
С уназ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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АКЦЕНТИ

Представители на Войводина при президента ТитоЗА СЬСТАВА
Радован Влайнович и 

Душан Алимпич запозна 
ха другаря Тито с под
готовката във Войводи
на за XI 
СЮК

НА
конгрес на

ОРГАНИЗАЦИ- Миналата събота президен
тът на Републиката Йосип 
Броз Тито 
председателя на Председател
ството на САП Войводина Ра
дован Влайнович 
теля на Областния 
на Съюза на комунистите на 
Войводина Душан Алимпич.

ЯТА прие в Белград

и председа- 
комитетКъм края на минала

та година партийната ор 
ганизация в Димитров
градска община е наб
роявала общо 1143 чле 
нове. Но какъв е класо
во-социалният състав на 
организацията? От 1143 
комунисти 366 души са 
работници или 32,3 на 
сто. Броят на селскосто 
ланските

Другарите Влайнович и Алим 
пич запознаха президента Ти 
то с подготовката за предсто
ящия XI конгрес на Съюза 
на югославските комунисти и 
с нянои актуални въпроси от 
обществено-икономическото и 
политическо развитие на Вой 
водина.производите

ли е по-малък — 146 ду 
ши или 12,77 на сто.

Подготовка за Конгреса: Пре 
зидентът Тито с другарите 
Д. Алимпич и Радован Влайко

Следователно, 
тът на комунистите не
посредствени 
дители 
ски труженици възлиза 
на 45 на сто от общия 
брой на комунистите в 
предвид структурата на 
населението в общината 
— предимно 
работници — ясно е, че 
съставът на партийната

процен-

произво- 
и селскостопан-

вич

Заседание на Съвета за 

народна отбрана
АКТУАЛНО

Самозащитата 

право и дълг
селяни и

организация не задоволя 
ва. Все още малко има 
селяни и работници 
редовете на СК. 
констатация е ясна, но 
тревожи едно друго об 
стоятелство във връзка с 

Миналата

Под председателството ма 
езидента на Републината

твителните мероприятия за от 
браната накто и усилията, кои 
то се полагат за осъществя 
ване на програмата за съюзни 
те постоянни стокови запаси. 
Той оцени, че 
на осъществяване на полити 
ката по развитие на крайграни 
чните области са 
начални резултати и подчерта 
необходимостта от още по-ре 
шително ангажиране на номпе 
тентните съюзни органи, 
преди всичко на органите е ре 
публиките и автономните обла 
сти в решаването на въпроси 
те за по-ускореното стопанско 
и широко обществено развитие 

тези краища.

в
Йооип Броз Тито, на 11 април 
т. г. в Белград се състоя за 
народна отбрана, на Председа 
телството на СФРЮ.

Разгледани са проектодону-

Тази

по отношениеТОВА Е ПОДЧЕРТАНО В ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ПРЕД
СЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮКТОЯ въпрос, 

година социалният със
тав на организацията не 
е подобрен.

ментите за своите ма планове 
те и подготвителните меролрия 
за отбрана в отделни области, 
съотоянието на 
съюзни стокови запаои, както

постигнати
единната система на обще
ствената самозащита и да се

дигат и действуват нато 
ефикасни, високо специализи
рани и технически съвремен
но съоръжени служби.

Председателството на ЦК 
на СЮК зае становище, Съю
зът на комунистите нато и.цг 
н о-п олити чесни най-отговорна 
сила за сигурността на страна 
та, още по-цялостно да осъ 
ществява своята водеща и 
нохсзиоша роля в издигането, 
направляването, 
то и действуването на систе
мата на обществената самоза
щита.

Пообществяването на рабо
тите по сигурността и защи
тата изисква трудещите се и 
гражданите 
да осъществяват овоите пра
ва и длъжности в тази об-

Председателството на ЦК 
на СЮК на 27-то си заседа
ние, 
т. г.

Напротив, 
са само 74 нови постояннитеприети 

членове. От тя* 19 Ра; 
ботници (15,68 на сто) 
и 11 селскостопански 
производители (10,35 на 
сто).

състояло се на 2 март 
е обсъждало антуалните 

задачи на Съюза
и осъществяването на полити 

•по развитие на крайгра
а

ката
ничните области от аспект на 
отбраната и защитата на дър 
жавната граница.

Съветът положително оцени

въпроси и 
на комунистите в по-нататъш 

развитие на общественаното
та самозащита.

Според приетите 
обнародвани на

обществената самоза-

Тези данни бяха изне 
отчета за рабо-

замлюче- 
10 този предложените документи за 

основите на плановете и подго
сени в 
тата на Общинската кон 
ференция на СКС. Раз 
бира се, не с цел да се 
констатира едно състоя 
ние, но да се мени, да 
стане по-добро.

ния, 
месец,
щита се развива в насока на 
по-нататъшно пообществява- 
не на класическите функции 
на държавата в областта на 
сигурността. Самозащитата 

повече става постоянна 
компонента на нашата обще
ствено-политическа система и 
на социалистическите самоуп- 

отношения нато До

на

Бачни Петровац и Бабушница 

— побратими
съгласуване

Между причините за 
това състояние бе посо 
чена и тази, че от 40-те 
първични партийни орга 
низации в общината 2о 
не са приемали нови 
членове. От 8 организа
ции в стопанството 
са приели 
член!

все

С побратимяването на Ба
бушница и Бачки Петровац 
приключи тридневното сърев
нования между местните общ 
ности на двата града, проведе 
ни в организация на популяР 
ното телевизионно предаване 
„Знание-имане" на ТВ Белград 
и Нови Сад. Този акт е още 
едно потвърждение на внедр 
яването и развитието на брат 
ството и единството между 
нашите народи и народности. 
Бабушничани свързаха трайно 
приятелство с Бачки Петро
вац, центъра на словашката на 
родност у нас, средище на о- 
живен културен и обществе 
но-политичесми живот.

Бабушничани имаха възмож 
ност да се запознаят с кул 
турните и стопански постите 
ния на Бачки Петровац. Посе 
тиха гимназията, 
дом върбарата и някои други

стопански обекти, 
ва заедно със своите домакини 
предадоха съвместна програ
ма, която специално жури оце 
ни и предложи най-успешните 
точки за предаване по теле ви 
зицията. В ТВщредаването жу 
рито присъди на 
три десетки и две деветки, гла 
вно за изпълнение на народни 
пеони и хора, и 196 допълни 
телни точки, а Бачки Петровац 
получи пет десетки и 250 до
пълнителни точки и победи.

изтъкне

а след то

равителни 
принася за демократизация на 
обществените отношения- 

В заключенията на Предсе-
на ЦК на слон 

че обществе-

непооредствено

5 не ласт.дател ството 
се подчертава,

самозащита трябва още 
се интегрира

Затова е необходимо освенединн и то Бабушницасъществуващите да Се разви 
ват и нови форми на органи
зиране и оспоссбяване на тр1 
довите хора и гражданите за 
задачите от обществената са 
мозащита за всички обстанов 
ни, включително и всенарод 
ния отпор. По този начин, ос 
вен омасовяването на систе
мата на отбраната и защ-ит 
та, се осъществява по-добро 
взаимно обединяване но тех
ните съставни и се прави нрач 
ко напред в развитието на 
концепцията на всенародната 
отбрана и в рамките па това 
со реализира идеята за въорч 
жения народ.

ната
Г овмлоти и3 целокупни,,, об
ществено-политически само
управителен живот, да прониз
ва идейно-политическите,
питателно-образователните ин
формативно-пропагандните и 
" други антивноотитвои

комунистите 
застъпва орг;. 

общество 
сигурност, 

Службата
счетоводство

повече Дв 
части на

да бъдем 
с числото 
- членове

Не можем :доволни и 
на жените 
на СН. Техният брой 
бил 197, което в процеп 
ти възлиза на 17,2 на 
сто. Подобно е лоложе

е въз
Заслужава да се 

големия успех на състезателя 
от Бабушница Живоин Матеич, 
който отговори на всички за 
дадени въпроси от областта на 
химизацията в селското 
панство и като награда полу 
чи перална машина, а на от 
бора на Бабушница бе присъде 
на награда от 100 хиляди дина 

М. А.

вс младежитението и 
СК - само 173 души.

нашетовпрояви 
Съюзът на 

трябва да се 
ните и 
ната и
прокуратурите, 
общественото 
инспекциите 
действуват

сто-да се 
внима- 

важен въ- 
на ди 
пар-

Това налага 
обърне сериозно 
ние на този I- 
лрос в дейността 
митровградената 
тийна организация-

службите на 
държавна

на
култури'

все ра.
•като

А- А-



НЕОБВЪРЗАНИТЕ
ПРИНЛЮЧИ ЗАСЕДАНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО НА 

В НЮ ДЕЛХИПО СЛУЧАИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯТА НА ИНП

Необвързаността - независим фанторТЕЛЕГРАМА НА ДРУГАРЯ ТИТО 

ДО ЦК НА ИНСЛАНСНАТА НП
международната сцена.

, на министерската 
необвързаните страни

ствуване на 
Югославия — домакин

Пълен успех на министерската срзща 
в столицата на Индия- — Значителен при
нос нъм по-нататъшното акционно укреп
ване на движението върху основите на 
решенията от Коломбо. — Насоки за Деи

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Съюзена 
югославските комунисти Йо
сип Броз Тито ^изпрати до 
Централния комитет на Ис- 
паноната номунистичесна пар
тия следната телеграма:

конференция на 
през 1978 година.

В понеделник на 11 април 
в главния град на Индия. 
Ню Делхи, приключи успеш
но министерската среща на 
Координационното бюро на 
необвързаните страни, най-ва 
жната среща на необвързани 
те след миналогодишната кон 
ференция на най-високо рав
нище в Коломбо. Срещата в 
Ню Делхи се проведе от 6 до 
11 април,, с участието на 25 
страни
движението на нообвързване 
то и 27 делегации в качество 
то на наблюдатели.

