ- 
на тази значителна 

която се очак-

Освен това, Скупщината 
де гаранция за 485 хиляди ди
нара, които „Свобода” 
заем на „Сточар” ползващ са 
национен кредит (за погасване 
на загубите). Приеха подробно 
разработения градоустройст
вен план на „Казармения ра
йон II”. Изслушаха информа
цията на Комисията за изслед 
ване потеклото 
вото.

На отделното събрание на 
Съвета на местните общности, 
между другото, приеха докла
да на комисията за стопанис
ване с бившите културни до
мове.

да- Ш
даде

1 А

щш шз.л
мна имущест- Ш

Щ ~%
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*ШрШщш&шл

ване на суровините, слабата 
производствена и технологиче
ска дисциплина, липсата на от 
говорност и груповщина и дуги 
нередности, което в крайна 
сметка зле се отразява върху 
показателите за производство 
и годишна продунция.

НЕДОСТАТЪЧНО 
ПОЛЗВАНЕ НА 
МОЩНОСТИТЕ

М. Б.

а/ч/ч/^аааа/уу\аа/уч/уч/чала/учаааа/уу\а/у 3 877 000 динара. Това означа
ва, че предприятието кредити
рат доставчиците, понеже ня
мат свои оборотни средства. 
Според изчисленията на анга-

ВЪВ ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ

жираните средства и същест
вуващите източници на оборо 
тни средства — на предприя
тието недостигат постоянни обо 
ротни средства на 
от 2 841 000

Пускат агрегат „Върла два“
за инвестициите стойност 

динара. Засега 
въпросът се решава чрез дъл
госрочни кредити, които през 
1973 възлизат на 659 хиляди, 
а миналата година на 1 379 000 
динара или за цели 209 пункта 
повече.

Безспорно тези поназатели 
само потвърждават вече изве
стната истина, че „Братство”, 
а и цялото димитровградско 
стопанство се нуждаят от обо 
ротни средства.

КАК ДА СЕ ПОГАСЯТ 
ЗАГУБИТЕ?

В ДЕНя НА МЛАДОСТТА 
ЩЕ ПОТЕКАТ ПЪРВИТЕ КИЛО
ВАТИ. ОБЕКТЪТ ЗАВЪРШЕН 
ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДСРОЧНО.

сове електроенергия, а от 26 
юни той ще стъпи в редовно 
производство. Обектът е завър 
шен шест месеца предсрочно. 
Това е ценният принос на стро 
ителите към чествуването * на 
30-годишнината от победата 
над фашизма. С този обект 
нашето стопанство получава 
още един мощен източник на 
ценна енергия.

Според сведенията
Наличната производствена 

база в „Братство” дава възмо
жност годишната продукция 
най-малко да се удвои. Недо
статъчно й ползване до голя
ма степен допринасят тесни
те места. А в момента това е: 
липсата на басейни за намо
кряне на кожите, 2 хашпни, 1 
шпалерай, машина 
стрижене, сушилни... Днес се 
мокрят до 1200 кв. м кожа. 
Ако се изградят басейни, су
шилни и набавят най-необходи
мите гореупоменати 
(а всичко

На 9 май във Власинските 
хидроцентрали бе изпитан аг
регатът „Върла два”, с мощ- 
кост от 14 мегавата. В Деня 
на младостта от тоя агрегат 
ще потекат първите киловатча

за мокро

Миналогодишната загуба пре 
дприятието не може да пога
си от собствени извори. По-- 
миналата година частично от 
бюджета на общината и час- • 
тично от Общите резерви на 
стопанските организации ■ — ■ - 
загубата беше погасена.

Как да се погаси сега мина 
на логодишната загуба? В момен

та, трудно може да се даде 
отговор. Но едно е ясно: ни- 

не бива ежегодно да 
дават такива „инжекции” 
неуспяващи предприятия, без 
да се гарантира тяхното бъде
що преуспяване. Практиката: 

за да се помогне по всяка цена, 
без да се държи сетне сметка 
кан ще се стопанисва, говори 
за късогледство и на онези, 
които дават тези средства. 
Или най-мено казано за несъб- 
людаване на основните иконо
мически

машини 
това изиснва капи

таловложения от над 150 хиля 
ни динара) производството и 
икономическият ефект ще бъ
дат двойно по-големи.

Следователно, увеличаването 
на производството в момента 
е въпросът, 
дилемата: може ли да същест 
вува „Братство" като 
ствена организация.

не,

динара за
същността

целокупната 
ложки производ
торията на 
ководител 
деятелност, от

добри резултати, е опреде- 
строителното предприя

тие „Градня” в Димитровград. 
Средства главно осигуряват 
.фондът за геоложко изследва 
не и Републиканския фонд за 
развитие на изостаналите кра 
ища.

как се
наФАКТОРИ ОТ ОБЕКТИВ

НО ЕСТЕСТВО
Разбира се, има и други фак 

тори, които съдействуват 
лошото стопанско . положение 
на трудовата организация. Тун 
ще посочим някои обективни 
причини.

Преди всично липсват собст 
вени оборотни средства. Дя- 
лът на деловия фонд за оборо 
тни средства от над 1 милион 
през 1973 г. намалява на 695 
хиляди динара през 1974 
на. От друга страна 
година са дадени 510 
динара във вид на лихви за 
чужди оборотни средства 
дебни
на неустойки.

Цените на

ват
лено

Според тарифата — цената 
на водата, остава същата за 
всичии категории потребители, 
както и през 1974 година, 
трудовата 
длъжна
ните средства да 
реното възпроизводство. Отсега 

на сдруженият

закономерности.
Помощ на „Братство" е ну

жна — това е безспорен факт. 
Но тя ще бъде най-целесъоб
разна, ако се раздвижат и 
вътрешните сили и ресурси в 
предприятието.

бе1 организация 
половината от събра- 

влага в разши-

годи 
миналата

хиляди

организацията 
труд „Услуга" тце разпредели 
всични средства от водата спо 
ред правилниците си за вът
решно разпределение.

съ-
разходи и заплащане (В следващия брой: 

СУБЕНТИВНИТЕ ФАКТОРИ 
ТЕГЛЯТ НАЗАД) 

Ст. Н. —М. А.
репроматериалите 

миналата година се поначиха
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БОСИЛЕГРАДБОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО НА КРЪСТОПЪТ

Чествувон Деня на шурнвсттоОБЕДИНЯВАНЕТО 

ИКОНОМИЧЕСКА НУЖНОСТ
колектива на Мили- 

и честитиха празника.посетиха 
цията
Пионерите предадоха и под
ходяща културно-забавна про-

Денят на сигурността — 
13 май бе достойно ознамену- 

Босилеградска община. 
В чест на славната дата, коя
то съвпада с тридесетгодиш- 

победата над фаши

взн в
грама.

В отговор на сърдечните при 
командирът на Станция- 
милицията Радован Пур- 

изтъкна, че сега навърша-

нината от 
зма, в Босилеград се проведо 
ха спортни състезания по стре 
лба и шах-мат, в които уча
ствуваха отборите на станция
та на милицията, на гарнизо
на на граничарите и на гимна

вети, 
та на 
тич
ват 31 година от основаването 
от Отдела за защита на наро- 

революционна 
организация на сигурността в 
нашата Народооовободителната 
борба са възниннал!И днеш
ните служби и органи на си
гурността на Социалистическа 
самоуправителна Югославия.

След това той връчи грамо 
ти на най-успешните пионери 
от Босилеградска община, уча 
ствували в регионалните и ре
публиканското състезание I 
сигурността в съобщенията.

В ТЪРГОВСКОТО ПРЕАПРИЯТИЕ „СЛОГА" ААВАТ ОТПОР ДА СЕ РЕАЛИЗИРА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНЕТО ОБЕАИНЯВАНЕ НА БОСИАЕТРЛАСКИТЕ СТОПАНСКИ

ОРГАНИЗАЦИИ да. От тази
зията.

На Деня на празника, пред
седателят на Общинската скуп 
щина инж. Драган Мицов, с 
ръководителите на всички оо- 
ществено-политически органи
зации в общината, най-сърдеч
но честити празника на труде 
щите се от Станцията на ми
лицията.

Група пионери от основното 
училище в Босилеград и ръко
водството на Сенцията за об
ществена дейност на жените,

Как да се решат проблеми
те, които спъват успешното 
организиране на стопанските ор 
ганизации в Босилеградска об 
щина, за да могат да поемат 
главната отговорност за разви
тие на икономически изостана
лата община?

Тези въпроси бяха обстой
но разгледани от Изпълнител
ният съвет и Председателство 
то на Общинската снупщина, 
от ръководителите на общест
вено-политическите организа
ции и директорите на стопан
ските организации. За -целта,'| 
по инициатива на инж. ДрЬ-1 
ган Мицов, председател нф 
Общинската скупщина, прев] 
миналата седмица се устроУ 
съвместно събрание.

— За по-нататъшното разви
тие на стопанството в нашата 
община, обществено-политиче
ските организации и Общинска 
та скупщина утвърдиха поли
тика и определиха срокове. 
Като начално, заключено е 
да се обединят стопанските 
организации. Обаче, поради, 
личните интереси на няколко 
лица от търговското предприя
тие „Слога”, утвърдените за
дачи не само, че не се из-

Също тана да се изготви ела- 
борат за по-нататъшното орга
низиране на бъдещата обеди
нена стопанска организация.

Обаче въпреки договора и 
определения срок, нолективът 
на „Слога" не е провел събра 
ние, с което се потвърждава, 
че на практика отрича стопан
ското обединяване.

та, когато земеделската ноопе 
рация и търговсното предприя 
тие „Слога" преследват нон- 
курентските си интереси в 
търговията забравя се, че и 
селският потребител се нуж
дае от стоки от първа необхо
димост. по

Накрая на продължително 
заседание е заключено колек
тивът на „Слога" веднага да 
се изясни за обединяването.

В. В.В. в.

ТУРИЗМЪТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА/

ГОЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВИ 

■ЗА РАЗПИШЕМш
Има ли надежди за туризма в Димитровградска община? 

Има ли начин този важен стопански отрасъл в тази крайграни
чна община да стане източник на средства за развитие? Сигур
но е, че има. Самото географско разположение, природните и 
климатически условия са предпоставка за голям подем на туриз
ма. Истина е, че досега в това отношение не е направено много 
поради стопанската изостаналост на този край. Но плановете й са 
досега амбициозни.

лай -

пълняват, но се довежда под 
въпрос и приетата общинска 
политина — изтъкна Мицов.

Според него, вече по-дълго 
време в Босилеградска общи
на няма никакви 
акции. Дори се довежда под 
въпрос изграждането на хотел 
от страна на търговското пред 
приятие „Слога” и реализира
нето на За

стопански

ШОСЕТО, ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР, ПЕТЪРЛАШКА 
ПЕЩЕРА...

Може би Димитровградска община има Малко предим
ство, когато става дума за туризма. През нея минава между
народното шосе Белград — Ниш — София. По него вече 
от Първи май се точат туристи от западноевропейските стра
ни, тръгнали за Близкия и Далечния изток. Всеки ден хиляди 
туристи с влакове, пътнически автомобили и автобуси напи
рат към екзотичния Изток. От източните пък страни бързат 
туристи и работници към развитите страни на Западна Ев
ропа. ..

кона на земеделска
та кооперация.

В изназването си Сотир Со
тиров, началник по стопанство 
при ОС, изтъкна, че освен 
„Слога", колективите на оста
налите стопански организации 
са взели решения да се про
веде обединяването.

Петърлашна пещера

Димитровград има какао да покаже на чужденеца.
В града съществува интересна музейна сбирка — оба

че в мазето на Центъра за култура, далеч от окото на любо
знателния турист.

На 15 километра южно от Димитровград, в пазвите на 
Влашка планина в живописното ждрело на река Ерма е раз
положен Погановсни манастир

Но колцина от тези пътници се отбиват в Димитров
град?НЯМА ТОЛЕРАНТНОСТ 

КЪМ БЕЗОТГОВОРНИТЕ Не бива дори и да се питаме защо не спират чужден
ците в родния град. Нямаме с какво да ги привлечем. Мо
телът все още освен легла — почти не предлага нищо дру
го привлекателно и местно. За хубавите шопски деликатеои 
— хората могат да узнаят само от приказките.