— Срещата в Индия. даде 
нови импулси на необвтщзва 
нето и го афирмира като 
„независим фантор в между
народните отношения" — из
тъкна на заключителното за-

Драги другари,
По случай легализацията на Испанската ному- 

нистическа партия от името на Председателството на 
ЦК на Съюза на югославсните номунисти и от свое 
лично име ви изпращам сърдечни честитки и най- 
хубави пожелания за по-нататъшни успехи 
шата дейност.

Легализацията на вашата Партия представлява 
голяма победа на работническата 
демонратични сили във вашата страна в борбата за 
бъдещето демократично развитие, обществения 
рее и общия напредън на народите на Испания.

Честитеини ви още един път тази историчес- 
на победа, изназвам също тана и нашето твърдо убе
ждение, че традиционно приятелските отношения и 
сътрудничество между Съюза на югославсните ному
нисти и Испанската номунистичесна партия и в бъде
ще ще се развиват успешно, за доброто на нашите 
народи, за успешното развитие на отношенията и 
сътрудничеството между Югославия и Испания за 
равноправното международно сътрудничество 
в света.

във ва-

нласа и на всички

п рог-
координатори ма

От заседанието в Ню Делхи
седаиие ръководителят на 
югославската делегация, за
местник

и мир
ние, а подкрепен е и с до
кумента — съвместното комю 
нике.

Документът съдържа и ед
на от ключовите мисли, коя
то сбито и недвусмислено да 
ва отговор на всички спекули 
в света, които на необвърза
ността приписваха краткосро
чен характер, третираха го ка 
то допълнение, замяна или 
резерви на други политически 
концепти и с това настоява
ха да ограничат влиянието на 
универсалната политика на не 
обвързването в международ
ните отношения- Необвърза
ните страни ще предприемат 
конкретни действия да дадат 
отпор на всяко усилие, чиято 
цел е да се подрива иденти- 
тетът на необвързаността и 
неговата направляваща роля 
в света 
нинето.

славия. неин представител 
(Лазар Мойсов) да председа 
телствува на следващата 32-а 
сесия на Общото събрание 
на Обединените нации.

Решено е също така. след 
ващото министерско заседа
ние на Координационното бю 
ро да се проведе в Кабул, 
главния град на Афганистан.

Най-важната среща на необ 
вързания свят, проведена до 
сега в Индия представлява 
значителен принос за по-на
татъшното акционно оспосбя- 
ване на необвързаното движе 
ние, върху основите на реше 
нията от Коломбо, укрепване 
на единството и солидарност 
та и заздравяване на полити
ката на необвързването като 
независим и автономен фак
тор в международния живот. 
Такъв извод се налага въз ос 
нова на преобладавалият дух 
в течение на цялото заседа-

I съюзния секре
тар на външните работи Ла
зар Мойсов.

На зналючителното заседа
ние е прието комюнике, с 
'всички решения, които ще на 
правляват непосредствената 
антивност на необвързаните 
страни на международната 
сцена.

Министерската среща на 
Координационното бюро прие 
две препоръки, ноито непо
средствено се отнасят до 
Югославия- Единодушно, бе 
прието предложението нашата 
страна следващата 1978 годи
на да бъде домакин на мини
стерската конференция на 
всички необвързани страни, 
която ще извърши подготовка 
за конференцията на най-ви
соко равнище, свикана за в 
Хавана. Също така бе подкре 
пена кандидатурата на Юго-

ИНСЛАНСНАТА НП - ЛЕГАЛНА
Тези дни, правителството на 

Испания прие решение, с ко 
ето се озанонява работата на 
Испанската комунистическа пар 
тия. Тя бе забранена преди 
четири десетилетия, след по 
тушавне на гражданската вой 
на от страна на международна 
реакция и довеждането на 
власт на диктатора Франко.

След.смъртта на Франциско 
Франко преди две години в 
страната започна процес на 
демократизация- Легализация 
та «а Испанската компартия 
представлява едно звено във 
веригата на широкото обще
ствено преобразование на стра 
ната.

Но, ИКП нито един ден в 
годините на нелегалност не 
спря борбата си против фаши 
зма, за правата на работни
ческата класа и равноправни 
отношения- В дълбока нелегал 
ност тя намираше ефикасни 
форми на броба.

В настоящия момент Испа 
ния навлиза в изборни борби, 
след един дълъг застой — овъ 

на прословутия

франкизъм. На 
избори ше участвува и Пар
тията. Тя има голямо влияние 
сред работническите 
интелигенцията и представля 
ва реална сила в испанското 
общество.

Легализацията на Испанска 
та комунистическа 
след воички, опити на реакция 
та да я унищожи, представля 
ва голяма победа, както на 
комунистите така и 1на всич 
ни прогресивни сили в стра
ната.

продстоящите

маси и

шартия.

се казва в комю-

Вилко Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип БрозЧ

шплъшение к

Щ ПЪРВАТА биография за Йо
оип Броз — „Приложения към 
биографията" от Дедиер без 
какво и да е съмнение, за 
своето време представляват 
една доста сигурна книга, ед- 
<на документация, без която е 
немиомимо наквотр и да би
ло писане за личността на 
Йосип Броз, понеже и сами
ят той е бил много ангажи
ран с нея- И воички автори, 
които по-нъоно са писали за 
Йосип Броз, не са могли да 
я отминат. Нито това е би
ло необходимо. Но затова в 
книгата са останали 
празни места, които се попъл
ват днес. Последният труд 
на Перо Дамянович, книгата 
„Тито на чело на Партията”, 
който обработва именно този 
период от работата на Йосип 
Броз дава вече такива резул
тати, че нянои места ще тряб 
ва да се изменят. Попълнена 
е една празнина и е осветле
на 1938 година. Според досе 
гашните документи излизало, 
че Йооип Броз за организа
ционен секретар на ЮКП бил 
назначен през юни 1936 го
дина, а че формалния мандат 
за образуване на окончател

но ръководство в страната — 
при това той да бъде гене
рален секретар 
към. края на 1937 
Днес е

казва, че Йосип Броз с най- 
близките си 
е бил 
да води

сътрудници е 
принуден две години 

курс по създаване 
на организационно и фнукци- 
онално нова. по-модерна пар
тия, по-способна да отговори 
на задачите си, при пълната 
неизвестност каква ще бъде 
неииата съдба, каква впрочем 
Ще бъде неговата лична съд 
та съдбата на най-близка
та му среда. Повече от 
години всичко е 
косъм.

П / .41 е получил 
година.ЕМНЕЛО НАШВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СОР ЮГОСЛАВИЯ 
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уточнено,
видим .по-късно, че Тито 
значен за генерален секретар 
Цяла година по-късно — към 
края на 1938. Ние не трябва 
да настояваме на формално
то назначаване на Тито

както ще 
' е на

2]
за ге

нерален секретар, като 
от който той 
ЮКП. - 
Броз идва

0*3 пункт
идва начело на 

Действително Йосип 
начело на Парти

ята през 1937 година. Тази го 
дина, както ще видим 
така, той е формално 
мощен до окончателното 
шение на

две , 
висяло ок

много
Трябвало 

ба в
г рожден дон* • в. • „Брат- 

слво,- в повече, броеве 
[- уце публикува -част от 

книгата, на Вилко Вин
терхалтер „По 
ния път на 

-,‘«Броз". в тази-част на кни 
гата . под название — 
НА КОРМИЛОТО се го- 

| ,вори ;за годините, ко- 
гато другарят Тито за
става начело на Парти
ята и я готви за съд- 
бонооните 
събйтия на НОБ и На
родната революция-

е Да се води бор 
ж ЛТРа"аТа И да се "ока- 
не6 ааоа°бност за ръководе
но' не само ,на работниците, 

и на г°ляма част от
Ртпв"Да Се Аокаже «а онези 
р Сой’ 46 конЧепциите, ноито 
а Га°ял са Р®апни и осъ
ществими и на този път да 
нрпГРеМахнат «ного пречки, 
Н»р?ЧИв°СТ и съмнения, 
две голи 6 Аа се издържат
като нр = На изнУше™я, до ато не е получил свободни 
Ръце да проведе 
за което се 

Но днес г 
че тези две

също
упълно

ре-
организационните 

въпроси на ЮКП и Коминтер 
на води воички работи

I жиане-
Йосип на

говаря за работата на юкп" 
За историчеоната 

важен всеки
истина е 

всекидетайл,
Дон, а камо ли 
зи година, тук, и 
навлезнем 
Йооип Броз 
година подчертаваме 
поради фактическата 
но и поради това,

година. А та-
преди да 

активността на 
от 1936 до 1937

в
исторически

в дело това, 
е заотъпвал.

не само 
точност, 

защото по

А» •
може да се каже, 

години на работа
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СГОК ОТ МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ на ССРН В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

ЗА НОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО И ДЕЙНОСТТА НА 

КОМУНИСТИТЕ НА СЕЛО
Развитието на делегатската система

главна задача на ССРН
ШУКРИЯ *П|0КЛА,а,И ИЗНЕСОХА милутин балтич и али

Освен това — занапред ще 
трябва да се обърне по-голя 
мо внимание на 'инициативи
те, идващи от трудещите се 
и гражданите, Те по-често 
трябва да бъдат внасяни в 
дневния ред на общинските 
скупщини.

Функциите на органите на 
управление, определени от 
Конституцията и Закона деле 
гатските скупщини трябва да 
изпълняват по-пълно, в съгла 
сие със заключенията на Де
сетото заседание на Предсе
дателството на ЦК на СЮН 
— изтъкна МОША 
ВИЧ, председател на ноорди 
национния комитет при Меж- 
дуобщинската - конференция на 
Социалистическия съюз в 
Южноморавски регион.

Между задачите на Социа
листическия съюз в развитие 
то на делегатската система 
са и по-пълно информиране 
на делегациите и делегатите 
по всички въпроси, подпомага 
не в обезпечаването на (поме
щения за работа и др.

В развитието на селското 
стопанство и неговата продук 
тивност постигнахме значител

ните изводи и предвземат 
съответни мерки за тяхното 
преодоляване.