Не може или съвсем рядко да се намери, прочутото 
димитровградско овче кисело мляко, а кашкавалът е същин
ска рядкост... В мотела обикновено на госта се предлагат 
ястия и напитки, ноито той може да намери във всеки друг 
мотел у нас, дори и в по-добро състояние. Чужденците, пъту
вайки през толнова страни, сигурно имат възможност да сре
щнат и по-хубави „европейски" ястия и питиета. В Димитров
град сигурно ги интересува нещо наше, битово. А това име-

нултурно-историчесни па
метник със световна известност. Поради лошия път __ този
паметник е трудно достъпен.

Дванадесет нилометра на север от Димитровград — 
е пещерата-хубавица в Петърлаш. Преди 6—7 години научна 
енследиция начело с известния спелеолог д-р йован Петро- 
вич направи изследване на пещерата и остана слисана от 
природните й красоти. Поради недоимък на средства — 
щерата е затворена.

С нищо по-назад не остават и извънредните пейзажи 
на Висока — живописна котловина, разположена в полите на 
Стара планина и Видлмч...

Но и тук — съобщенията са проблем.

Почти всични участници в 
разговора изтъкнаха, че зана
пред енергично трябва да се 
премахне безотговорното и не 
дисциплинирано поведение на 
поотделни лица, намиращи се 
на отговорни постове в стопан 
ските организации.

— Повече не може да се 
търпи либералистичесно отна
сяне по въпроси, за които са 
взети становища и утвърдена нно го нямаме, 
общинска политина. Й тоя път 
се срещаме с такова нелри- 
емчиео поведение от страна 
на ръководителите на търгов
ското предприятие ,.Слога” 
каза Борис КОСТАДИНОВ, 
дседател на ОК на ССРН.

Обединяването на стопански 
те организации е икономичес- 
та нужност на Босилеградска 
община. За това говорят брой
ните факти, някои от които и 
на това заседание бяха изтък
нати.

Сега стопанските организа
ции трудно могат да поемат 
по-значителни мероприятия и 
акции за развитието си. Още 
по-мални са им възможностите 
за ползване на кредити, въпре 
ки че сега се предлагат най- 
широки възможности за раз
витие на икономически изоста
налите общини.

пе-

И „Балкан” не е отишъл много лочналред в това от 
ношение. Освен храната и нощуването — и в „Балкан" на 
госта не се предлагат нашенски деликатеси. Дали е трудно 
да се уреди едно заведение, в което да се служат шопски 
деликатеси, а работниците да бъдат облечени в народна но
сия от този край, да има кътче за продажба на сувенири... 
От шопското — изглежда сме запазили само езика си...

•!
ОТ ГРАДИНИ ДО ГОИНДОЛ...

В Димитровградска .община сега се готви обстоен про
ект. В дължина от 12 километра, колното шосето минава през 
Димитровградска община, от Гоиндол до Градини, а предви
дено да се строят три обекта, с което да се улесни протона 
на туристи.

пре

Край Градини трябва да се строи санитарен пропуск. 
Същият ще трябва да улесни прииждането на туристите, из
вършването на санитарни и други прегледи, който да заема 
площ от 2,9 хектара. В състава на същия биха влезли: обект 
за превантивна защита, гостилиичарски обект, санитарен 
възел с помощни помещения, заведение, парнинг-плац за 
200 возила, помещение за 
защитен зелен пояс.

Край мотела, нойто разполага с 40 гела и съвсем мал
ко простор за паркинг-.плац се предвижда ренонструнция на 
същия. Тук трябва да се построи и ремонтна работилница и 
малък сервиз и да се разшири паркинг-плаца. Този обект ще 
се простира на площ от 1 хектар.

Като трет обект е набелязан — автонампът при Гоин
дол. В него ще влезнат: гостилничарени обект, простор’ за 
паркинг-плац, търговски магазини, помещения за преглед на 
возила и пътници,^зелена повърхност и зелен пояс, бунгала.

Общата стойност на пред\идените за строеж обекти 
край шосето Градини — Гоиндол възлиза на 28 милиона 
динара.

преглед на пътници и возила и

Почти не мине нито една 
сесия на Общинската снупщи
на, на която делегатите да не 
се оплакват от нерешеното 
снабдяване на селото. В момен Погановсни манастир

М. Андонов
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НОСТТАИНА 0Т' Съ3ААВАНЕТО НА службата на СИГУР

Те се грижат 

за.живота ни
;

НОВ СТОПАНСКИ 

ОБЕКТ В 

БОСИЛЕГРАДВ момента.на; чествуването 
на 13 май — Деня на сигур
ността, милициЬнсът Иван 
ВАСИЛЕВ бе на' трудовия 
пост. Но това не е нищо нео
бикновено зз тружениците от 

Служба, който денонощно 
бдят и над нашите животи.

Василев е от

изпълнява повече от осем го
дини. Той е първият милици
онер, който започнал организи 
рано и професионално да ре
гулира съобщенията в Босиле- 
градска община.

— Броят на моторните вози 
ла ежедневно 
Преди осем години, в Босиле- 
градска община имаше 
60 возила, а сега са над 400. 
Разбира се, този момент съз
дава и по-големи проблеми и 
търси често контролиране — 
казва Стойкович.

Той изтъкна, че е

си

тази
се увеличава.

онези млади 
хора, който с голяма любов е 
стъпил в Народната милиция, 
за да се противопостави вина 
ги на всеки, който неприятел
ски посегна срещу нашия тру
женик, към общественото ни

само

Пуснат в производство дърво- 

обработвателвн цехимущество...
Такива мечти Василев имал 

още като дете във високопла 
нинското село Назърица в 
Босилеградсна община. От пре 
ди десет години мечтите му 
се осъществили. Оттогава той 
непрекъснато работи в милици 
ята е Босилеград.

т— За всеки е чест да ра
боти в нашата служба. Но, за 
да се успее в ^ея търси се 
решителност и безупречно из
пълняване на всички задачи 
казва той.

Василев има хубави впечат
ления за босилеградчанина, ко 
йто винаги е готов на най- 
различни начини да помогне 
на милиционера^

— Такива примери има мно
го. Хората съзнават, че Мили
цията е неразривна част от 
тях, създадена да им помага 
и да ги ■ защищава. Оттук и 
вестранната помощ, които ни 
те предлагат изтъква Василев.

доволен
от дисциплината на шофьори
те, които зачитат правилата, 
регулиращи съобщенията. Оба 
че не винаги задоволява тех- — НА ГОЛЕМИЯ НАРОАЕН МИТИНГ В БОСИЛЕГРАД ГОВО

РИ МИЛУТИН МИЛОШЕВИЧ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИ
КАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН И ЧЛЕН НА ЦК НА СЮК

ническата изправност на вози
лата. Често на пътищата в ко
муната се срещат дефектни 
возила, създаващи несигурност 
за всички участници в съобще 
нията.

Освен извънредните кон
троли, Стойкович изтъкна зна
чението на ежедневните, с 
които се подобрява сигурност
та на съобщенията в комуна-

На 17 май в Босилеград, другарят Ми- 
МИЛОШЕВИЧ, подпредседател на 

ССРН и

сния фонд за развитие на изостаналите
краища.

Тук сега работят 50 работници, а до 
края на тази година, ногато се увеличат 
производствените мощности с нови капи
таловложения, броят на работниците ще 
достигне 115 души. -1

Годишно новият обент ще преработва 
около 10 хиляди нубичесни метра дърве- 

полупродунция, необходи-

лутин
Републинансната конференция на 
член на Централния комитет на СЮК, на 
тържествен начин пусна в производство 
дървообработвателния цех на Горското сто
панство в Босилеград.

Това е първият промишлен обект в ико
номически изостаналата Босилеградсна об
щина, построен с помощта на Републинан-

НАШАТА СЪДБА Е В 
НАШИТЕ РЪЦЕ

та.
— Твърде категорични 

за общата изправност на авто 
бусите, с които масово се пре 
возват пътници. Тук «яма то- 
лериране на каквото и да би
ло опущение. Инак лично се 
застъпвам възможно мансимал 
но да се разширява култура
та в областта на съобщения
та, повече да се учат прави
лата, които ежедневно се до- 
пълняват и да бъдем дисципли 
нирани когато сядаме зад кор
милото — каза накрая на раз
говора другарят Стойкович.

В. Велинов

сме сен материал в 
ма на мебелните фабрини.

югославсната многонационш1 
«а общност.

— Това отделно се отнася 
до положението и правата на 
нашите малцинства не само, 
само, че са равноправни с 
народите на Югославия, но 
имат и дължност да бъдат мо 
стове на сътрудничество, и 
приятелство на нашата страна 
с техните нации. И те, тази

шето самоуправително общес- в
тво.

— Югославсната равноправ- . 
на общност на братските наро 
ди и народности и властта на 
работническата класа върху 
социалистически основи, ни
кой не ни е подарил. Всичко 

заплатено с най-скъпа

След откриването на цеха, 
«а големия народен митинг го- 

Милошевич.в ори другарят 
— Когато фашизмът бе наи- 

силен, а под окупаторския му 
терор бяха всички страни 
Европа и когато германските 
войски нахлуваха в Съветска- 

нашата Комнуисти- 
чеона партия въз основа на 
предварително 
подготовки бе в състояние да 
организира въстание и поведе 
масова борба орещу онупато- 
ра. В нито един момент няма
ше опортюнно тантизиране и 

„изгодно

ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ 
ЗА СИГУРНОСТТА НА 
СЪОБЩЕНИЯТА

това е
цена — с безчет човешки жер 
тви. Нашите народи и народ- 
ности са горди на това свое своя роля изцяло осъществя-
велино дело и затова най-енер ват — каза три. __
гично се противопоставят на За отношенията «а Югосла- 
всеки опит от която и да би- вия със съседните страни, Ми 
ло страна и на който и да 
било начин това дело да се

подценява. Тъкмо кова
съседи все още се среща с 
проблеми и трудности, които 
произхождат от факта, че там 

сме нашите малинства
че не ползват правата, които 

принадлежат, но се отрича 
и съществуването им. Разбира 

изтъкна се, ние не можем да отречем 
правото,си, в интерес на при
ятелство и всестранно сътруд 
ничество с тези съседи да се 
интересуваме как живеят на-

в

та страна,
Миодраг СТОЙКОВИЧ, е 

милиционер по сигурността на 
съобщенията. Тази дължност

извършените
лошевич изтъкна:

— Не сме виновни, че та- 
сътрудничество с някоиотрича или

затова особено сме огорчени 
на опитите отвън да се оспори 
величието и значението на на
шата борба. Най-много 
огорчени на очебиещото отри
чане на историческите фанти, им 
според които излиза, че са ни 
други освободили —

"“десет години от оово- ефект не се пости
бождението за историята не ^ с пропаганда1 што се учи

дълъг период. И А«ес са жи от книги> заЩ0Т0 в СЪЗНанието
много участници и съвреме- ^ нашите хора дълбоно е за- , шите малцинства в тези стра-

1 на тези събития, на кои- лернала цемата на свободата, «и, какви права ползват, какво
не са им нужни историче- ^ защо тези опити са най- е общото им положение и тн.

писан стина неразбираеми. Никой не 1 Ние няма да бъдем последова
може да повярва, че това се телни на себе си, ако отречем
прави от която и да било стра едно такова принципно стано-
«а затова, че не познават ис- вище — изтъкна Милошевич.
торическите факти. Разбира Накрая другарят Милоше-
се, всеки кроеж на историята ^___ ;
противно фактите е празна вич говори и за задачите 
работа но изпъква въпроса: с областта- на средносрочното и

дългосрочно икономическо раз 
витие на СР Сърбия и за стро 
йното регионално развитият

изчакване на някое 
време за борба, а още по-мал
ко някой друг да се бори за 

свобода. Знаехме, че

на само,

нашата
нашата съдба е преди всичко 
в нашите ръце — изтънна Ми

е
ви
ЦИЦИ
то
ски учебници и други 
материали. Безброй са млади, 
които не са запомнили роди- 

] най-близките си, пад- 
олавната борба. Въпре 

изтеклите 30 го-

телите и 
нали в .
ни това ,през 
дини повече пъти бяхме при
нудени да доказваме, че сме 
своята свобода заплатили с 
тежки жертви, че никой нищо

в

Миодраг Стойкович
коя мярна и за нанви нужди 
така се крои историята?не ни е подарил, че сме сто-

'ГОСЛАВИЯ Е ПРИМЕР
за преодоляване 

изостана-
като начин

международгкимала голямо
значение. От 58 страни, уч
ствували във Втората светг 
на война, само Съветс-

поПрл ша имахасъюз и
жертви ог нас — 
другарят Милошевич.