Социалистическият 
като обединяващ фронт на 
всички организирани сили, иг
рае главна роля в развитието 
и доизграждането на делегат 
ската система 
чено между другото *на неот
давна проведеното заседание 
на Междуобщинската конфе
ренция на Социалистическия 
съюз в Южноморавския съюз 
в Южноморавски регион в Ле 
сковац. Изтъкнато бе също та 
ка, че Социалистическият съ
юз трябва да още повече се 
ангажира за по-тясно сврзва 
не на делегациите и делегати 
те с делегатската база, да се 
включи пряно в изготвянето 
на програмите за работа на 
делегациите като по този на 
чин съдействува вниманието 
им да бъде насочено към съ 
ществените въпроси, към про 
блемите на деня-

съюз,стите на селото (доклдчик Али 
Шунрия), членовете на Пред 
седателствою особено внима-

От анализа на досегашната 
дейност на делегациите и де 
легатите в Южноморавски ре 
гион може да се види, че 
през изтеклите три години е 
имало завидни резултати в ор 
ганизирането на делегатската 
база. На проведените събра
ния на делегациите се е раз
исквало върху жизнени въпро 
си за дадена среда, " като по
средством делегата в 
ветна скупщина е търсено да 
застъпва интересите на съща 
та. Именно, в тази активност 
са правени и пропуски. Случ
вало се е в някои местни об 
щности например присъствие 
то на гражданството при ра
зглеждането на някои важни 
въпроси да не е масово.

бе заклю-

съот-
СТОЯНО-

От заседанието на Председателството на ЦК на СЮК
ни резултати. Но все повече, 
а особено през последните го 
дини се изостря въпросът как 
по- нататък да се развива 
производството на храна, коя 
то да стане още по-значите 
лен фактор в стопанското и 
обществено развитие и да 
може възможно по-цялостно 
да зодоволи нарастващите по 
треби на домашния пазар и 
износа. Това бе изтъкнатто на 

Председател
на ЦК на СЮК товка за 

което под председателството 
на Милка Планинц се състоя 
на 7 агтрил т. г. в Белград.

Обсъждайки актуалните и- 
дейно-политически въпроси за 
развитието на обществено-ико 
номическите отношения в агро 
промишления комплекс (док 
ладчик Милутин Балтич) и дей 

Съюза на комуни

регион,
■мест

Южноморавски 
общаващ 13 общини, в 
ните общности има 8589 де
легати, а в трудовите органи- 

— 12 866 души. В снуп

В Един от основните конститу 
ционни принципи у нас е пъл 
но единство между законода 
телната изпълнителната власт. 
Това ще рече, че делегациите 
трябва да бъдат напълно ан
гажирани, накто в подготовка
та и приемането на дадено 
решение
то провеждане в практика.

посветиха на условията иние
възможностите за по-уснорено 
то развитие на производство 
то, на обществено-икономиче 
ските и самоуправителните от 
ношения на селото.

Покрай постигнатите 
тати, на заседанието беше под 
чертано, че организациите на 
Съюза на комунистите на село 
не са достатъчно развити, с 
малък брой на чланове.

Ето защо, вършейки подго 
XI конгрес на СЮК, 

за конгресите в републиките 
и конференциите в областите, 
трябва да се продължи и за 

започналата дейност 
ху организационно и идейно- 
политическо оспособяване на 
Съюза на комунистиите за еф
икасно действуване

зации
щините на обществено-поли- 

общности има 3184 
делегата, а в общинските ску- 

общностите на 
184 делегата.

Междуобщин ската конфе
ренция на ССРН в Лесковац 
подкрепи предложението на 

Тито да се присъди 
рден на народен ге-

тическитерс ^:

падините на 
интересите

така и в негово- другар
трети
рой.

я

През изтеклия тригодишен 
действуването на 

са по-

Органите на управление, 
професионалните служби при 
общинските скупщини зана
пред ще трябва много пове
че внимание да отделят за да 
подготка на материалите, ко
ито да 'ИМ се изпращат навре 
ме на делегатите. Ано тези 
условия се изпълнят 
же да се очаква дейна деле
гатска скупщина, чиито реше
ния Аа бъдат провеждани в 
живота изцяло.

В работата на конференци 
ята взе участие и Арангел 
Станисавлевич, член на Секре 
тариата на 
конференция на 
тическия съюз в Сърбия- 

Конференцията обсъди и ма 
териали във връзка защитата 
на човешката среда и прие 
годишния баланс за 1976 го
дина.

период от
делегатската система 
стигнати завидни 
но могат да се направят и 
оедица поучителни изводи 
изтъкна СИМА ЙОВАНОВИЧ, 
председател на Междуобщин- 
ската конференция на ССРН 

Положителните

заседанието на 
ството резултати,

Републиканската 
Социалис-

сили
мо-

Лесковац. 
резултати трябва и занапред 
да се използват в практиката, 

тук-таме

в
в социа 

преобразованиелиетическото на селото и селското стопан допуснатитеа от
слабости да се направят нуж Борис Костадинов

ство.ността на

с месеци и с години продава 
ла на световния пазар за кон 
вертибилни валути.

Този процес на навлизане 
в орбитата на фашистките си 
ли на политически и икономи 

план е бил бърз ясен 
и най-малко полити 

образован човек. Сис- 
икономическите

откриваната си ориентировка 
процес на двойна игра меж
ду западните демокрации, кое 
то по това време е означава 
ло Великобритания и Фран- 

тоталитарните европей 
— Германия и Ита- 

колкото и

историческидочака своя 
шанс.част нав най-голямата си

отговорност са развили 
Йосип Броз

лична
и в личността на

неговите сътрудници и
чески 
на всеки 
чески

октомвриКъм средата на 
1936 година Йосип Броз тръ- 

Москва за страната,

Разбивайки връзките си с 
партньори,и на

дейците на ЮКП и на прогре 
сивното движение в Югосла
вия са развили онази самосто 
я*телност, вяра в собствените 

които ще бъдат реши- 
за настъпилите

демократичните 
не възобновявайки отношени 
ята ои със СССР и все по- 

по-меж- вече ориентирайки се към си
лите на остта югославската 

свой върхушка се чувствувала по-
нолното се оигурно да започне открита
патртньора борба с работническото и про

предугаждайни, гресивно-демократично движе
ние. Естествено, нещата не са 
ее развивали винаги така про 
ото, накто ние тук ги преда- 

била същ-

ция. и 
ски сили
лия- Тази игра — 
да била нянолко години счи- 

предотавяна като го-

гнал от
относно за Виена, нъдето все 

било седалището на ЦК, 
нянолко

натемата
аранжмани с Германия и Ита 
лия (които пак сами

са били единни, тъй
още
който след 
ще се пренесе в

след двегодишено
в Съветския съюз.

' месеца 
Париж. Ид- 

пре-
ду си не 
канто всява искала по 
начин да извлече 
може повече от

сили, 
телни и 
късно дилеми.

тана и 
ляма политическа мъдрост

повече стеснявала прос-
по-

вал
всестояване 

Трябвало е поне толкова, кол- 
кото е бил упълномощен с 
преселването на организоцион 
ния секретариат ез страната, 
да реорганизира ЮКП, Опити 
те от революционната борба 

страната сега биват подчер
тавани с видяното, онова ко
ето е видял, научил и до но- 

Мосноа.

транството за маневриране на 
югославската официална поли
тика и накрая я довела до 
задънена улица. Ангажираини 
се все повече в сътрудниче
ство с тоталитарните режими 
и правейки отстъпки на натис 
им, официалната югославска 
политика имала покритие в 
адекватната остъпчивост пред 
политиката на Великобрита
ния и Франция- Не желаей
ки да нормализира отношения 
та си със Съветския 
по-рано, което е 
ние на голялото 
на югоолавските народи, вече 

тогава, ко-

Днес е ясно, че за разли- 
лредишните обяснения 

Йосип

Югославия, 
обстановката кога един ден 

помежду си) довежка от
в момента, 
Броз получил 
и Димитров 
пълномощия зв

ще делят 
да Югославия в пълна зависи 

фашистките сили. Сис 
на клиринг и клиринг 

разплащане довежда до 
така

когато 
от Коминтерна 
лично широни ваме, но това е 

ността на тези промени. Юго 
елавената буржоазия не е би
ла единна. Казахме, че са 

антагонизми в

мост от 
темата 
шко
абсурдното положение, 
че Германия е могла иконо- 
мичеони да задуши Югосла
вия за нянолко месеца, а с

реорганиза- 
ЮКП — тя всъщност 
била реорганизирана.

Коминтерна в 
идва като

I:
ция на 
вече е 
Съгласието на 

отношение

съществували 
интересите между сръбската 
и хърватската буржоазии, че 
подобни антагонизми са тле

ел овенската и

ето е сам дошъл в
това 
пост фестум. Но каква е била обстанов

ки среща на която той 
идва сега? Казахме вече, че 
правителството на Милан Сто 
ядинович — дошло след омъ- 

Аленсандър и

това и повече да я експлоа
тира, .кол кото са укрепвали 
икономическите връзки, защо 
то системата на раплащане 
в условията на приемане на 
курса на марката така канто 
е търсила Германия е давало 
на Германия възможност всъ 
щност далече изпод цените на 
световния пазар 
найжритическите 
Това е било времето, когато

ката, на ели между
сръбсната буржоазии. Но 
то сръбската буржоазия е 
била единна. Често пъти това 
са били противоречия между 
разделените роли. Цялата юго 
славска буржоазия, особено 
сръбската, е имала еДна еАин 

към

ЮКП е поставена на нови 
нанвито са на 

обстановна, 
в страната и на 

план. Със сво

ни-съюз 
било жела- 
болшинство

основи, такива 
лагали дадената 
ситуацията 
международен

ртта на крал 
поражението на откритата дим 
татура — по собствено деила 
риране е трябвало да донесе 
демократични свободи, да ре
ши откритите въпроси в отно 
шенията между югославските 
нации, да уреди икономичес
ките въпроси в страната — а 
твърде бързо на дело е по
казало, че то тези задачи не 

и це и ок а де реши

кадри и свои- 
страната тя е п0‘ 

състоянието
света- и кон

ите ръководни едвам на края
това не е имало нян°яте дейци в 

добре отразявала 
на отношения7"3

гато
по-гол ям а реална стойност за 
отклоняване на опаоността от 

югославската
злъч на омразаствена

работническото движение, но 
и нянелко сърца

в
да нупува 

оуровини.
п борба и съзнател 
съществува фашист 

отколното що е 
,по-авто-

поражение — 
външна 'политика 
ликвидирала своите съюзнице 

ефекти ви към Малката Ан 
танта, а чрез нея и 
ликобритания и Франция- Тя 
се озовала в пълна икономи- 

зависимост от фашист

цепцията на 
ността, че 
на опасност,
бил случая 
ритетни и 
партии, 
своя 
със
разчитала 
мобилизирала

— от коитопостепенно
за Голямата 

силите
някое е туптяло 
Антанта, а някое за 
на остта. Така и толкова ис- 

такива сърца

Германия в Югославия купу
вала мед за уотни хармони
ки, а най-конкурентната стока 

чрез нлиринг, за

с много 
числено

мислила 
и ангажирала ое 

сили и главно 
се е

ски
по-сил ни към Ве-може, а

заявило и наи-със крено, калното 
изобщо могат да пулсират.

така канто е
очаквал народът.Тя е купувана 

чието заплащане югославското
то еглава

собствени ииоои >/Н 14.11 КИНЗНЕИчесна 
ните държави.Поне ня»<ан Да “ извлече 

то в основ
стопанство трябвало да чана

на тях-
подготвена Да

от затруднението,
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кг •». . ПО РЕШЕНИЕ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

НАСЪРЧЕНИЕ ЗА ЧАСТНИТЕ 

ЗАНАЯТЧИИ
*

* 1 1 « Й |;в 8' л Босилеградсна община 
днес работят само 74 част 
ни занаятчийски работилници. 
Преди няколко години техни 
ят брой беше три пъти ло- 
голям.

Кризата в областта на зана 
ятчийотвото, по всично личи, 
най-после ще бъде премахна 
та. И не това: с превземането 
на съответни решения от ст»> 
на на Общинската скупщина 
очаква се значително много 
да се стимулира развитието 
на частното занятчийство в об 
щината.

Според началника на Служ 
бата по общноствени приходи 
на Общинската скупщина СИ 
МЕОН ГРИГОРОВ 
иите данъчни 
ху занаятчийски услуги ще 
бъдат с 40 на сто по-малки от 
миналогодишните. Също така 
на занаятчиите ще се призна 
ват всички разноски, които и- 
мат в своята дейност. Тряб
ва да се отбележи че заная> 
чиите и досега са имали дело 
ви книги, в които

В своите доходи и разходи, но 
но винаги са били им зачи 
тани от компетентните в Слу 
жбата по обществени приходи.

С редица облекчителни ре 
шения Общинската скупщина 
настоява да стимулира разви 

на услужното занаят-

г8 1^1
11ВТГС •"ПГК1Т1 :1

'V ' А- тието
чийство, за което все повече 
се чувствува нужда, 
занаятчии, които за пръв път 
в Босилеградска община 
крият работилница, през лръ 
вата година ще плащат данък 
с намаление от 50 на сто. В 
случай ако това са занаятчии, 
които са били на временна 
работа в чужбина, през пър 
вата година ще бъдат осво 
бодени изцяло от плащането

Всичкиаздвюж
им ■ . 1 от-

штщ
нй тазгодиш

Изглед от Бабушница облагания на данъка.
Очаква се с тези мерки 

развитиетоБАБУШНИЦА да се стимулира 
на различни услужни занаяти, 
за които от ден на ден нуж 

по-големи. Тани

Разработена е и методоло
гия на работа. В събирането 
на материалите покрай бойци 
те от този край ще бъде вклю 
чена и учащата се младеж. В 
следващата фаза на работа, 
— проверката и доплнението 
на материалите ще участвуват 
предимно бойците и препода 
вателите по история и други 
лица, добре запознати с разви 
тието на Народоосвободител- 
ната борба в този край.

Нато се види с 1канви мате 
риаали се разполага, ще се 
вземе решение дали ще се 
издава едина монография за 
цялата община или ще се из 
дават отделни книжки за поот 
делни райони.

ЛУНШИЦА В БОРБАТА дите са все 
ва се преди всичко елеитро- 
радио-телевизионни 
и други.

механици

В. В.са внасяли
Една хубава инициатива по 

дема Съюзът на бойците в Ба 
бушнишка община. Ще бъдат 
събрани материали за написва 
не на мнография на Лужница.

Бабушнишката котловина, из 
вестна под името Лужница, е 
дала в Народоосвободителната 
борба над 2000 бойци. Досега 
е написана хрониката „Зла про 
лет” от Джуро Златкович, 
която е обхваната значителна 
част от славните дни на бор 
бата, но това не е достатъчно.

Именно, затова Съюзът на

бойците в Бабушнишка общи 
на, който и досега е проявя 
вал голяма инициатива в раз 
витието и таченето на тради 
циите от НОБ и революцията, 
а решил да направи сериозен 
опит за събиране на матерна 
ли за монография на Лужни-

Л1Г7":^Ш'г:уРИБАРЦИ

Създадено сдружение на юристи
на първична организация в се 
лото. Тя веднага ще трябва 
да се залови с актуални въпро 
си от обществено-политическия 
живот и комуналното изграж 
дане. В момента се подема ак 
ция за построяване на мост 
на р. Драговищица и поставя 
не на електрическата мрежа 
по махалите на Рибарци.

Арсо Тодоров

Насноро и в Рибарци ще се 
сздаде първична организация 
на Съюза на комунистите. До 
сега Рибарци и Радичевци и- 
маха обща организация- В Съю 
за на комунистите от Рибарци 
са приети тези дни Владимир 
Анастасов, Стефан Гелев, Слав 
чо Стаменков и Сашо Атана- 
насов.

От новоизбраните и остана 
лите членове ще бъде създаде

ца.

Редакционна група в състав 
Александър Живкович, Гюро 
Златкович и Гоша Анжелино- 
ще ръководи с тази обемна и 
полезна акция-

в

М. А.

Инициатива, заслужаваща внимание В ГИМНАЗИЯТА „Й. Б. ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД

гНаскоро 3 и 4 и брой иа 

„Наша младост“
зование в босилеградско 
преподават от хора. които ня 
мат съответно образование?

Нима със съвместни усилия 
няма по-леко и по-скоро да се 
осигурят тези 50 хиляди ди
нара, необходими за отпуска 
не стипендии?

Босилеградска община е мо 
же би единствената община в 
Републината, ако не в страна 
та, в която нито един специа 
лист не се занимава професио 
нално с културна дейност. И- 
менно. няма нито един специ 
алист по музикално или теат 
рално изкуство, който профе 
сионално да работи в Цетъра 
по култура в Босилеград, чия 
то цел е да съдействува и под 
тиква развитието на културната 
самодейност в община.

Години на ред този въпрос 
е един от основните 
стоят пред културните радете 
ли в комуната. Не е минало 
заседание на която и да е 
обществено-политическа струк. 
тура, на което да не се разис 
ква по проблема-недостиг на 
квалифицирани работници в об 
ластта на културата.

Струва ни се обаче че само 
се стигало до констатиране на 
фактите и нищо повече.

Сега обаче, като че ли е 
решено да се направи сериоз 
на крачка напред в разрешава 
нето му. Става въпрос за ре
шението на Общинската само 
управителна общност по нулту 
ра да осигури средства за от 
пускане на две стипендии.

Именно, според програмата 
за работа на общността през 
тази година тРябва да се оси 
гурят 50 хиляди динара за сти 
пендиране на двама млади хо 
ра от общината, 
желание и талант да завършат 
консерватория или 
по театър, радио и телевизия 
и след завършване на школу 
ването си, да се азвърнат в 
родния си край.

А такива талантливи младе 
жи и девойки в босилеградска 
община, несъмнено има.

Тази инициатива на Общин 
общ-

сеност по култура заслужава вни 
мание и подкрепа от всички об 
ществено-политически и дру
ги самоуправителни структури 
в комуната. Нима и Общинвка 
та образователна общност не 
ще има полза от един специа 
лист завършил консерватория, 
като се има предвид че всич 
ки часове по музикално обра

Редколегията на „Наша мла 
дост” при Ученическата конфе 
ренция на Съюза на социали 
етическата младеж при гимна 
зията „Й. Б. Тито" в Димитров

град подготвя третия и четвър 
ти брой на многотиражката. Как 
то е известно вече излезнаха 
два броя на този бюлетин. Но 
вите броеве на вестника ще 
имат същи рубрики, както и 
досегашните.

В рубриката „Младите и све
та" се говори за защитата на 
околната среда на човека, а 
нея е подготвил Зоран Ге 
ров, ученик във II клас.

За дейността на духовия ор 
кестър при гимназията пише 
Бранислав Лукич, ученик в III 
клас.

Спортна страница подготвя 
Делча Гигов от IV клас, а в то 
зи рубрика са поместни пре 
димно материали във връзка 
с изграждането на спортния 
център.

Симеон Костов, секретар на 
Общинската организация на 
Червения кърст пише за дей 
ността на младежта в тази ор 
ганизация-

И в тези броеве ще се пуб 
ликуват стихове на Зорица Пе 
трович от втори и Слободанка 
Рангелова от трети

В тази юбилейна

Ванче Богоев

БОСИЛЕГРАД

Малко средства закоито

самодейността
На четвъртата поредна 

сия делегатите на Скупщината 
на Общинската самоуправител 
на културна общност в Боси 
леград приеха програма за ра 
бота за тази година.

Една от първите задачи на 
тази самоуправителна общнос,- 
през
бъде обезпечаването на сред 
ства за довършване на Дома 
на нултурата в Босилеград. За 
този обент досега са изразход 
вани над 
а за цялото му довършване са 
необходими още 4 милиона ди 
нара. Очаква се тези сред
ства главно да се обезпечат 
от Републиканската културна 
общност.