под»

БРАТСТВОТО И
ЕДИНСТВОТО —
ОСНОВА НА
САМОУПРАВИТЕЛ 
НИ ОБЩЕСТВОш

Говорейни за братст
единството на нашите •
и народности, създа;. 
НОВ, другаря Милошев
тънна, че то е станало

Иван Василев от най-големите основи

братство * аз май 1971



МЛАДЕЖКА ТРИБУНА

По повод Деня на младостта около 
„Младежката трибуна" се събраха десетина 
младежи работници, техници, технолози в 
ООСТ „Димитровград” да кажат няколко ду 
лш за своите проблеми, за това как живеят 
и работят, какво чувствуват и мислят за пер 
спективите. Те казаха следното:

Цветан ДимитровСтанко ВасовСтанно ПешичДимитър Каменов

да разберат същността на поли 
тиката на Съюза на комунисти 
те и нашата самоуправителна 
система. За да разберем изця- 
ло тази. същност всекидневно 
контактйраме .с младия човек 
и така го подготвяме за прие
мане в СКС.

Станно Васов, 
химн, председател на=3= МЛАДИТЕ СА НОСИТЕЛИ НА
„Тигър":

НАИ-ПРОГРЕСИВНОТО— Нашата младежна 
зяция е най-голяма 
Оноло 80 
240 души се 
званието

органи 
в града, 

не оженени, а около В ситуация сме да приемем 
инициативата на Общинския 
комитет за формиране на ак
тив на Съюза на комунистиче 
ската младеж. Неговата зада
ча .-би била да-подготвя и орга 
низира всичо във връзка с 
живота и работата на младеж 
та в ООСТ, с цел воички те
зи процеси, както и всички 
процеси във фабриката (като 
производителна и самоулрави- 

” телна единица), по най-практи- 
чен и най-ефинасен «ачин да 
включи и младежите като ют- 
делни лица и организацията.

С това ще се увеличи ^отго
ворността на младите в про
веждането на всички акции и 
мероприятия. Активът би под
готвял младите за приемане в 
Съюза на комунистите...

_ състезават за 
„Най-добър работ- 

ник-самоуправител”. Почти 
чни участвуваме 
трудови акци — от залесяване 
то до акцията „доброволни кръ 
водарители. Участвуваме в ра 
ботническо-спортните
повод Деня на

младежи. Разиснвахме за оси
гуряване на средства за фина 
нсиране дейността на общнос 

да получа вътрешна квалифи- тите на интересите и за пла- 
нация... Трима от „Тигър” сме на на работа в настоящата го- 
членове на председателството дина... Работниците се инте- 
на ОН на ССМ. Когато предло ресуват за работата на общно- 
жим нещо добро, приемат пре стите на интересите. Наистина 
дложенията ни. Тана и на има някои, които твърдят, че 
събранията на трудовите хора се отделят много средства за 
винаги и ние изказваме свои- тяхното финансиране. Член съм 
те мнения... на Съюза на комунистите I

нас младите нищо не ни спи
ра в работата.

на организацията чти цялото свободно време и 
малко ми остава за четене.

учредяване
вси върху конституционни начала.

във всички Да посочим Димитър Каменов. Ще се запиша в шнолата, за 
Той е отличен работник и спор 
тист и играе в „Асен Балкан
ски” ... Синдикатът се застъп 
ва за по-добри условия за ра
бота и работни места за мла
дите. Те бързо се оспособяват 
за операциите. Няма да ги пре 
доставим сами на себе си. От 
есента ще формираме шнола 
за вътрещно квалифициране.
Това ще им даде възможност 
още по-лесно да разберат и 
овладеят технологическите но
вини... Често пъти ни помог
нат и на нас специалистите в 
самия производствен процес, 

на Те развиват другарсни отноше 
ор ния. Мога да кажа, че по на

виците си, нравите, разбирани 
ята израснаха в индустриални 
работници. Фабриката им е 
всично. Възпитават се в соци
алистически дух, ноето личи 
от всички акции. Затова мне
нията им се зачитат и непосре 
дствено участвуват в самоуп
равлението.

игри по 
младостта.

През април имахме много със 
тезания между низовите орга 
низации. Същевременно сме 
единствената младежна органи 
зация в града, която има свой 
работнически клуб. Тук играем 
шах, домино, четем вестници, 
марксистка литература. ... До
ста сме ангажирани и в само 
управлението и работата 
обществено-политическите 
ганизации. Около 40 
младежи са членове на .Съю
за на комунистите. Стараем се 
повече млади да станат чле
нове на СКС, понеже 
младеж

Цветан Димитров, технолог:

Дража Голубович, техник:— Положихме усилен труд, 
докато постигнахме това, ноето 
имаме. Сега този вложен труд 
ни се връща. -Фабриката за 
местните условия е гигант. Тя 
има всички производствени и 
развойни програми, осигурява 
щи й стабилност. Младите тря
бва да 6Ь застъпват за по-го- 
лямо ангажиране да увеличат 
производителността, Икономи
чността, по-добре да ползват 
работното време и всичко, нак 
вото младият човек с енергия
та си може да постигне. Спе 
циалистите са под 30 години.

— Наскоро се завърнах от 
казармата и тун намерих дос
та нови неща. Най-напред ми 
направи впечатление, че за 
най-добър работник-самоупра- 
вител е провъзгласена девой
ка. Това показва колко тази 
акция е допринела — всеки 
млад работник да се труди да 
се' намери сред най-добрите.

Този стремеж прави силно впе 
чатление.... Младите 
ват във всички тържества. На
всякъде създадоха тържестве- политическия, 
на атмосфера и във фабрики
те, и в града... Комисията, за 
нимаваща се с културно-забав 
ния живот към Синдиката, ор
ганизира колективни посеще
ния на театрални представле
ния и кина. Прави впечатление, 
че младите работници най-мно 
го гледат домашните револю
ционни филми.

Станко Пешич, секретар на 
ОК на СКС, технин:

на сто

Драголюб Белее, предесда- 
тел на работническия съвет:

— Младите в нашата орга
низация са огромен потенциал, 
който вое повече 
ваща сила, както в производ
ството, тана и в обществено- 

културно-забав- 
живот.

нашата 
доста е ангажирана 

политиката на става реша-в провеждане 
Съюза на участву-номунистите... Тази 
година първия випуск от 90 
младежи завърши школата на 
самоуправителите. След 
шването на изпитите

Данче Костова, квалифици
рана работничка, председател 
на синдиналната низова органи 
зация:

ния и спортен 
фабриката те са главно с А—5

Във
свър-

Главно, фабриката се обляга 
върху младежта. Това й дава 
перспентива за по-нататъшното 
развитие. Отношението на спе 
циалистите към работниците и 
обратно, никога не беше по- 

оно добро. Нито едно добро пред
ложение на младия работник 
не е отхвърлено. Имаше случаи 
по тяхно предложение, с по- 
мално работници да осъщест
вим същи резултати, или да 
осъществим по-големи 
мии. Младите са носители на 
организацията в духа на Кон-

организи 
рахме излет до Гердап, Май- години трудов стаж. На работ 

ното си място бързо схващат 
производствените м технологи
чески новини. Дисциплинира 
са. С това те сами «а себе >си 
широко отварят вратите в ра
ботническия съвет и други 
моуправителни тела. Всично-о- 
бсъждано на работничесн 
съвет се приема на събранията 
на трудещите, се. В работниче
ския съвет предимно са младе
жи. Това означава, че младите 
и като челнове на

— В нашия цех работят оно 
/^анпек и Бор. Посетихме и Д° 100 жени- повече девойки.

Чувствуваме се напълно 
правни във всичко. При 
всичко е поточна система и ра 
ботим добре. В ООСТ има 
ло 350 жени (над 30 на сто) 
и навсякъде 
Защитени сме 
на всйчни към

равнонякои трудови организации и 
с младежите обменихме 
ти... Твърде важно 
прекъснато

нас ниопи- 
е, че не-

се провежда акци
ята „Младият работник 
управител”. Това

сасме застъпени, 
и вниманието

само- 
състезаване 

по-го
лямо производство и усилена 
политическа работа... Неотда
вна формирахме и Културно-ху 
дожествено дружество с фол
клор и драматична секция...

насърчава младите към иянас е на равни- 
акоще. Нямаме проблеми, 

се разболи дете или имаме 
добни домашни 
Отзоваваме се добре и нато 
доброволни
Предимно изпълняваме

Има голям брой младежи 
за приемане в Съюза на кому 
нистите. Ние

по- иноно-
проблеми...

не чакаме 
сами да се предлагат и 
слят, че се 
Ние ги забелязваме,

те
нръводарители.

рабо-
самоуправи 

телните органи работят добре...
ституцията. Те участвуват 
разпределението на

ми-в
натрапват или не. 

ноето спо-
дохода,

решават колко да се отдели за 
общностите на

Васил Милев, технолог, пре 
дседател на първичната 
низация на синдиката:

ти, които ни отговарят...
Инак работническият съве^, 
и ОССТ изцяло се застъпва да 

ра-
младите. Всяка втора 

всички работници 
е задължителен ленарсни 
глед с превантивна цел. Съще 
временно всеки работнин 
чава топло 
нйят съвет се

аорга- ред мене е по-правилно, откол 
кото те сами

Димитър Каменов, 
лифициран работник:

интересите; 
как да се разпредели чистият

полуква-
се подобрят условията за 
бота на

да се предлагат.
доход и т. н. Никой не лрене- 

Работя и няма от нанво брегва младите, 
да се оплача. Доволен съм с

— Младите са С това ние избрахме 
/за приемане

Стоимен Игов, работник, ботата си 
делегат на Снупщината 
моуправителната общност на 
интересите за наука и култура:

носители на младежи година завсични акции в Синдината. Най 
много се изтъкват в осъщест
вяване на

и то ноито с ра
са заслужили. На

последък за приемане 
дите водим повече

пре-личните доходи. Изкарвам 1700 
динара месечно... След работ 
ното време главно съм 
рището. Играя тенис на
И НПХ

стабилизационните 
програми и усилията да се 

, стигнат по-добри резултати 
производството, икономиите и

на са на мла
пол у

ядене. Работничес
по- сметка, по 

простата причина, че не са об 
ременени с никакъв баласт на

на иг- 
масав

застъпва да се 
създадат по-добри условия и 
за прекарване

делегацията повече сме миналото и в състояние
на свободното

време. За целта е създаден 
работнически клуб, библиотека, 
тенис на маса, набавени са 

гарнитури,шахматни домино,Цветен 
средства и 
на почивна на

телевизор.
за възстановител-

Отделяме

работниците,
спортни ренвизити 
ности. На 
тигнахме

и други дей 
спортното поле пос- 

доста. Тази година 
женени от-пъври създадохме 

бор за спортна стрелба, който 
се състезава в рамките ма 
работническите

Дража Голубович игри.
, Стоимен Игов

М. Б.
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СЪВЕТИ ЗА ОВОЩАРИТЕ

ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИ ПРЪСКАНИЯ ПРИ
ЯГОДАТА, МАЛИНАТА И КАСИСА

звонски
РАЙОН

ЯГОДОВИТЕ насаждения борбата срещу болестите и не 
приятелите е насочена главно против белите листниВ петна, ягодовия коренов хоботник, ягодовото хоботни-
че и анар(ите.
За борба с тези вредители трябва да се извършва ком

бинирано пръокане с родолезов разтвор — 1 ®/о и партиен 
0,06% преди цъфтежа на ягодите и след беритбата. Срещу 
анарите се използва тедион 0,2%. В ягодовите насаждения,
които са силно нападнати от ягодовия коренов хоботник, след 
беритбата се праши с 12% хиксахлоран по 4 кг на един
декар.

За получаване на здрави ягодови растения и качествен
плод от тях, освен химична борба е необходимо да се про
веждат още и следните мероприятия. За ягодови насажде
ния да се избира място, ноето не е заразено от ягодови хо- 
ботници, майски и юнски бръмбари и е добре подравнено, 
за да се избегне заблатяването, където се развива корено
вото гниене. Да се засажда здрав Материал.

Изсъхналите листа да се събират и изнасят от насаж
денията, а непосредствено преди зазряването на плодовете 
под ягодите да се поставя чиста здрава слама за предпазва
нето им от по-силното гниене.

ПОСТРОЯВАНЕТО НА ПЪТИЩА 

ВЬРВН ДОБРЕ
Малината се напада от много болести и неприятели, но 

засега икономически найтважни са дидимилата (синьовиолето 
ви петна около пъпните), ръждата, малиновата галица, мали
новият бръмбар, малиновият .агрилус и др. Борбата с болести
те ое води като се пръска с бордолезов разтвор 1% 
сероваров разтвор 1,5%, към които се прибавя агритан 1%, 
паратион 0,07% или интратион 0,06% преди набъбването на 
пъпките. Когато летораслите станат 20—30 см, пръска се със 
същите препарати, което се повтаря след две седмици. Сре
щу неприятелите се препоръчва изрязване на нападаните 
стъбла до основа през есента или рано през пролетта.

При каоисовите насаждения борбата срещу болестите 
и неприятелите е насочена против сивите листни петна, ан- 
тракнозата, брашнестата мана, рибисовата галова листна въш
ка и стънленната. Срещу тях се пръска през пролетта при 
разлистването с 1% бордолезов разтвор и 0,05% интратион. 
Това пръснане се повтаря при нужда след 10 — 15 дни. За 
борба със стънленната трябва да се изразяват и изгарят на
паднатите стъбла.

Опазването на овощните дървета и на тяхната продук
ция от болести и неприятели е възможно само когато се при
лага качествено и навреме.

Селяните от Нашушковица 
завършиха изкопните 
на. пътя дълъг 3,5 км и докара 
ха камънни небоходими за 
настилка. По такъв начин те 
реализират самооблагането, спо 
ред
работа е длъжен да работи по 
три дни и да докара по 1 ку
бически камъни. Самооблагане 
то е за период от седем годи-

мъни само час по-скоро да се 
построи пътя, толкова необхо
дим и за селото и този край. 
Тези дни на пътя ще отпоч- 
не с работа каменотрошачка, 
компресор и булдозер, а по- 
късно и валяк. От организац 
ята на работата им ще зави
си дали до края на юли с. 
Нашушковица ще има валиран 
път. Според реалните възмо
жности трябвало би тогава да 
бъде готов.

Следейки примера на нашу-

шковчани и селяните от Ясе
нов дел пристъпиха сериозно 
към изкопните работи на пътя 
дълъг 5 км. Ако успеят да 
завършат тези работи и дока
рат необходимото количество 
камъни, следващата година мо 
гат да очакват да се настеле 
и извалира пътя, въпреки, че 
опоред програмата настилката 
и валирането са 
за през 1978 година. Всичко 
това ще зависи от дейността 
на местната общност в Ясенов

работи
или

което всеки с юсобеч за

предвиденини.
Населението дава и повече 

трудодни и докарва повече ка
дел.

Фондът за построяване на 
пътища в Бабушница участву
ва в тези акции със заплаща
не минирането на скалите и 
използването на механизация-

БАБУШНИЦА

Сдружаване на селко-стопанските 

производители

I

чи и отглеждането на насис и 
малини в тоя край. та.

М. ВеличковМ. В.
Провеждайки в дело Закона 

за сдружаване на селскосто
панските производители в. Ба^ 
бушнишка община са форми
рани четири земеделски ко
операции: в Бабушница, Вели
ко Бонинци, Любераджа и Зво 
ний.

В Звонския край над 50 сел 
сиостолански домакинства под 
писаха договор за сдружаване 
със земеделската кооперация. 
Неотдавна бе проведена и 
учредителна скупщина на ко
операцията, на която бяха из
брани и самоуправителни ор
гани.

Скупщината уп/>лномощи съ- 
согашната земеделска коопера 
цос'. вуващата служба при до* 
ция да изготви програма за 
циу да изготви програма за 
рл1-Битие на чсвсма 
икя и даде основни концепции 
за по-нататъшното 
ма земеделие г а в този ралон. 
На едно от следващите заседа 
те ще бъдат разгледани и 

Тази служба стъпи

НАШИ СЕЛА

БАНСК0Д0ЛСКИ ИНИЦИАТИВИ И МЕРОПРИЯТИЯ
но (от над Желюша към Пла- 
ниница) преди година-две „Пра * 
дня” направи нянои поправки. 
Но, все още Бански дол няма 
добър път.

— За поправката на пътя 
твърде са заинтересовани жи
телите, които напуснаха село
то и живеят във вътрешността, 
но които през лятото и за 
празниците си идват на' село. 
Мнозина от тях заявяват, че 
са готови и парично да помог
нат подобна акция 
Стойков.

Безспорно, предложение за
служаващо внимание и подкре 
па не само на хората от Бан
ски дол, но и от компетентни
те в номуната.

ЗА ИНТЕНЗИВИРАНЕ НА
СЕЛСНОТО
СТОПАНСТВО

Все още не е уточнено кол
ко трябва да заплатят на пога- 
новчани да се принлючат към 
техния далекопровод. Очакват, 
че в най-сноро време ще бъде 
изготвен плана по електрифи
кация. Тогава ще трябва да се 
енлючат и договори, и а граж 
даните ще дадат доброволен 
труд за полагане на стълбове
те и пр.

— Вече селото действително 
живее с акцията по електри
фикация. Почти всички 
за нея говорят, па затуй не 
бива да се протака, за да не 
„опласне желанието им" — 
нлючи председателят на мест 
ната общност Стойков.

манинства вече 30 изразиха 
готовност да доведат тон по 
своите домове. Всъщност, гра 
жданите още преди години (но 
•ато Поганово доведе тока) ис 
наше да се приключи към ак
цията, но тогава не намериха 
общ език. И с Планиница не 
се споразумявахме, така че се
га трябва сами да работим.

а 12 км от Димитровград 
в южната част на кому
ната на надморска висо

чина от около 600 м е пръс- 
пет махали (отдалече-

н
нато в
ни една от друга и до 2нм) 
село Бански дол. Подобно на 
останалите села в Димитров
градска община — и Бански 
дол е предимно село на въз
растни хора: от 45 домакинст- 

(според найчнови сведения) 
по четири-пет са на че-

ва
само
тиридесет и петдесетгодишна 
възраст, докато останали са 
на пренлонни години.

До селото се стига по лош 
Автобус тук не идва. Се-

казасамо
коолера-

заразвитие
път.
лото е без ток, а няма и водо
провод.

Селската мера обхваща по 
върхнина от 8280 дна. От тях 
половината са гори — 400 дка 
(главно деградирани и ниско- 
продуктивни гори), 1900 дка 
ви (също шекопродунтивни), 
на които се засяват: овес, пшо 
ница, ечемик и частично царе
вица и картофи. Напоследък и 
в това село проникна малина
та 1600 дна пасища и ливади. 
Въпреки че има условия за ра 
звитие на овощарството само 
170 дка са засадени със сливи 
•и нруши, без да се прилагат 
агротехнически мероприятия. 

ОПИТИ ДА СЕ 
НАДДЕЛЕЯТ СТАРИТЕ 
СХВАЩАНИЯ 

Напоследък бансмодолча- 
,ни схващат, че ако сами не 
запретнат ръкави, трудно друг 
що им помогне. От останали
те десетина неелектрифицира- 
ни села в общината Бански 
дол засе<?. развива най-оживо 
но дейност — заяви предсе
дателят на местната общност 
Марин Стойков. — От 45 до-

И ДРУГИ КОМУНАЛНИ 
АНЦИИ НЕ ТЪРПЯТ 
ОТЛАГАНЕ

вприети.
контакт с Института за овоща 

в Чачан, който ще по- 
съставяне на прог-

рство 
могне за 
рамата. В същата ще се вклю Главният поминък на населе

нието въпреки ,всично е сел
ското стопанство. Тук се отгле 
ждат 400 овце, 100 говеда и 
незначителен брой други жи
вотни, Пасища, ливади и ниви 
се енсплоатират по екстензи
вен начин.

В Бански дол очакват, че 
програмата на СЮН в селсно- 
то стопанство ще допринесе 
за интензивирането му. Бан- 
скодолчани са готови да уго
яват добитън,.да прилагат съв 
ременни агротехнически меро
приятия, но засега земедел
ската кооперация все още не 
е подела инициатива.

— Хората знаят, че ако по
вече произвеждат и живота 
им ще бъде по-добър. С една 
дума: повече продукция — 

Освен това, банскодолчани повече средства и за елентри- 
финация, и за път, и за водо
проводи. ..

— Банскодолчани измъчват 
и други проблеми. Питейната 
вода е на второ място след 
електрификацията. Хората пол
зват вода от един нехигиени
чен младенец. Мнозина са при 
нудени да донасят водата от 
извори, отдалечени и по цял 
километър — наза Стойков.

В Бански дол изтъкват, че 
по посока на Барйе има из
вор, чиято вода е твърде ху
бава. Разбира се, за довеж
дането трябва да направят во
допровод в дължина от три- 
четири нилометра. Но тъй като 
анцията по електрификация 
изцяло е ангажирала и хора, 
и средства, без помощ отстра
ни трудно ще се справят с 
тази задача.

ни

Землемерът М. Мансимович 
трасира елентромрежата

Има основание, че този път 
електрификация 

ще успее. Досгеа всички уча
стници са внесли по две хи
ляди динара за селската мре
жа. А нанто ни каза предсе
дателят на местната общност, 
що трябва да дадат още по 
хиляда динара. Разбира се, оча
кват, че и общината ще им 
помогне.

акцията по

трябва да поправят 
който води до оелото, Чаотич-

и пътя,
А. Д.
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ВШШЕЛШШВ
— ПЪРВЕНЕЦВ ПОСЕЩЕНИЕ НА ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА

Кадиняча ^Достойни за иметоЗА СТАЖАНТИТЕ 

— ВРАТИТЕ 

ЗАТВОРЕНИ
трябва да намерят ре- 

изпълнение . на зада- 
оспособя-

винаги 
шение за 
чите, 
ват за

за бъдеща работа, за да бъ- 
и в бъдеще.лекар икилометра до първия 

•спасиха живота й.
Иомендирът 

„Кадиняча” 
файт е млад човек. На грани
цата се намира повече^ от 
шест години, а на 13 май т.г. 
на границата чествува петгоди 

пребиваване в тази гра
нична застава. Както и остана- 

войници и той същевре-

В рамните на съревнование 
то „Избираме най-добра гранич 
на застава”, провеждащо се 
в Нишка армейска област при
знанието и названието „най-до 
бър” в чест на Деня на побе
дата получи граничната заета 
ва „Кадиняча” на югославско- 
българската граница. На тър
жеството, състояло се по то
зи повод, присъствуваха Ради- 
вое Роганович от комендантст 
вото на Нишката армейска об- 

Милачко Константинов,

дат първи постоянно се 
изпълнение на задачи- 

практика проверяватна заставата 
другарят Данко

За своите задължения раз- 
казват като за нещо съвсем 
обикновено. Всеки ден отиват 

поставят засади, пра- 
, винаги носят 

Винаги са, така да

те и на
себе си. Както .ни казаха, 
тяхния район няма нелегално 
преминаване на границата, за 
щото границата се пази добре. 
Сътрудничество с местното на 
•селение в пазене на граница- 

висота, защото всич- 
Както каза

в
оментално един от 
най-актуалните про 
блеми в Босиле- 
градена община е 

безработицата на млади
те хора. Според евиден 
цията на Клона на За
вода за настаняване на 
работа в Босилеград, 
повече от сто млади хо
ра вече дълго време ча- 
нат работа. Между тях 
има и специалисти със 
средно, полувисшо и ви
еше образование, канто 
и квалифицирани и висо 
нонвалифицирани работ
ници.