Трябва да се отбележи, че 
през тази година за възобновя 
ването на книжния фонд в 
централните библиотеки а в 
районните читалища ще се 
изразходват 80 хиляди динара, 
а за кинофикацията в селата 
100 хиляди динара.

За гоствувания на театрал
ни и музикални ансамбли и за 
организиране на една художе 
ствена изложба ще се изра 
ходват 20 хиляди динара.

За потребите на Центъра на 
културата — единствената тру 
довата организация действува 
ща засега в областта на кул 
турата в общината, ще се за
делят 270 хиляди динара.

За успешно развитие на кул 
турата в Бооилеградска общи 
н*-. са необходими кадри, кои 
то творчески да действуват в 
тази област. Между другото 
те могат да се обезпечават и 
през стипендиране на 
Обаче, според приетата 
ма за работата на общността 
за тази цел не са предвиден 
средства.

се- тория се намират кооператив 
ните домове.

Инак, през тази година за 
развитието на нултурата 
общината, ще се обезпечат о- 
коло 1 милион динара.

За стимулиране на художес
твената самодейност в обла 
стта на музикално-сценичното 
изкуство ще отдели само 40 
хлияди динара.

Счита се че с формирането 
на съответни секции при осно 
вните училища, Средношкол
ският център и в организации 
те на младежта да се разгър 
не тази дейност.

в

настоящата година що

клас.
8 милиона динара, година, но 

гато чествуваме 40 години от 
идването на др. Тито начело 
на ЮКП и 85-годишния му рож 
ден ден, учениците при гимна 
зията проведоха няколко тру 
дови акции по залесяване, за 
което ще се пише в бюлети

През тази година, когато че 
ствуваме Титовите юбилеи, та 
зи общност ще участвува във 
финаоирането на нултурно-ху 
до ж еств ени те м а ни ф еста ции, 
които ще се подготвят по то 
зи повод. Така например за 
подготовка на .културно-художе 
ствената програма по повод 
Деня на младостта в Босиле 
град, ще се отделят 10 хиляди 
динара.

които имат

академия
През тази година ще се из 

азпоправка
на.

ползват средства 
на залите и останалите поме За посрещането нощуването 

и изпращането на Щафетата 
на младостта статия е подго 
твят Деница Илиева и Катица 
Стоянова, ученички в III клас 
пише Драган Колев от IV клас.

На литературатурни теми ще 
Катица Стоянова

щения, предназначени за кул 
турата в съществуващите коо 
перативни 
Очаква се в тази 
ции

кадри, 
п ро прадомове в селата, 

важни ак 
да се включат и местни 

общности, на чиято териската самоуправителна те
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ОПАНОТО НА ВЪПРОСА Кой да помогне на
»Синовете ме напуснаха« АГРОНОМИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗНАТ НА НИВИТЕ, А * 

НЕ ДА СЕДЯТ ПО КАНЦЕЛАРИИТЕ■ ■ ■
На последната сесия на (?б * 

Щ|инската скупщина в Босиле. 
град делегатът Радивой Мил
ков от Долно Тлъмино повдиг 
на един твърде актуален въ 
прос. „Ние от тлъмински рай 

каза той 
питаме в обединеното търгов 
оно-услужно предприятие в- 
Бооилеград кога и при нас ще 
дойде агроном? Считаме, че 
агронома трябва да бъде на 
нивата, а не в канцелария — 
подчерта 'Милков.

Има право Милков. В Бо 
силепрадсна община, където 
по-рано имаше три земеделски 
кооперация и няколко агроно 
ма, които бяха по-близо до 
производителя- Тогава коопе
рациите разполагаха и със сел 
скостопански обекти: овчарии 
ци, големи обработваеми пло 
щри, разсадници. По-нъоно три 
те кооперации се обединиха в 
една. Агрономите, които дото 
гава се намираха в Тлъмино и 
Лиси-на се оттеглиха в Босиле 
град. И днес в тези села съ 
ществуват основни организа
ции на сдружения труд, но 
без агрономи. В работническия 
съвет на обединението няма 
селскостопански производите
ли. Те почти нямат влияние 
върху работата на тази стопан 
ска организация.

И така селата останаха без 
агрономи.

Частните производители се 
нуждаят от помощта на агро 
номи и други специалисти. Без 
тях не могат да се постигнат 
по-високи добиви в производ 
ството. Те трябва да дават 
напъствия на коя почва могат 
да се получат шовисоки доби 
ви от картофи или ечемик, на

коя площ' да се засади овощ 
на градина ;или пък изкустве 
на трева: кои поради едър и 
дребен добитък най-добре ще 
се отглеждат и -прочее.

Естествено, възниква въпро-

Кога ще излезнат агрономи 
на нивите?

Този въпрос поставя не един 
селскостопански производител 
в Босилеградска община.

Законът за сдружения труд- 
предвижда създаване на по- 
тесни производствени от-ноше 
ния между производителите и 
селскостопанските 
ции. Може ли да се осъще- 
стява тази задача, ако органи 
зациите за селскостопанско 
производство все повече се 
„отдалечеват” от производи
теля. ако оттеглят агрономите 
от селата -в управлението на 

„обединената търговска органи 
“зация в Босилеград? Както е 
-известно, мнозина от тях и не 
1се занимават с производство, 
а с търговия и пласмент на 
.произведеното.

Агрономите трябва да оти 
дат всред производителите, да 
им помогнат в организирането 
на по-съвременно и по-доход 
но производство, да им обя
снят каква ще е ползата от 
сдружаването и да се мине и 
към коннретна работа.

На агрономите значи е мя 
сто на нивата, при орача: да 
му помогнат със своите зна
ния и опит, за да може да се 
интензивира селскостопанското 
производство. Условия за това 
в Бооилеградска община има 
само трябва да се действува 
по-енергично и настъпчиво.

Иван АНДОНОВ

На вратата Босилеградска община. Такива примери 
има много. Дори и по-трудни и по-слож

на канцеларията
председателя на Изпълнителния съвет 
Общинската скупщина в Босилеград някой 
тихо похлопа. След 
бели коси, сбърчкано лице, прегърбен. В 
едната ръка стискаше торбичка,

тояга ... Щом като се увери, че е 
дошъл „на право място", седна на крес

на
в

ни.
Тук все по-често казват, че бащата се 

мъчи докато „изучи" сина си, 
получи в ръце „парче хляб" вече не се 
обръща -към него.

Разбира се, не може изцяло да се 
правят обобщения, защото има и без
брой примери, които говорят за правилно 

привързаността на „ децата 
че доста

това влезе старец с
а когато

в друга- постоянно са:о-н
та

I
лото и каза:

— Искам да ти разкажа за мъките 
ои. Имам 75 години и .вече не ме бива 
за работа. Силите ме издадоха. Работих 
цял живот. .. Дълги години бях миньор, 
но трудовия стаж не събирах, защото ми 
изглеждаше, че винаги ще бъда млад и 
силен. После отивах на печалба и се ка
терих по сданията все до преди някоя

отношение и 
към родителите си. Но 
бройни са и отрицателните.

— В случая, както при този човек 
| положението е съвсем ясно. Според за- 
! ко н а синовете са длъжни да му дават 
| издържка, защото е нетрудо 
| Бих казал, че е това и хуманна 

ност, която мнозина не зачитат, 
се раждат социалните* проблеми, които 
не сме в съотоян-ие да разрешаваме. На 
такива лица, въпреки лошото им матери
ално положение, не може 
социална помощ, защото -имат 
-има кой да им дава издръжка. Така е оп
ределено в Закона

Изпълнителния съвет на ОС СИ-

ето,

организа-
опособен-

длъж-
Оттук

година.
Живея в село Мусул при сина и сна

хата си. Те вече не ме гледат. Другият 
ми син е във Враня- Работи в предприя
тие. Има своя къща. Хубаво се подредил. 
Но и той не се обръща към мене.

Останах сам и безпомощен, 
ми почина преди десетина години. Сега

да отделяме 
имот иБабата

казва председа-разнасям пощата в селото, за което по
лучавам по някоя пара, но тя не стига 
за хляба... Дойдох да търся помощ!

Така разказваше старецът от Мусул. 
Наистина необикновено е, че е „забра
вен" от синовете си в момента, когато 
вече не е способен за работа. За съжа
ление обаче това не е единствен случай в

теля на
МЕОН ЗАХАРИЕВ. Той е на мнение, че в 
решаването на такива проблеми трябва 
да се включат обществено-политическите 
организации и местните общности.

в. в.

В НАЗЪРИШКИЯ РАЙОН

Много неразрешени проблеми
само на процеса на сдружа
ването е в тясна зависимост 
от разрешаването на редица 
други въпроси. Един от тях 
е безпътието, обременяващо 
тези три села. До Назърица, 
която е от Босилеград отда
лечена 40 километра, съще
ствува импровизиран път, кой 
то може да се ползва за тра 
ктори само през лятото. Оба 
че, до Доганица и Ярешник, 
които са ощ-е повече отдал е 

- -| на общия а- 
само по обикно

тазивени разговори върху 
твърде актуална тема.

— Заинтересоваността за 
сдружаването всред селскосто 
пансните производители в на 
шето село е твърде 
Но както и в други села, и 
тук са останали предимно ста 
ри хора, които могат да сдру 
жат само имотите си, но ня
мат работна ръна. 
въпросът наква е съдбата на 
тези хора и могат ли те да 
се сдружават? — каза между 
другото СИМЕОН ВАСЕВ, пред 
седател на местната органи- 

ССРН в Назърица.

През миналата седмица в 
с. Назърица се проведе съв
местно заседание на местни- 

на ССРН отте организации 
Ярешник, Доганица и Назъри 

което се разисква за голяма. ЗВОНСКА БАНЯца, на
сдружаването на селскостопа 
нските производители и за ак 
туалните проблеми в 
те общности.