И на пост,
вят разузнаване, 
и муниция. 1_. 
се каже, нащрек и не се стра

шно

та е на 
ки са граничари.

лите Затова,от нищо.хуватголяма отменно е командир с Иван Андонов, поз- 
това

другарят
дравявайки граничарите, 
признание значи и признание на 
•всички граждани от този край, 

всички са пазители на

ласт,
председател на Общинсния от 
бор на Съюза на бойците в 
Бооилеград, Иван Андонов от 
щаба на териториалната отбра 
на в Босилеградока община, 
Винко Стоянов командир на 
милицията при Рибарци, Ду- 
шан Воркапич, командир на 
■граничните части и други го
сти. Високото признание на 
Нишката армейска област и 
наградата на ОСТ „Никола Те
сла” от Белград връчи дру
гарят Радивое Роганович. Тон 
изтъкна, че този колектив и 
занапред трябва максимално 
да се ангажира при изпълне
ние на трудната и отговорна 
задача.

Колективът на тази гранич
на застава досега успешно о 
изпълнявал поставените зада
чи, равностойни на ония от 
военното време. Названието 
„Най-добра гранична застава” 
се присъди на колектив, из
пълняващ правилно плана и 
програмата, имащ успехи във 
възпитанието и обучението, а 
също така и в другите актив- 

, ности. Специални успехи коле
ктивът постигна в сътрудниче
ството с местното население. 
Те оказват помощ на хората. 
Неотдавна, както узнахме, 
махала Трешневона избухна 
пожар, нойто трябваше да об
хване и някои къщи. Гранича
рите помогнаха да се обуздае 
стихията.

Да бъдеш войник значи да 
минеш едно жизнено училище, 
А да бъдеш .граничар, все пан 
значи нещо повече. В гранич
ната застава, не само че са на 
учили да живеят колективно хо 
ра, които да идването си в ар
мията не са се познавали. Тук 
на границата се узнава ноЛКо 
струва един човешки живот. 
Граничарите не един път това 
потвърдиха. Неотдавна на ед
на жена прилошава. Гранича
рите от „Кадиняча” веднага 
помогнаха. Носиха болната лет

защото 
границата.

Граничната застава
” напуснахме с убеждени 
че това действително

„Кади
няча 
ето,
добър колектив, които е заслу 

признанието. Разделихме 
се с веселба, ноято те устро-

е

жил

ЩмРПя
В трудовите органи

зации в общината мал
цина от тези млади ра
ботници получават рабо 
та. Приемането на ста
жантите сякаш е забра
вено.

Имайни предвид това, 
Изпълнителният съвет на 
Общинсната скупщина в 
Босилеград повдигна въ
проса в трудовите и сто 
ланските организации 
общината отново да се 
антуализира 
за приемането 
жанти, относно на млади 
безработни специалис-

иха. Развихряваше се хоро, но- 
Слакоето водеше готвача 

Бан, за когато ни казаха, че 
отличен готвач и че им гот

ви добра храна. Звуците на 
„далапе” ехтяха в планината.

е

У& 1 - Р. Бабич
Верни пазители на границата

.говорност. Неговите старейши- ..
изтъкват, че той е ^

чен ръководител, другар и ко
мунист. За признанието, 
то неговият нолектив 
той назва:

— Това признание 
значи
заолуга има целият колентив.
Имам желание и в бъдеще да 
бъдем най-добри, защото това 
.признание ни и задължава —
■изтъква Файт. — В този коле
ктив трудно е 'някого отделно 
да посочим, защото няма сла
би работници. Все пан той из- 
'изтъкна 'Милош^ Минич, Мах- 
муд Хайрич, Йован Стиячич,
Ибрахим ■Муйкич, Иван Радо- 
чай, Тачи Барий, Воислав Пе- 
рич и Фахрудин Пивич.

Въдушевление от получено
то признание се чувствува 
при всички граничари на „Ка
диняча”. Всични лица блестят 
от задоволство. Войниците Ми 
лош Минич, Тачи Бари, Мах- 
муд Хайрич казаха, че са мно
го щастливи за това. То за 
тях означи много, нов подтик тзли постигнаха

в отли-ни ш иОТ РАЙОННИТЕ ПРЕГЛЕДИпроблема 
на ста- кое- 

получи

Трънски Одоровци 

на първо място
за нас 

■много. За този успех
ти.

Изпълнителният съвет 
изхожда от факта, 
през последните нянол- 
ко години незначителен 
брой стажанти са прие
ти преди всичко в сто
панските организации, а 
необходимостта от мла
ди и нвалифицирани ка
дри о съвсем показател

че

в

Миряна Иав-нова от Каменица 
и Никола Нинолов от Смилов-

В районните срещи по повод 
Деня на младостта първо мяс
то в СМИЛОВЦИ спечели мес 
тният хандбален отбор на пио
нерите орещу съответния от
бор от Каменица, а младеж
кия отбор победи отбора ог В 
Одоровци. Смнловският волей
болен екип победи също от
борите на Мъзгош и В. Одоров 
ци. Гордана Ценнова -1 Славчо 
Йотов заеха първо място в на 
дбя1ване на 80 и 100 метра. 
В хвърляне на гюле и скачане 
на дължина най-добри разул- 

г.ионерите

ци.на.
В културно-забавните прог

рами първо място спечели тан 
цовият състав при основното 
училище и ученичката Василка 
Савова от Смиловци.

На междурайонния преглед 
в Т. ОДОРОВЦИ за изпълнение 
на народна песен първо място 
зае Анна ИВАНОВА, ученичка 
от Поганово и дуетът Станко 
АНТАНАСОВ и Раша РАТКОВ 
от Т. Одоровци. Радован ДЖУ 
РОВ се изтъкна с изпълнение
то на анордеон на „Влашно 
хоро”.

И младежкият и пионерски
ят волейболен отбор от Т. 
Одоровци спечелиха първи 
места. Пионерите от Т. Одоро 
вци Сладжана ИВАНОВА бе 
■най-добра в надбягване на 80 
м, а Синиша СТОЙЧЕВ на 100 
м. в хвърляне на гюле: Ружи
ца ДИМИТРОВА и Синиша 
СТОЙЧЕВ. Победителите в сна 
чане на дължина са също от 
Т. Одоровци — Павлина Ми
хайлова и Тоша Йорданов.

Предложено е, за ця
лостно решаване на тоя 
проблем, да се изготви 
обществен договор, в 
чието изработване да 
участвува и Завода за 
заемане на работна ръ-
на.

В. В.

БОСИЛЕГРАД

Безгрижни акордиИнициативи за нови чле
нове на Титовия фонд Децата не искат война, 

ни вражески орди, 
а свобода и пролет пойна, 
безгрижни акорди.

В чест на 25 май — Деня 
на младостта и рождения ден 
на другаря Тито, членовете на 
Съвета на Титовия фонд на 
Босилеградсна община взеха 
решение да се продължи със 
зачленяването *във Фонда.

Препоръчено е всички тру
дови организации в комуната 
да се зачленят, а досегашните 
членки, според финансовите 
си възможности да увеличат 
членения внос.

Досега членуват 23, а оста
ва да се зачленят още 8 тру 
дови организации, Също така

около 100 лица, между нойто 
има доста работници членуват 
в Титовия фонд.

Общо досега трудови орга
низации и гражданите от Боси 
леградока община в Титовия 
фонд са записали повече от 
100 хиляди динара.

Да развихрят бели криле, 
та да понесат 
и в космоса да може 
да се озоват.

Членовете на Съвета също
тана препоръчиха занапред да 
се омасови и индивидуалното 
зачленяване в Титовия фонд. 
За целта по-голяма активност 
трябва да прояват обществено 
политическите организации.

Децата не искат война, 
ни вражески орди, 
а свобода и пролет пойна, 
безгрижни акорди.

До 25 май подобни съревно 
вания ще се проведат и в Д. 
Невля. Финалните срещи ще 
състоят на 24 и 25 май. На
най-добрите ще бъдат разда
дени награди.

Снежана Виданович

В. В. М. Б.
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жа
»Мост« ще чествува 10-годишния 

си юбилей (1965 - 1975)
КОМЕНТАР

Феноменът
»Кощана« Издателският съвет 

ционната нолегия на списание
то „Мост” !
„Братство" в Ниш

сура и Звонци. В началото на 
септември в Димитровград и 
Босилеград ще бъдат отнрити 
изложби на художници от бъл 
гарската народност и на изда
нията на „Мост" и издателска

та дейност на „Братство”. През 
септември-онтомври в Босиле
град ще се състои втората 
среща на писателите от бъл
гарската народност.

и редан-

нъм Издателство 
.а неотдавна 

приеха програма за ознамену- 
ване
излизането на първия брой на 
списанието през 1965 година.

На юбилея на списанието 
ще бъде посветена уводна ста
тия в книжка 36, ноято ще из
лезе от печат до 20 юни т. г. 
На 25 юни ще се състои тър
жествено заседание на Изда
телския съвет и редколегията 
на списанието с представители 
на издателствата на народнос
тите в СРС и на общините и 
изданията на „Братство" и 
„Другарче". В периода май — 
октомври ще бъдат организира 
ни литературни четения в Бо
силеград, Димитровград, Кли-

™ °“с™

таз1 пима н»|?НИЯ' А ИМа интеРес и за шесто. Общо, 
сл!нна пу|линя ?ЛаВаХа Над 2500 зрители - “ногачи- 
сизали и Лпгп жадуват да видят в собствените си зали и много професионални театри.
интеоес6към Ар„5! запитаме откъде идва този небивал 
интерес към едно театрално представление? 
сму.|а ез претенции да посочим всички причини, тун 
бихме отбелязали по-съществените. Преди всичко, „Ко- 
щан® дойде в резултат на упорит труд на самодейци- 

за което гражданите своевременно бяха осведоме
ни. Следователно, един вид те са били съпричастни 
подготовката ,на

на 10-годишнината от Ст. Ст.

Награден конкурс 

за литературни, научни и 

публицистични творбите,

В
С цел да насърчи творците от българската народност 

в областта на литературното творчество, научната работа и 
публистината и ги подтикне към обработване на съвременни 
теми и проблеми, редакцията на описание „Мост"

ОБЯВЯВА НАГРАДЕН КОНКУРС

за следните области и жанрове:

Литературни творби 
РАЗКАЗ

пиесата.
От друга страна, това изпълнение на самодейния Ш 

театър идва след многогодишна пауза в дейността на Ш 
театъра. Сякаш желанието отново да се видят и сре
щнат СВОИ хора (самодейци) на сцената е достигнало 
огромни размери. Особено, когато при това се знае, __ 
че те току-така не се представят, а твърде сериозно и Ц[ 
отговорно се отнасят към доброволно поетите задъл- Ш 
жения.

Джордже Игнято- 
вич подари книги 
на босилеградска 
та библиотека

Не без значение е, че димитровградчани жаду- =| 
ват за „зрелищни" представления, с което условно мо- 
же да се окачестви „Кощана". Но същността, струва 
ни се, е в самия факт: дългогодишната липса на теа
тър на димитровградската сцена. При това твърде спо- 
лучливо е подбрана пиесата — съответствува на вкуса 
на публината.

Всичко тбва спомага по-дълбоко да 
във възможностите на самодейното театрално изкуст
во, неговото поддържане и развитие. Самото лредстав- 
ение показа, че Димитровград, е богат с таланти ЩШ 
артисти, постановчици, сценографи, хореографи и пр.) §Ц§ 
и че занапред трябва с по-голяма сериозност да се от- ЦЦ
настя всички компетентни към техните изисквания. __

Естествено (време за отлагане вече няма!) зана- = 
пред трябва решително да се поведе борба срещу ж==
еснафското отношение към всяка самодейна проява. __
Защото самодейността не е никакво „хоби” на тоя = 
или онзи, а естествена нужда да се живее по-пълноце
нен и богат духовен живот. А тази еонафщина най-яр
ката си изява получава при решаването какви средства 
да се отделят за развитие на самодейността. Дали 
(плащайки данък на закостенели предразсъдъци) твърде 

= безотговорно н§ зачеркваме самодейните прояви и
„съкращаваме” техните програми, вместо да ги насър- == 
чаваме?

Стихотворение

600 дин. 
500 дин. 
400 дин.

1200 дин. 
1000 дин. 
800 дин.

първа награда 
втора 
трета „

първа награда 
втора 
трета „

Доктор Джордже Игнятович, 
някогашен учител в босилеград 
ската гимназия, по настоящем, 
научен сътрудник на Нишкия 
университет, подари на босиле 
градската библиотека 40 книги 
от руски, български и югослав 
ски класици. В знак на внима 
ние, доктор Игнятович е про
възгласен за почетен член на 
босилеградсната библиотека.

се вникне
НОВЕЛА ЕСЕ

1300 дин.
1100 дин.
900 дин.

Научни и публицистични статии

1000 дин.
800 дин.
600 дин.

За статии от областта на икономината, предимно в общините, 
в които живее българската народност

1200 дин. 
1000 дин. 
800 дин.

първа награда 
втора „ 
трета „

първа награда 
втора „ 
трета

първа награда 
втора „ 
трета

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИ 
ЧЕСТВО

»Кощана« в 

Драгоман
1000 ДИН.
800 дин.
700 дин. ч_

За публицистични статиии от областта на обществено-поли
тическия живот в общините и съвместността в живота на 
нашата социалисичесна общност, самоуправителните отноше
ния, общностите на интересите, делегатсната система

първа награда
втора
трета

Основателен е и въпросът: какво обществено при
___ —> отдаваме на изявените самодейци? Тази тяхна
щ§ дейност следва да получи обществено признание и да 
р= се степенува като особено полезна обществена дей- 
Щ ност. А на носителите й — трябва да се отдава нужна- 
Щ та почит и уважение.
§Ц .Кощана“ нашироко отвори вратата по-обстоино

да се заговори за самодейността, нейното значение и щ 
самата полза от нея. За Съюза на комунистите дилема _ 
няма* самодейността трябва да се развива и насър- щ 
чава. Но именно той е и призван решително да пове- ш 
ле борба срещу всяко нейно недоглежда не, отричане = 

Ш и подценяване. Без оглед най то се манифестира: чрез щ 
Щ финансово несъблюдаване или еснафско отдумване.^

знание В рамките на програмата за 
крайгранично нултурно-просвет 
но сътрудничество, Самодейни 
ят театър към Центъра за кул 
тура в Димитровград до нрая 
на май ще посети няколно об 
щини в съседна НР България. 
На 17 май се представиха с 
„Кощана” в Драгоман. Само
дейният театър на 29 май ще 
посети Годеч, а на 31 май ще 
гостува в Сливница.

1000 дин. 
800 дин. 
600 дин.

пръва награда 
втора 
трета „

УСЛОВИЯ НА НАГРАДНИЯ КОНКУРС:

1. Литературните творби трябва да обработват теми 
от НОБ или следвоенната фаза на социалистическата рево
люция, преобразованието в живота, което става у нас, съв
ременния човек в новите условия в града и на село и пр.

2. Научните статии могат да бъдат от всички области 
на науката. Предимство ще имат статии, в .ноито се съобща
ват нови познания в дадена област на науката. Обемът на 
статиите до 12 страници на пишеща машина раздел три.

3. Статиите на обществено-политически теми трябва да 
обработват проблеми от съвременния живот в общините, в 
които живее българската народност — съвместния живот в 
социалистическата ни общност, развитието на самоуправле
нието в общините м предприятията, самоуправителните общ
ности на интересите, местните общности, развитието на де
легатсната оистема, ролята и достиженията на обществено-по
литическите организации в общините. Обемът на 
до 12 страници на пишеща машина раздел три.

4. Всички трудове — литературни, научни и публици
стични — трябва да са написани на българсни езин, по 
възможност на пишеща машина или четливо на ръна в чети
ри екземпляра и означени с шифър. Авторите трябва да за
пазят по един енземпляр при себе си, за да докажат сво
ето авторство на «еградните трудове.

5. Литературните, научните и публицистичесни творби 
ще се приемат до 15 октомври 1975 год., на адрес Редан. 
„Мост", за наградния ноннурс. Подписани текстове с пълно 
име и презиме няма да се взимат пред вид за награждаване.

Предложените трудове на творческия ноннурс ще бъдат 
прегледани от специално жури. За резултатите на конкурса 
участниците ще бъдат осведомени чрез в. „Братство".

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"

. ■

М. Б.

По повод 30-годишнината от победата над фашиз
ма и на нашата социалистическа революция реданция- 
та на вестник „Братство" обявява награден

НОННУРС

та

ЛИТЕРАТУРЕН

разказ с тематина от Народоосвободител-за иъс
ната война и социалистическото изграждане на страна-

я та ни.Рънописите се приемат до 15 ноември т.г„ тана 
че най-добрите разкази да бъдат публику
вани във вестнииа до нрая на годината.

разназите да бъдат написани на българсни езин 
на ръна или на пишеща машина с раздел но-

'
I

статиите

четливо 
мер 3 в обем до 3 страници.

Конкурсът е анонимен. Трудовете се подписвате 
шифър. Авторството се доназва с втория енземпляр.

Публинуваните разнази ще бъдат хонорувани, 
най-добрите и наградени със следните награди:

Първа награда (една) — 800 динара 
Втора награда (две) — 600 динара 
Трета награда (три) — 400 динара.

Резултатите от ноннурса ще бъдат публинуаанив 
„Братство” за Деня на републината — 29 ноември 1975 
година.

Ш
И

-

а

:1
Иш

востнин „Братство"Л|!||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ПИРОТ

ОРГАНИЗИРАНА 

ЛОГОПЕДСНА СЛУЖБАИНФОРМАТОР
на самоуправителната общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот настояванетоБлагодарение 
на Общността по здравно оси 
гуряване в Пирот — още през 
миналата година са набавени 
необходимите медицински уре 
ди и е създадена възможност 
за успешно лекуване на стра
дащи от говорни недъзи и в 
Пирот. Логоледът в Пирот ра
боти съвместно със специалист 
педиатър и психолог, оторино- 
ларинголог. По 
пр най-малките 
бъдат отстранени говорните 
недъзи, които по-късно 
да бъдат голяма опъина в раз 
витието им.

Към педиатричната служба в 
детския диспансер в Пирот 
тези дни е отнрита амбулато
рия за логопеди (деца с гово
рни недъзи). Първите пациенти 
вече посещават амбулаторията 
и водят разговори със специа
листа.

Както изтъква
логопед при Медицинския

ОТ СКУПЩИНАТА НА РЕГИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ 
НА ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СЛЕД ПЕТ Томислав По-
т-ич,
център, в този край има голям 
брой деца с говорни недъзи. 
Но броят им вероятно ще бъде 
още по-голям — след нато за- 
■върши обиколната с група опе 
циалисти, която работи в моме 
нта на терена. Досега такива 
болни се препращаха на лече
ние в Ниш и други по-големи 
градове в страната и това мно 
го костваше на Общността в 
Пирот. Малките пациенти тря
бваше да имат придружаващи 
ги лица, които отсъствуваха от 
работа и пр.

такъв начин 
навреме щеГОДИНИ могат

* Създадена комисия за изготвяне на средносрочен 
план по развитие на здравеопазването в Пиротска, 
Димитровградска и Бабушнишка общини

* За изпълняващ длъжността секретар на Регионална
та общност е избран Милован Аранджелович

Освен в отстраняването на го 
недъзи, логогтедът в Пи 

поправката
ворни
рот работи и на 
(При четене и писане при мал- 

което също е проблемките, 
в този край.

В Медицинския 
град Пирот тези дни се про
веде първото заседание на 
снупщината на Регионалната 
общност на здравните органи
зации, влизащи в състава на 
Самоуправителната 
на интересите по здравно оси
гуряване на работниците и 
селскостопанските производи
тели от Пиротска, Димитров
градска и Бабушнишка общи-

ния ред бяха внесени твърде 
важни за здравеопазването 
въпроси.

За изпълняващ длъжността 
секретар на Регионалната общ 
ност на здравните организации 
бе избран Милован Арандже
лович, понастоящем секретар 
в Медицинсния център в Пи
рот. Така също бе заключено 
веднага да се започне с изго-

център в твянето на средноорочен план 
по развитие на здравеопазване 
то в този регион за период 

■ от 1976 до 1980 година.
Освен това бе приет и про

екта на самоуправителното 
споразумение за дежурствата 
на здравните работници и оп
ределена комисия за изработ- 
на на нормативи за медицин
ски услуги.

ПИРОТ

Активно на борба против 

алкохолизма
общност

-ни. мичесни науки в Белград и То 
дор Чуналович, председател на 
Междуобщинския комитет за 
борба против алкохолизма и 
наркотизма.

Раздадени бяха 24 награди. 
Това бяха комплекти книги. По 
добни награди бяха раздадени 
и на училищата и организаци-. 
ите, проявили се в борбата с 
този опасен обществен порок.

След това Клубът на прия
телите на музиката към Народ 
ната библиотена в Пирот ус
трои малък концерт.

В съвременната конфенция 
„Първи май” в Пирот Цветан 
Ваоов изнесе сназна на тема 
„Икономическите последствия 
от алкохолизма в промишле
ността”.

Сназна на същата тема Ба
сов изнесе и за гражданство
то в Дома на ЮНА, ноято бе 
масово посетена.

Общинският комитет за бор
ба против алкохолизма и нар- 
нотизма в Пирот организира 
неотдавна конкурс на тема: 
„Вредното въздействие на ално 
хола и наркотиците”. Интере- 
сованието бе голямо и на ко
нкурса се получиха 152 трудо
ве. Участвуваха почти воички 
основни и средни училища в 
Пирот, а имаше и трудове на 
ученици от Димитровградска 
и Бабушнишка общини.

Тазгодишният нонкурс беше 
обогатен и с една новина. Бе 
организирана и изложба на 
наринатури на тази тема. В 
над 100 трудове на оригинален 
начин е представена вредата, 
която идва от консумирането 
на алкохол и употребата на 
наркотични средства.

На състоялото се по слу
чай раздаването на наградите 
тържество присъствуваха и 
Цветан Ваоов, доктор по иноно

На това заседание бе обсъ
ден и въпроса за съгласуване
то на статута и определена ко 
мисия за изработна на средно- 
срочен план по развитие на 
здравеопазването в трите об
щини на Горно Понишавие, на- 
нто и финансирането на също
то през настоящата година.

Освен здравните и социални 
те работници, на това важно 
заседание трябваше да присъс 
твуват и представители на об
ществено-политическите общ
ности, отговорни за работата 
на отделни служби. Но те от
съствуваха, въпреки че в днев

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Въпроси и отговори
Читателят С. М. пита: — Из 

даден ли е досега формуляр 
за даване на сведения?

Отговор: — Образец няма. 
Танъв не е издаден досега.

Следователно, всяка органи
зация ще изготви образец — 
удостоверение за своите рабо 
тници, в които ще бъдат вне
сени сведения за личния доход

и трудовия стаж.
Съществено е в удостовере

нието да се внесе времетрае
нето на трудовия стаж на оси 
гуряването, броя на проведе
ните трудочасове, за които е 
утвърден съответен личен до
ход и сведения за проведени
те в отпуск часове до 30 дни.

СЛЪНЧЕВИ БАНИ
Намираме се пред курортния сезон, 

Всени човек иска по време на лятната си 
ваканция или на неделната почивна да 

се заналява със слънчеви бани. А не бива 
да се забравя, че при тях организмът е 
подложен на въздействието на ултравио
летовите лъчи и на въздушната среда. В 
този смисъл по-правилно е те да се нари
чат не само слънчеви бани, а въздушно- 
слънчеви процедури. Правилно използвани, 
тези процедури оназват мощно физиопро- 
филатнтично въздействие и следва особено 
внимателно да се спазват нянои правила 
при тяхното дозиране, особено в детсната 
възраст и при хора с влошено здравослов
но състояние. Всени трябва да знае, че 
предозирането с ултравиолетови лъчи води 
до различна степен на изгаряне на ножата.

Слънчевите бани със запалителна и 
профилантична цел трябва така да се про
веждат, че да не допуска зачервяване на 
кожата. Преди всичко необходимо е да се 
съобразяваме с часа на слънчевите лъчи. 
Сутрин рано интензивността на утравио- 
летовите лъчи е незначителна, като посте
пенно тя се увеличава и към девет часа 
се удвоява, а в десет — утроява. Към еди
надесет и след това до към 14 часа е пет 
и шест пъти повече в сравнение с тази 
от седем часа.