На проведеното 
председателят 
конференция на 
КОСТАДИНОВ изнесе 
на тема: „Югославия

И в новия сезон със старите проблемиместни-

Изпъква| заседание 
на Общинската 

ССРН БОРИС 
сказка

До откриването на туристи 
честия сезон остават броени 
дни, а в Звонска баня, изве 
стно туристическо място в Гор 
но Понишавие не е направено 
много за създаване на по-до 
бро прекарване на почивката. 
Все още не е разрешен въпро 
от Бабушница до Звонска баня 

(пътят 
си част),

на такъв обект още от 1974
година, но поради липса на 
източник на финансиране, не 
бе започнато изграждането 
му. Сега водим преговори с 
„Инекс-турист" в -Бор и „Ту
рист" в Пирот за осъществя
ването на този проект, кой
то ще струва към 30 милио 
на динара. Тези туристически 
организации проявяват готов- 

учаотвуват във фи- 
хотела в Звон 

част ще

чени от центъра 
та, се отива - 
вени пътеки.

бо-
равноправиерец за мир и 

в света”.
В обсъждането на посочени

те проблеми взеха участие: 
председателят на Общинската 
скупщина инж. ДРАГАН МИ- 
ЦОВ и директора на ООСТ за 
селскостопанска дейност и из 
купуване „Напредък инж.
ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ.

!зация на 
Подобни мнения изразиха и 

от Ярешник
СНАБДЯВАНЕТО

присъствуващите
и Доганица.

— Считам, 
на селското стопанство чрез 
сдружаване ще даде резул- 

ако преди всичко се ан- 
агрономите. Тяхната

в тези триСнабдяването 
села е твърде лошо. Тун са
мо в Назърица работи тър: 
говски магазин, но и той е 
останал без редица стони от 

Наисти-

че развитието
са със снабдяването 
е лош в. по-гол ямата

почти нищо не е направено 
подобри конфорта. И

ност да 
нансирането на 
ска баня, другата 
обезпечим от банкови креди
ти и от фонда за изостанали
те краища. В 
се надяваме разговорите оно- 

на този

атати необходимост. да се
тази година, както по-рано, ще 
се белосат и поочистя поме 

пак си остават

първа
на безпътието 
проблем, 
можно този

гажират
помощ ни е крайно необхо 
дима. Но на агрономите не 

място в канцелариите, а 
на терена, всред производи- 

каза на заседание- 
ЛЮБЕН ПЕТ

обективене
обаче не е невъз- 

магазин да се 
когато

СДРУЖАВАНЕТО щенията, но 
без вода и др. потреби 

— Водим преговори с 
„Таламбас” в Бабушница и зе 
меделсната кооперация „Ерма 

Звонци за отнриване на ма 
, Звонска баня ка 

Петър Спаоич, директор 
". Надяваме се,

е скоро времезапаси,осигури със 
времето позволява.

На заседанието в твърде ос 
тра форма се изтъкна, че за 
потребите на 
все още не е организиран из 
нупвателен пункт за добитък, 
картофи и др. Поради 
причина хората често са при 
нудвни да карат добитъка на 
продажба в съседните места 
в СР Македония- Също така 

нередовно се изкупува бу 
което е голям

След поясненията във връз 
на с облиците на сдружване 
на селскостопанските произво 

Захариев, 
се водиха ожи

---------- ".„"ЛТГг-т КРАНИЕ насъюза за спорт и отдих
ГаРЕтДрудови° инваРлиди В сурдулица

Активното спортуване е от голямо 
значение

в Сурдули

телите
то земеделецът 
РОВ.

В изказванията се нонстати 
ра, че осъществяването не

ло финансирането 
обект да бъдат приключени, 

до края на годината 
изграждането на

така че 
да започне 
хотела — изтъква Спаоич.

Интересуваше ни какво ще 
се предприеме тази година, 
за да не се повтори 
рията от по-рано с „отнема
нето" на гости.

_ — Вярно е, през последни 
те няколко години стават та- 

И покрай това, 
че имаме договор със съдър 
жателите на частни 
-по време 
от тях го нарушават и ни взи 
мат гости, а нашите помеще
ния си остават празни. А те
зи гости ползват условия, ко

тези три села вкоито даде 
на заседанието
дители, газини -в

зва
на Дърни връх

ще приемат -нашите усло
тези

че те
вия* защото им даваме -и поме 
щения и не им поставяме ни 
какви други условия, само онаб 
дяването да бде -по-редовно.

Миналата година, както зя а 
ем, беше дъждовна и студена 
особено през юли и август, 

беше добра за пла

исто-

т-ун
ново дърво, 
изгочн-ин на доход за населе-масова физическа иул нива неща.щане на 

тура и спорт.
За инвалидните лица, как го 

на събранието, 
мно

В края н®^иТоейИтелно съ 
ца се проведе У Р Аза спорт

бРаН™ихН на инвалидни лица. 
Уводно изложение изнесе ^ 
силие Мариннови . Съ103а
Предоедателствот а

“» б°ЙТой изтъкна голямото

нието.
В тези три села съществу- 

голям интерес за създава 
изкуствени ливади, ко- 

значение за увели- 
фуражната база, а 

за развитие на жи

ви ли — 
на сезона. няж>итака че не 

-нинск-и туризъм.
— Миналата година -имахме 

гости, -отколкото през

вабе подчертано 
спортуването представлява 
го повече от развлечението. 
Спортуването иг-рае

приспособяването на 
трудностите 

живот. То им 
за установя 

останалия

не на 
ет-о е отВа-

по-мално
1975 главно поради лошите кли 

Имало е
голяма чаване на 

с това и 
вотновъдотвото. Обаче, за се 

се обезпечават тър- 
ноличест-ва семена.

матичеок-и условия- 
около 1700 нощувания, а през 
■1975 _ над 2000. Тази -година, 

времето бъде хубаво
се <на по-добро по 

— изтъква Опасич.

об вроля
инвалидите

ежедневния 
възможност 
на връзка с 
включват се по

обществените процеси 
инвалидите идват до 

полезни чле 
общество.

ито им предлага нашата ор
ганизация на сдружения труд. 
Искам да подчертая, не досе 
га съдията за нарушения не 

по-остри мер-

НЪМ
га не им 
сетите I

На проведеното
щипа.
значение на 
здравето 
ално на 
вито в 
души.

наспортуването за 
а елеци 

лица, как 
към 850

акодава
ване

заседание 
бяха приети заключения, спо
ред които занапред трябва 

очаква подобряване на

на хората, 
инвалидните 

общината има

.надяваме 
сещение

От нянолно -години насам
за изграждане на вид.

в Звон-сна нваме
ствува, да има повече сътруд 
ничество между 
те органи, съдията за наруше 
ни# и „Църни връх" — наза 
-накрая Спаоич.

предприемаше 
ки срещу нарушители от този 

В настоящата година оча 
по-енергично да се ден

такъв
свят. 
начит в 
и тана и
съзнанието,
мове на нашето

Голямо внимание, манто бе 
занлгочено на събранието, за 
напред ще се посвещава в ра 
ботата с дефектните деца и 
най- малките инвалиди.

да се
снабдяването, редовно изку
пуване на добитък и буново 

и конкретно премина-

ое говори 
-нов хотел-ресторант 
баня, който да -предлага по
добри условия за отдих и -пре 
стой. Попитахме Опасич доиъ 
де се е стигнало с тази ак- 
ЦИЯ?

— Имаме проект за строеж

че са

=т!ьггагл-
Съюзната скупщина за раз Р

следствени-дърво
ване към осъществяването на 
процесът на сдружението на 

произволи
от ста

НО селскостопанските
М. А.тели.

В. В.на
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ЗАКОНЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД И СЕЛНОСТОПАНСНИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В „БРАТСТВО" С НОВИ НАДЕЖДИ В ТАЗИ ГОДИНА

Ориентация към увеличение на 

производителността на труда
НАПРАВЕНИ ПЪРВИТЕ

КРАЧНИ
След дългогодишни загуби 

днес можем да констатираме, 
че положението в кожообра- 
ботвателното 
„Братство” в Димитровград е 
коренно изменен но. На това 
са оказали влияние много об 
стоятелства, но основното е, 
че е изменена самата произ 
водствено насока, подобрени 
са междуотношенията, засиле 
на е дейността на партийна
та организация и самоуправи 
телнито органи и т.н.

От 1959, годината на ооно- 
ваване на предприятието, до 
1973 година в „Братство” са 
се сменили на 13 директори. 
А това значи, всяна година 
— смяна на директор! Про
извеждани са различни кожни 
изделия, но всъщност без 
ориентация в производството. 
Собствени средства за набаа 
на на суровини не е имало, 
а това е предизвикало застой 
в производството и неизпол- 
зване на мощностите. Като 
последстве на всично това са 
и ежегодните загуби, лошите 
съотношения на работниците, 
междусобните ежби и прочие.

Последна промяна на ръно 
водния кадър в 
бележим през 
когато начело на тази органи 
зация идва сегашния дирек
тор ДОБРИВОЕ ДИМИТРОВ.

По този начин, чрез свърз
ване със сродни финансово 
по-силни организации, решени 
са много проблеми, между ко 
ито и недостигът на собстве
ни средства.

Трябва да се каже и това, 
че исковете към „Братство” 
са 2,5 пъти по-големи, откол 
кото са разполагаемите произ 
водствени мощности. Затова 
в тази година предстои увели 
чение на производството. На 
това трябва да окажат вли
яние повече неща, а между 
тях са цялостно използване 
на мощностите и увеличение 
броя на смените.

Естествено, че заслугата по-
В ТЕЧЕНИЕ на миналата го

дина на плана на частните
шение прилагането на Зако
на, в областта на 
стопанство, се работи 
още недостатъчно. В това от 
ношение изостава по-голяма 

на земедел
ската кооперация „Сточар" и 
на обществено-политическите 
структури, преди всичко Соци 
алистическия съюз.

Факт е, че всичко досега 
направено в общината, относ 
но всички сключени договори, 
не са договори за пълно с 
жаване — да се сдружи имо 
та и средствата с коопера
цията и има статус на работ 
ник в сдружения труд. В то
зи смисъл като че ли съще
ствува определена предпазли
вост и от обществения сен- 
тор и от частните произведи 
тели.