Известно е, че при обикновени усло
вия организмът отделя около половин ли
тър пот в денонощие, при така наречено
то невидимо изпарение на кожата. При 
условия на прегряване, когато кожата се 
овлажнява, организмът отделя приблизи
телно два пъти повече пот. При появяване 
на капчици по кожата, което говори за 
силно прегряване, отделянето на пот на
раства оноло три пъти и повече. Изпотя
ването, ноето е неблагоприятно от здрав
но-профилактично гледище, трябва да се 
избягва. Времето от 11 до 14 часа, когато 
има най-силна интензивност на ултравиоле
това радиация и на топлинните лъчи, чо
век следва да прекарва на плътна сянка. 
При изпотяване организмът губи не само 
течност, но и ценни минерални съставни, 
които са извънредно важни за нормално 
протичане на жизнените процеси, особено 
при децата.

Въздушно-слънчеви процедури при хора, 
ноито имат по начало преуморена нервна 
система, е необходимо да се извършват 
съобразно съветите на ленуващия лекар. 
Въздушно-слънчевите процедури трябва да 
се съчетават с активен двигателен режим. 
Важно изискване е този режим да се на- 
гажда в зависимост от времето. При захла- 
ждане и ветровито време физичесната ак
тивност следва да бъде по-интензивна, а 
при рязко затопляне и затишие — да се 
ограничава.

М. Ч.

Ценна социална придобивка
бе подета инициатива за изма 
нението му,

По този въпрос дадоха свое 
то мнение и останалите снуп- 
щинсни органи, Скупщината 
на самоуправителната общност 
на интересите по здравно оси 
гуряване. Осъществен е на де
ло прокламирания у нас прин
цип — работниците, чрез сво
ите избрани делегати — сами 
решават за своя доход и за 
средствата, които се отделят 
за определени цели, в случая 
за здравния динар.

Това е още едно доказател 
ство, че законопредиисянията 
могат да се променят, -но само 
ако за това съществува 
широко желание на самоугтра- 
вителната база. Това е 
и доназателство, че лроизводи 

посредством
моуправителния механизъм е 
в състояние да се избори за 
решения в своя полза.

А приетото решение е в 
интерес на цялото наше обще
ство.

С него на майките-родилки 
се дава хубава възможност да 
могат да посветят по-голямо 
внимание на малните, които са 
наше настояще и бъдеще.

* 180 ДНИ ОТПУСК ЗА РОДИ
ЛКИ

ПРИЕМАЙКИ предложените 
изменения в републиканския 
закон за взаимните отноше
ния на работниците в сдруже
ния труд, ,на неотдавна състо
ялото се заседание на Съвета 
на сдружения труд в Скупщи
ната на СР Сърбия, в тази ре
публика (без областите) — 
отпуските за майни-родилни 
ще бъдат вместо 105 — 180 
Ани.

По този начин успешно е 
принлючена една широка ак
ция, осъществено едно жела
ние на голям брой граждани, 
изказано на събрания и конфе 
ренции и подкрепено с без
брой аргументи. Продължени
ето на отпуските за майки-ро
дилки е истински и нрасноречив 
пример на успешното действу 
ване на делегатоката система. 
След недоволството 
нието на този въпрос, предло
жено от стария Занон, по по
чин на синдината и Конферен
цията за обществена дейност 
на жената в Социалистическа 
република Сърбия — в обще
ствения съвет на снупщината

най-

също
Първата слънчево-въздушна процедура 

през юли, ако започне в 8 часа, трябва 
да има продължителност 9—10 минути от 
едната и толкова от другата страна на тя
лото — общо 20 минути. Започне ли обаче 
в 10 часа, това време се намалява напо
ловина. Така постепенно до края на първа
та седмица се постига загар на ножата, 
след което излагането на слънце се съоб
разява вече не с интензивността на ултра
виолетовата радиация, а с топлинните ус
ловия.

телят са-

Важно условие за постигане на оптима
лни резултати от въздушно-слънчевите про
цедури е тяхното съчетаване с водно за- 
напителни процедури 
Тогава се постига ряко увеличение на га- 
маглобулините в кръвта, които имат важно 
значение в изграждането на имунобиоло
гичната защита на организма.

от реше-
морски къпания.

В В
^^АЛЛЛ/УУУУ/УУУУУУУУУУ. М. А.
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
БОСИЛЕГРАД

НЕ МИ ХАРЕСВА ПОСТЪПКАТА НА 

МОЯ СЪГРАЖДАНИН
Централните тържества 

ка 23 май
V

Другарю редактор,
||ние да се водят малки деца 1на представле
ние за сериозна публика съществува само 
в Димитровград. Навсякаде ‘вход .на деца 
до 7 години е забранен, а шд тази възраст 
плащат билет. Другарите от Центъра тряб
ва да водят повече сметка за 
те, ноито плащат билет, за да прекарат 
приятно 2 — 3 часа, а «е да бъдат тормо
зени от децата на невъзпитани родители

Бранно ПетроЕ

Повече от десет Централното тържество ще 
се състои в Босилеград на 
23 май с масово дефиле и 
тържествено откриване на фи
зкултурна и културно-забавна 
програма. В нея ще вземат уча 
стие пионерите от основните 
училища, учениците от гимна
зията, войниците от ЮНА, ра
ботническата младеж.

Най-успешните изпълнители 
в нултурно-забавната програма 
отиват в Димитровград, нъде- 
то ще се представят на 25 
май — Деня на младостта и 
рождения ден да другаря Тито. 
(Обширно за чествуванията на 
Деня на младостта в следва
щия брой)

години живея вън от 
Димитровград. Случи се тази година Деня 
на победата да прекарам в родния си град. 
Имах щастието да присъствувам 1 
ставлението на пиесата „Кощана” от 
Станкович, която бе подготвена от група 
самодейци — членове на самодейния те
атър ори Центъра за култура а Димитров
град. Нямам думи да опиша 
ето си от успеха на самодейците ентуси
асти. Обаче моето 
да бъде така чисто поради една 
тност по отношение за поведението на пу
бликата, която си е останала 
вато беше

на пред- посетители-Б.

въодушевлени-
За същата проява 

ката М. ИВАНОВА от
ни пише и другар- 
Димитровград, ре

довен читател на ,.Братство", а сега по 
,,неволя и сътрудник. В писмото си другар
ката Иванова между другото казва:

— Другарят, който вършеше проверка 
на билетите се опитваше да не пуска деца, 
но родителите им изпадаха по-непослуш- 
ни от децата и просто насила ги въвежда
ха вътре. Една майка дори грубо се ка
раше и го обиждаше... Това не се случва 
за първ път в Димитровград. Винаги по 
време на тържествени събрания, кинопред- 
ставления и пр. мнозина родители водят 
и децата си — вероятно няма дома кой 
да ги пази. А за това, че те пречат на 
публиката, никой хабер си няма.

Считам, че в бъдеще управлението на 
Центъра трябва последователно да прило- 

правилото, което важи навсякаде — 
вход за деца под 7 години забранен! Инак 
съществува възможността такива култур
ни прояви да останат без публика.

впечатление не можа СПОРТнеприя-

същата, на- 
преди десетина години. За ка

кво се касае?
ФУТБОЛ

Минимално победаТочно пред мен в залата седеше един 
млад баща, който на ноленете си държаше 
4—5 годишно дете. Дете като дете, много 
не го интересуваше какво става на сце
ната, само се въртеше и баща му посто
янно го преместваше от едно коляно 
друго и му шушукаше нещо. Това много 
пречеше и на мен и на останалите зрите
ли около него. Най-после детето заспа и 
увисна на рамото на баща си, с което на
пълно ми занри сцената... По време на 
представлението няколко пъти изхленчва- 
ха деца, което пречеше и на публиката, 
и на артистите.

Имам впечатление, че това лошо явле-

„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „МЛАДОСТ" 3:2 (3:1)на
11 май, Димитровград. Игри

ще на „А. Балкански”. Зрите
ли към 40 души. Времето слън 
чево — хубаво за игра. Съдия 
на срещата С. Тошич (Пирот). 
Голмайстори Михайлов в 7 и 
44 м и Милев в 17 м за „А. 
Балкански" и Йованович в 38 
и Стоянович в 70 м за „Мла
дост".

„А. БАЛКАНСКИ” игра в със 
тав: Ставров 6, Гигов 7, Вел
ков 7, Пейчев 7. А. Петров 7, 
Димитров 6, Милев 6, Каме
нов 6, Михайлов 8, Кръстев 7 
и М. Петров 7.

Димитровградските любители 
на футбола напуснаха игрище
то на „А. Балкански’ с чувст
во на непълна удоволетворе- 
ност, въпреки спечелената побе 
да срещу временно първонла- 
сирания отбор в Нишко-пирот- 
ска футболна дивизия.

Очанаше се хубава игра и 
от отбора, тъй нато заемат че 
лни места в групата. Гостува
щият отбор съзнаваше, че то

зи мач е решителен, па затуй 
още от началото взе превес в 
играта, който само в отделни 
моменти изтърваваше.

Като препуснаха центъра на 
терена на гостите, домашните 
футболисти организираха сме
ли и бързи контраатаки, с 
ноито още в самото начало по 
стигнаха блестяща победа 7 
м 1:0 и 17 м 2:0. И вместо да

жи

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИ КАТИТЕМЕМОРИАЛЕН ТУРНИР атакуват те предоставиха иг
рата на гостите така, че в 38 
м. резултатът бива намален 
2:1.

Тези дни се проведе пръв 
мемориален турнир по малък 
футбол, нойто организира пър 
вичната организация на Соци 
алистичесната младеж в Гоин 
дол. От 12 футболни енипи от 
съседните села (участници 
мемориалния турнир) първо мя 
сто
от село Сречновац.

Мемориалът е установен по 
повод миналогодишната траги
чна смърт на младият футбо- 

Влада ИВАНОВ от Гоин- 
М. Б.

Учредена Скупщината След това домакините отно
во атакуват, отбелязват гол, 
но съдията не го признава 
след намеса на страничния 
съдия (а голът бе регулярен). 
В предпоследната минута до
макините покачиха резултата 
на 3:1.

организационен облин, който 
обезпечава пряко влияние на 
работническата класа върху ре 
шаването на всички синдикал
ни въпроси и въпроси от об
ществено-политическо значе
ние,—които разглеждат Синди
катите.

Новата снупщина наброява 
90 членове — делегати на ос
новните организации на сдру
жения труд. В своя състав 45 
души са непосредствени про
изводители, 12 просветни ра
ботници, а останалите предста 
вители на други структури.

Изпълнявайки успешно орга 
низационното си преустройст
во на Синдикатите и Димитров 
градска община, неотдавна бе 
учредена Снупщина, като най- 
широко обществено-политиче
ско тяло в общината. Снупщи- 
ната на Синдикатите

в

спечелиха футболистите

През второто полувреме до
макините главно се защитава
ха. а гостите в 70 м намалиха 
резултата на 3:2. Повече ня
маше време, така че това е и 
крайният резултат на мача.

лист
дол. е нов

Ст. Н.
1ш РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

ШИО = Масовост и качествоСъщевременно бе избран и 
нов Общински съвет на Съю
за на синдикатите, наброяващ 
35 членове, нанто и Предател 
ство от 15 души. Освен това 
бяха избрани председател на 
Синдикатите в Димитровго '• т, 
— Ранко СТАВРОВ, гюдпредсе 
дстел Новно ГЪРГОВ и сеире- 

Щ тар Слободан ГЮРОВ.

РАЗПИСАНИЕТО за автобуситеI ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ спортна стрелба с въздушна 
пушна участвуват и три жен
ски отбора. За разлика от пре 
дишните години този път ще 
се проведе състезание и по 
спортен риболов.