ложението да се промени не 
-може да се „припише” само 
на него, но факт е, че той 
е допринесъл положението да 
се подобри.

От 1974 година „Братство” 
само преработва агнещна но
жа. Суровината получава 
момента от организацията на 
сдружения труд „Пронупац” в 
Белград, относно нейната тр*' 
дова единица „Йелашница”. 
Кожата се обработва за раз
лични видове кожни палта, ко 
ито се произвеждат в нонфен 
циите в страната и намират 
пласмент на чуждестранния и 
домашния пазар.

По този начин и „Братство” 
е влязло в една система, в 
която се знаят правата и за
дълженията на всички помеж 
ду свързани организации. В 
течение на миналата, 1976 го 
дина, са произведени 81 хил 
ди квадратни метра кожа. г 
това е увеличена производи
телност на труда в сравнение 
с 1975 година за 10 на сто. 
Канто и по-миналата така и 
миналата година, след дълго
годишните загуби, се работи 
с печалба, която през 1976 го 
дина възлиза на 440 хиляд 
динара. Освен това, два пъти 
са увеличавани личните дохо
ди и сега средния личен до 
ход възлиза на 2360 динара.

селското
селскостопански производи
тели с обществения сектор в 
Димитровградска община са 
направени първите крачки. В 
тази насока земеделската ко
операция „Сточар" работила 
е предимно върху разширява 
нето на кооперативните отно
шения чрез различни видове 
на сътрудничество.

Сключени са дългогодишни 
договори със 155 малинопро- 
изводители. В тези договори 
ясно и прецизно са регулира
ни взаимните отношения и за 
дължения. разпределението 
на дохода и т.н.

Договори са снлючени и с 
675 производители на слънчо
глед, който е бил засет на 
1530

предприятиевсе

ангажираност и

в

Предстои и оборудване с 
нови машини. За тази цел са 
обезпечени собствени сред
ства от 600 хиляди динара. 
Останалите средства обезпеча 
ват производителите на маши 
ните и трудовата организа
ция, за която се произвек 
стоката. Работите в това от
ношение ще приключат до 
края на септември т.г. А всич 
ко това ще създаде възмож
ност в течение на тази годи
на да се произведат 120 хиляди 
качествена кожа, което в срав 
нение с миналата година пред

дка площ.
Почти 2 хиляди производи

тели от общината има дого
вор с кооперацията за произ
веждане и предаване на мля 
ко. А това са над 2-милиона 
литра мляко.

Причини за такова отноше
ние има винаги и между тях 
се изтъкват някои недоста
тъчно разяснени разпоредби 
в Закона, високите облаги за 
пенсионно, здравно и инва
лидно осигуряване. Чака се 
също формирането на Регио 
налната и основни служби за 
селсно стопанство и т.н. С ед 
на дума, с прилагането на 
разпоредбите на Занона за 
сдружения труд в земеделска 
та кооперация „Сточар” се 
закъснява.

Въз основа на сключените 
договори от 30 частни произ
водители „Сточар” е получил 
160 юнци.

За отбелязване е, че основ 
ната организация на сдруже
ния труд „Нишава", която 
работи в рамките на ..Сто
чар”, е отпуснала кредит на 
50 производители и то сума 

. от 400 хиляди динара. Кре
дит от средствата на „Зеле
ния план” са получили и още 
29 производители. Тези сред
ства възлизат на 900 хиляди 
динара, а договори са склю
чени за набавка на селскосто 
пански машини, добитък за 
разплод и др.

Всичко това говори, че въз
можностите за сдружаване 
са налице, но същите остават 
все още неизползвани.

А всички видове на сегаш
ното сътрудничесство са са
мо път, но и не и пълно сдру 
жаване на труд и средства, 
както изисква Законът за 
сдружения труд. А по отно-

,Братство”
1973 година,

ставляза увеличение на произ 
водителността за 44 на сто.

А. Д.

В момента „Сточар” е орга
низация, която има собствено 
производство, но и сътрудни
чество, което не е нищо дру
го, но изкупване и продажба 
на изкупените от частните 
селскостопански 
тели стоки. С прилагането на 
Закона тези и подобни отно
шения трябва да се премах
нат. Чрез свързване с ‘ обще
ствения сектор частния про
изводител трябва да получи 
определена сигурност, 
да зависи от волята на лица,

производи-

а не

които изкупуват стоките им 
редица „Фир-за сметна на 

ми”.

А. Д.
** -4 -

3л.
,гВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Ще започне висяло 

атация на кварца
\Бооилеград

БОСИЛЕГРАД — СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

През тази година минно-про 
мишленото предприятие „Си
лене” от Кратово в СР Маке
дония ще започне експлоата
ция на кварцовите суровини 
в Босилепрадена община, чи- 
ито запаси възлизат на 150 
хиляди тона.

но ще доставя от 5 до 10 
хиляди тона кварц на „Си
лене”.

Стойността на годишно ек
сплоатираните оуровини ще 
възлиза на около 3 милиона 
динара. Един килограм кварц 
ще бъде заплащан по 0,22 
динара.

Очаква се, че в събирането 
на кварцовите суровини да 
бъдат ангажирани мнозина 
заинтереоовави граждани от 
Босилеградсна община.

През тази година в Босиле
градска община ще бъдат из 
разходвани над 30 милиона ди 
нара за изграждане на някол 
ко важни стопански и иомунал 
но-битови обекти. Изграждане 

на парна хлебопекарница 
в Босилеград, за която ще се 
изразходват 3 милиона динара.

Тези дни ще отпочне ренон 
струнция и 'модернизиране на 
комуналната кланица, за ноя 
то са обезпечени 7 милиона 
динара. В Босилеград ще от 
почне изграждането на десето 
квартирна жилищна сграда на

стойност от 3,8 милиона ди 
нара. Също така ое върши под 
готовна за изграждане на нов 
здравен дом, за който са оси 
гурени към 7 милиона динара.

От голямо значение

ни един милион динара. Оча 
ква се, че през тази година 
този обект ще бъде довършен. 
Същевременно тук ще бдат 
построени два >моста. Изграж 
дан е то на един. за който от 
Общинският

е и у-
реждането на Добродолоката 
та долина, минаваше през Бо
силеград. От Републиканската 
общност по водностопанство 
„Морава” за този обект са о- 
оипурени 5,4 милиона динара, 
а от общината 1,5 милиона ди 
нара.

През миналата година 
уреждане на долината са даде

то
комунален фонд 

са осигурени 520 хиляди 
ра, вече започна.

На края да отбележим, че 
изграждането на хлебопекарни 
Ца-та, жилищната сграда и мо 
съта е доверено на Ооновна 
та организация за строителна 
дейност „Изградня” от Бооиле 
град. В.В.

динаВ експлоатирането 
суровини ще бъде включена 
и Горската секция в Босиле
град. За тази цел е сключен 
договор, въз основа на кой
то в предстоящите десет го
дини Горската сенция годиш

на тези

заВ. В.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО 15 АПРИЛ 1977



ОТ1 ДЕЙНОСТТА
НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

САМООБЛАГАНЕ ЗА 

НОВИ ББЕНТИ
НАШ
РЕПОРТАЖ

В началото на тази година 
и местни общности в Босиле 
градена община са гласували 
за местно самооблагане, което 
ще използват преди воичко за 
разрешаване на комунално-би
товите проблеми. Самооблага
нето е въведено в работна ръ 
ка и то от три до пет трудод 
ни за всеки работоспособен 
член. В случай ако не се охра 
боти, тогава ще бъде заплате 
но гв пари.

Местните общнооти в Белут

Рикачево, Милевци, Назърица, 
Голеш, Доганица и Груинци, са 
мооблагането ще 
за изграждане на махленски и 
междуселски пътища, за про 
кареане на водопроводи и по 
правка ма съществуващите об 
ществени сгради в селата.

В оелата Плоча, Мусул и Из 
вор самооблагането е предназ 
начено
зн о р а зп р ед ел и т ел ни т е ел ек т р и 
чесни

ссе използва

ело Радичевци е са
мо на пет километра до Бо
силеград, а по някои нереше
ни проблеми изглежда, че е 
зад „девет планини и доли
ни". Това е питомо село, в 
което на нуп са се приютили 
домовете на 54 семейства.

за изграждаме на ни
Д. Григоров: Кога мостът ще бъде готов?мрежи.

В. В. РАДИЧЕВЦИ ДНЕССИГНАЛИ

(Не) ясни 

възможности
От преди две години до 

Радичевци се идва по асфалт. 
Обаче, той тук и свършва. 
Кога шосето ще бъде продъл 
жено към граничният пропус- 
квателен пункт в Рибарци — 
никой не знае.

През този хубав пролетен 
ден в селото киптеше от ра
бота. Край реката хората по
чистваха ливадите. По хълмис 
тите ниви започваше пролет
ната оран. В дворовете иг
раят агнета ...

Дойдете ли в селото ще 
слушате за бройните успехи, 
които ежедневно осъществя
ват трудолюбивите жители. 
Ще ви разправят и за труд
ностите, с които се срещат 
години наред.

Проблемите с електричес
кият ток са на първо място.

— Може да се рече, че 
тон и имаме и нямаме. Да
же, назал бих, че повече го 
нямаме, въпрени че 
„електрифицирано" < 
ди двадесет и пет години —

не е готов ще се потърси от 
говор от номпетентните 
ООСТ „Услуга”. Тук сълцотвър 
Дят, че онанчателно през та
зи година мостът ще бъде по 
строен.

в

В с. Радичевци ни назаха,
че имат големи щети от ре
ката, която не е регулирана. 
Всяка година тя заоипеа ли
вадите, на ноито собственици
те заплащат данък, а не ги 
ползват. Всъщност тези лива 
ди се числят между първона- 
чествените и фантичесни това 
би били ано се защитят от 
наводенията.

Как над пет хиляди работоспособни хора в 
селата от Босилеградска община да бъдат внлючени 
и организирани в развитието на селското стопанство? 
На този въпрос, намиращ се непрекъснато в центъра
на вниманието, досега все още не е получен отговор. 