Работническо-спортните игри, 
ноито в Димитровградска об
щина станаха хубава тради
ция, ежегодно придобиват осо 
бености на всестранна работ
ническо-спортна изява. Тази 
година за пръв път, освен мъж 
ни отбори, в дисциплината

Тръгват за Пирот в часаЗаминават от Пирота в часа
6,45 и 14.40 Белград 

5.00 6,00, 6.45, 10,30 Ниш 
14,40, 16.30 и 18,30

10,00 и 14,15= 
6,30, 10.50, 13,00, 13.30,1 

14,00, 17,20, 18,20 И 21,00® 
14,10 
11,30

7,00. 14,30, 15,25

Белград
Ниш

ПО ФУТБОЛ 
ха 10 отбори. В четвъртфинал 
'Ните срещи „Тигър I" загуби 

„Свобода" (1:4), „Общин- 
„Сточар"

се състезава-Крагуевац
Скопие

5,00 Ст. Н.Крагуевац

Лесковац 6.45 . 7,00 и 12,00 Лесковац

Зайчар 13.3° Заич-ар
Инняжеваи 430, 13,30 и 15,45 Княжевар 

Княжевар ^ 4 30 и 15,30 Заон. баня
|Звонска баня • 545 Велико Бонинре
нВелика Бонинре . 16'00 13.00. 15.30 и 15,50

7,00 9.00, 12,00 13,00 и 16.00 щница 5>00. 5.45, 6,00
= Бабушнира 4 30, 5 00 ь.лз ду15 10.00. 12,10, 14.10. 15.00
1 7’°°'1: Л0 20$ „16.00. 17.00, 17,25, 18.45

15,40. 10,ии. д ЦрИВОдОЛ 4,30
Д. Криводол 4.00 Дойнинри
Доикинри 15.00 , 30 ^ Одороври 6,00 и 12,00
Т- Одороври • .с’^5 в. Лукная 6,00 и 16,30
Велина Лукан и» 500 5,13 У 17.00 18.45»гал в. »ь«.» »»- 1 

"“■Н-Н 1г- “ зуг -ОТ 5,00 ДО 22 00 Темсиа 5 10 7 00 9 00 13 00

14 10 16 М 2010 22,10 13,55, 15,00, 17,00, 21,00, 22,5014.-10. 16,М) 201Щ 42 вм село 510 6 40 7,50, 0,40

9М 11 00 12.10.' 14.10 11.40, 13.05, 14,45, 16,00, 17,40,
15 00 17 М 19 00, 21,10, 22,10 19,40 21,00, 22,50

Държи на 4.40 6 05. 12,20 Държина
14,10, 18,30, 22,10

7,00
от

4,30 ска скупщина“ от 
(0:4), а „Циле" победи „Ж. 
П, гара" (2:0), „Услуга“ „Гра- 
дня" (4:1) и „Свобода“ — „Сто 
чар" (3:0).

4,00, 5,40 и 12,00 
4,30 и 10,45 

7,30, 11.00.
НИШ

Изложба но графики от НОВ ВЪВ ВОЛЕЙБОЛ също се 
състезаваха 10 отбори. Досе
гашните резултати са следни
те: „Тигър I" — „Братство” 
(3:2), „Сточар“ — „Циле“ 
(3:0), „Милиция" — „Община” 
(3:1), „Свобода“ — „Тигър III 
(3:0), „Свобода" — „Митни
ца" (3:0), „Тигър I“ — „Сто- 
чар" (2:3).

ПО СПОРТНА СТРЕЛБА се 
състезаваха 13 мъжки и 3 
женени отбора,

ПО ШАХМАТ се състезаваха 
също голям брой екипи — об 
що 12.

А по ТЕНИС НА МАСА за
сега има най-мално отбори — 
само 4, като при това от фа
брика „Тигър" бяха три отбо-

:
4,30 В изложбената галерия в Нишната крепост на 15 май 

директорът на гимназията „Стеван Сремар" Радивое Пет- 
кович отнри изложба <на югославската графика с теми от На
род оосвободителн ата война. По този начин галерията отбе- 
ляза Деня на победата над фашизма и 30-годишнината от 
освобождението.

Изложени са 45 графини на най-известни наши худо- 
жнири от участвувалите в Народоосоободителнпта борба 
и художниците, родени след освобождението.

Посетителите могат да .видят произведения на Джор
дже Андреевич-Кун, Божидар Якац, Пиво Нараматиевич, Ис- 
мет Музеинович, Божно Наранович, Бранно Шотра, Емир Дра- 
гуль, Мерсад Борбер, Халил Тикваш и други.

Изложбата ща бъде открита до края на месец май.

Темен»

5,10, 6,30, 13,00
14,35, 19,00 22,35

7,00, 16,00
Суно°.оИЦЯ4Д0, 605, 12*3$ 14^. СуиовТЧш. 7,00, 13,15, 15.00 

а -ал 14 10 Петровац 5.15, 15,00
МвТйоВ.8еЦ«о«ш ' 4ДО, 6.05 М. Йоииомц 5,10, 6.40.

12Л0. 14,10, 19,00 1 3,10. 14,50 20,00 М. А.

шш |||1штиш1ппш1П11ЖШ1Пп11ишшшо1Ш11Ш1ш Р».
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В часове на отдих и почивка
:♦

ЗНАЕТЕ ЛИ,!
♦ЧЕ... ♦
♦
♦

* СЛЕД съвещанието ♦ 
в Столице ЦК на ЮКП ♦ 
и Върховният щаб на па ♦ 
ртизансните отряди пре- ♦ 
местиха своето седали- ♦ 
ще в Ужице., — Освобо- ♦

Представление 

у Димитровград дената територия в Запа ♦ 
дна Сърбия с центръра ♦ 
в Ужице е наречена ; 
„Ужишка републина”. В $Нанесе ме господ тия дни 

по Цариброд. Времето недава 
да се опраямо на работу. До- 
пладне дъж отпладне лоше... 
Магла падла на Видлич па 
само нара на дремане... Рено 
аде да идем да видим нво пра 
йе сват Гаца, унунат и друЬи 
граджаже. И завари 1}и у ами- 
нат. Сви весели. Кажу: „А до
бре, дека дойде, довечера че 
те водимо на преставление, 
да видиш Кощану. ..

Ка йедно детище, има га пе- 
шеснайес години руча семГте. 
Я търпе, търпе и му рено: 
„Де бре, дете, престани да 
гризеш тея семйе да чуйемо 
за нво смо дошли... „Темън 
он се уйута оди левуту страну 
две деца, стар сам човек да 
ме извините, уловила се и се 
целивую. Они мисле ниной не 
види, ама све се види. Никой 
не смее нищо да ним каже. 
Ка по йедно време пред мене 
улезло с маййе йедно манечно 
дете. „Тате, каже детето, аде 
да си идемо 
шъпче да стане детето. Темън 
Кощана запоя и мене заигра 
нещо подгруди детището пан 
поче да рове: „Мамо, спи ми
се, аде да си идемо.........Они
ги мирише, кокрише и детето 
некико га превари сън и зас
па. .. А реко са че буде пре
ставление. Ама щом почне пе
сен на бинуту оно се разбу
ди и почне да се прозева и 
транш да си га воде дома.

:
Ужице започва да изли
за „Борба” — орган на 
ЮКП. Ужишна „Борба”' | 
се разпространява във X 
всички краища на стра- X 

; ната. В Ужице продължи X 
; да излиза и „Бюлетин X 
; на Върховния щаб”. Тук $ 

производството X 
дневно X

— Пак си приказвал за мене, че съм от вълча порода

запзчва 
на оръжие 
420 мушни, 80 000 пат- X 
рони, много ръчни гра- X 
нати.

*
АКО Е ЕДИН ПРЪСТ РАНЕН, ВСИЧКИ ПРЪСТИ СА ЗА- 
ЛЯТИ С КРЪВ. I

Манете ме бре деца онядан 
у мое село децата даваше пре 
ставление. Отидомо с бабуту 
оди деца нищо не видо и не 
чу. Ка се навлечу у салокат 
и глумци ли да слушаш дечи- 
ща ли да мириш. Я ли сам 
се одвикнул од деца, кикво е 
чудо незнам. Нищо не помага, 
кажу у Цариброд не йе ко у 
село, тука било град. И верно 
изми я гуменяците, преоблеко 
си кошул>у и ко на празнин 
пойдомо сви у салонат. Седо- 
мо и преди да се дигне пер
дето да почне преставлението 
у салуту стану мирно, муа да 
се чуе но бръмчи. Рено, а да 
доведем мои селяци да виде 
нво йе преставление, а не но 
у наше село.

Темън това си мислим. Чуем 
зад мене нещо ко поганац но
га нещо гризе вречу. Търпе, 
и обърну се да видим кикво е.

:Анголска .3 * Въстанието в Сър- X
5 бия е имало голямо зна- ♦ 
I чение за развитие на ♦ 
т партизанското движение ♦ 
| в Македония и ноордина ♦ 
т ция на борбите в Сър- ♦ 
т бия и Манедония. Освен ♦ 
т това, непрекъснатите бо ♦ 
X рби оказват на Българ- ♦
♦ ската
♦ партия. В този нрай са
♦ формирани и български 
X партизансни отряди.
♦

* На 27 октомври 1944 
година в свободния Бел
град маршал Тито наза: 

ф Освобождението на
♦ Белград има огромно ис- ♦
♦ торическо значение. В ♦
$ този намъчен град, пре- X

ди три и половина годи- 1 
ни, за пръв път беше

Он му нещо

АКО НА МИНАЛОТО СТРЕЛЯШ С ПИСТОЛЕТ, БЪДЕ
ЩЕТО ЩЕ СТРЕЛЯ НА ТЕБ ОТ ТОП.

Дагестан

*
комунистическаАКО ЖЕНАТА ТИ Е МНОГО ХУБАВА, НЕ ПУСКАЙ 

Я САМА НА СВАТБА.
Франклин

*
!

ЧОВЕКЪТ ОБИЧА ВСИЧКО НЕГОВО, ДОРИ И ГРЕШКИ
ТЕ СИ.Алал им вера на грумците 

кино играю и ко пою. Я се 
подмлади туя вечер, ама да 
не бейоше тия около мене ще
ше йоще по-добре да буде. 
Тека, да ме извине грацажете, 
има си нещо ко у наше село, 
не су грацажете станули баш 
грауаже...

:Руска

*
ЧОВЕКЪТ ПОКАЗВА СВОЕТО ПРАВО ЛИЦЕ В ТРИ СЛУ 
ЧАЯ: КОГАТО Е МНОГО СЪРДИТ, БОГАТ И ПИЯН.

Китай ♦ оназвана съпротива на
♦ тана наречения непобе-
♦ дим немсни завоевател.

ска

ж
I Белград,ИМА ХОРА, КОИТО ХВАЩАТ РИБА И ОНЕЗИ, КОИТО 

САМО МЪТЯТ
МАНЧА столицата

на Югославия, тънмо 
сега действително става 
столица на всични южни 
славяни, град нойто ще 
обичат всички

ВОДАТА.
Индийска‘“■■■■■■■■■“■■■■■■■■КИЯИИИНННВИНЯЯВИЯЯНВНВЯЯНВЯЯШЯЯЯ *а

МАГАРЕ СЪС СЕДЛО, ПАК СИ Е МАГАРЕ.
Туренаааиа югослав

ски народи, град за ной 
то проляваха нръвта си 
всички синове на 
славия. Оттун, 
град, трябва да се излъ- 

I чват 
I идеи,

Я * Юго- 
от Бел-V !ЛУДИТЕ КЪЩИ СТРОЯТ, А МЪДРИТЕ ГОТОВИ КУПУ

ВАТ. ония прогресивни 
които ни водеха 

през тези трудни дни — 
«деи на братството и 
идеи за велика и щаст
лива Югославия.
* Първият нонгрес на 

УСАОС

Руска

★
СЕЛО^ЗНАЕ*^*"^ НЕ ЗНАЕ ОНОВА» КОЕТО ЦЯЛОТО

Румънска Обединения 
съюз на антифашистката 
младеж на Сърбия — 
се състоя на 16 ноември 
1945 година в свободния 
Белград. На 
съствува и другарят Ти-

*
Iщник' В КОЯТО ЖЕНА ВЛАДЕЕ, ДЯВОЛЪТ Е ПОМО-

нонгреса при
Японска

Солта на доклада
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1

БОЙЦИ И 

„БОЙЦИ“
*(вт. петров
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