Положително се знае, че перспективите и въз- 
животновъдството.можностите са в развитието 

Това не е без основание. Защото, и сега при липсата
на

на организирано производство и сигурен пласмент, в 
общината се отглеждат 54 хиляди овце и 12 хиляди 
говеда. Тук съществуват над 20 хиляДи хентара паси
ща и изкуствени ливади, което е над една трета 
от съвнупната територия на общината.

Въпрени наличните възможности, в Босилеград-
нито един 

Наис-

Ногато вече говорим то
зи проблем трябва да изтък

не нем, че перспективите на то
ва село са предимно в разви 
тието на животновъдството. 
Тун съществуват условия за 
отглеждане на висонодобивен 
добитък. Че досега в това не 
се успяло дължи се на недо
статъчното ангажиране на об 
ществения сентор.

— Дълго време се говори 
за сдружаването на земедел
ците. На нас това още до
статъчно не ни е ясно, за
щото конкретни почини в та
зи област няма. Говореше се, 
че от тази пролет в нашето 
село ще се изнупва мляно, но 
досега няма нищо. Ясно е, 
че с приназни не може да се 
развива животновъдство — 
наза Ненко Младенов.

Местната общност в Ради
чевци дълго време се ангажи 
ра в селото да се открие че- 
тирикласово училище.

— Защо в нашето село да 
няма училище, когато имаме 
подходяща сграда и над- 
15 ученина? В други села 
подведомствени училища ра
ботят с по-мално и от де
сет ученина — питат радичев-

Н. Младенов с приназни 
става нищо...

ска община този отрасъл досега няма
селскостопански производител.сдружен частен

тина, съществуват форми на сътрудничество, каквито

==== я-яН
СЙРУМИНзпъвва въпроса: дали основната организация 
чо гпоужениа труд за селскостопанска дейност и из на сдружения настанала след обединяването

земеделски 'кооперации в общината, е г0™' 
поеме тази отговорна задача? Мнозина номпе-

Съмняват в това. В тази организация ра- съмняват ноито петима са агрономи.
ангажирани в

| селото е 
още пре-

назва Крум Митрев, член на 
Съвета на местната общност.

Досега радичевчани три пъ- 
елентриче- 

мрежа. Тя е приета 
Електроразпределителното 

предприятие в Лесновац като 
негово ооновно средство. До
сега обаче предприятието не 
е дало нито един динар поне 
от амортизационните изчисле
ния за поправка на елентриче 
ската мрежа.

купуване 
на трите 
ва да I

ти са подменяли 
ческата
от

тентни се
^Те.СпаоМч°ти23всДиУчГ’прТеднмио са

ластта на ^^зацЩ1 трябва да
иа преустройството иа босилегрздсвото
цеса иа сдружаването — за целта 
^състояние 'да ^оеме^ази Отговорна
тонизиране се очаива много. 

Крайно време е тя Аа 
ис ианъв

об-

бъде носител 
и на про-

С. Пейчев много проблеми
село 
трябва да се 

не е
паша от големите води на ре 
ната. Преди някой ден съпру 
гата ми опитала се да мине 
реката о воловена нола и нас 
мално Щяла да се удави. Во
дата повлекла нея и добитъ
ка, но успели да излезнат. 
Обаче, колата отнела. Три дни 
ги търсех по реката, но не ги 
анмерих — разправяше ни за 
своите трудности земеделцът 
Димитър Григоров.

В Общинската скупщина уз 
нахме, че мостът е трябвало 
да бъде построен още през 
миналата година. За това, че

организираност тя
задача, от чие-

— Още преди шест години 
собствени средства и 

труд построихме нов трафо- 
пост. От тогава до днес очан-

Елентрораспределител-

в състочна сметна
животновъдно
частните про-

излезне с 
обем на

какви условия
производство могат да

изВОАо®Л оостТна^редьи" това очакват 
селскостопанските производители.

се сдружават вамо
ното предприятие до монтира 
необходимите съоръжения и 

монофазен да получи 
изтъква 

местната об

всични, а
вместо 
ме трифазен тон — 
председателят на и._ 
|цност Стефан Пейчев.

иай-много
В. В.

И така — село, моето е от
давна 
няма
радичевчани вярват, че през 

година местната общност 
на общината ще 

да разреши този про-

В. Велиновелектрифицирано още 
достатъчно тон. Все пън

тази 
с по мощ а 
уопео 
блем.

проблем за 
е непос-

Вгор сериозен 
жителите 
троеният 
вищ-ица, цойто същевременно 

хората от с. Ра

в селото 
мост на река Драго

ще ползват и 
сен.

— Не само модт имот, но 
на мнозина мои съ- 

е отвъд реката.
и имотът

По-селяни
неже нянолно години нямаме 

площите ни остават не- 
можемИзглед от о. Ракита мост

използвани. Дори не 
да изкарваме и добитъка на С. Радичевци
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СЛЕД ЗОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД ВАЛЕКСИНАЦ

СНАХА“ ПЪТУВА ЗА СИЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА?
В Алексинац награди по 

лучиха: за най-добра мъжка 
роля Ангел Георгиев като Юр

талан в пиесата „Снахо" и Сло- 
бодан Николов за най-добра 
постановка

НА ЗОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД на 
самодейните театри в Алекси 
нац участвуваха Бела Паланка, 
Гаджин Хан, Пронупие и Алеи 
синац. От Димитровград се 
представи самодейният театър 
„Христо Ботев." със „Снаха" 
от Георги Нараславов.

Жури те на зоналния преглед 
в Алекоинац даде препоръка 
на Отбора за драматично изну 
ство при Съюза на самодейци 
те на Сърбия в Смедеревска 
паланка да се представи 
„Снаха" и „Женски разгово 
ри" на Душко Радович в изпъл 
напие на Самодейния театър 
от Пронупие.

На зоналната среща в Алеи 
синац награди получиха Ангел 
Георгиев за ролята „Юрталан" 
и Слободан Николов за най- 
добра постановка на зонална 
та среща.

и

Сцена от „Снаха" Б. Н.

БАБУШНИЦА

ОТ ШАМПИОНАТА „ТИТО- 

РЕВОЛЮЦИЯ-МИР“
М. Пегрович: Ударник 

НАРОДНОСТИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

КАН ЖИВЕЯТ УНГАРЦИТЕ В СЛОВЕНИЯ
Ор-МЯСТО СПЕЧЕЛИ БИСЕРКА ПОТИЧ, А ЗА МЕ- 

КЪМ КРАЯ НА
път да бъде присъдеч 
ден на народен герой.

Ученическият хор при основ 
ното училище „Иво Лола Ри
бар" и културно-художествено 
то дружество „Младост” при 
гимназията изнесоха подбра
на културно-забавна програма.

М. Андонов

* ПЪРВО
ЖДУОБЩИНСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ 
АПРИЛ В НИШ СЕ КЛАСИРАХА ОЩЕ СОНЯ МИЛОВА- 
НОВИЧ, НЕБОЙША ДЖОРДЖЕВИЧ, МИМИЦА ПАВЛО- 
ВИЧ И ЛИЛЯНА ГРОЗДАНОВИЧ

В СР СЛОВЕНИя живеят 
около Ю хиляди унгарци, пре 
димно в общините Лендава и 
Мурска Собота. Макар че ня- 

собствено

вод, който минава през този 
край.

Много голямо внимание се 
обръща на националния въп
рос. В „Календара" са поме
стени статии за положението 
на словенците в Корушко и 
за унгарците в Словения- Все 
пак най-интересна е статията 
за организирането и дейност
та на отделната самоуправи- 
телна общност на интересите 
на унгарците в Словения- От 
културните въпроси буди ин
терес статията за названията 
на селищата в Прекомурие и 
за актуалните въпроси по раз 
витието на културния живот 
на унгарсната народност.

От статиите по литература 
интересна е тази на Карол 
Силаджия за произведенията 
на Иван Цаннар преведени на 
езиците на народностите във 
Войводина. В „Календара" са 
автори унгарци в Словения-

мат
предприятие — книги, учебни 
ци и печат на своя език те 
набавят във Войводина. По то 
зи начин нуждите им за соб
ствена книга не са занемаре-

издателсно

От петте основни училища 
в общината, най-добри резул 
тати показа основнотс^ учили
ще „Иво Лола Рибар" в Ба- 
бушница. Неговите представи
тели в състезанието спечели

ШАМПИОНАТЪТ по знания 
„Тито — революция — мир”, 
който намери широк прием в 
Бабушнишка община приклю
чи на 8 април с общинско 

Бабушница. на
ни.

Издателското I 
„Помурска заложба 
ска Собота печати книги и 
на унгарски език. Освен мно 
жеството двуезични

предприятие 
в Мур-

състезание в 
което бяха излъчени предста 

за междуобщинско 
в Ниш към края

вители
съревнование 
на месеца.

На тържественото провъз
гласяване на най-добрите уче 
ници, участвували в тази ак
ция. организирана по 
40-годишнината от 
на другаря Тито 
Партията и 85-тия МУ

издания
словенски— на унгарски и 

език, от които някои се пе- 
изда- 

„Евро-
чатат в кооперация с 
телсното предприятие

” в Будапеща, то издаван 
книги на унгарски език.

повод
идването 

начело на 
рож

ден ден за делото и жизне
ния път на другаря Тито го
вори Мирно Златанович, пред 
седател на Съюза на бойци 
те в Бабушница.

па

Неотдавна излезе от печат 
традиционният вече „Кален
дар на унгарците в Словения" 
за 1977 година. В него са по
местени статии, в които се 
говори за много въпроси из 
живота на унгарците в СР Сло 
вения- Интересни са статиите 
за програмите по развитието 
на селското стопанство в Пре 
комурие и за новия газопро-

печатани и стихотворения на 
Според критиката тазгодиш 

ния „Календар" на унгарците 
а Словения представлява на
предък по отношение на съ
държанието, обема, езика и 
техническото оформление.

'"«"ЯШ1Говорейки за значението на 
акцията „Тито — революция 
— мир" Златанович, подчер- 

отзивът в общината ета, че
бил голям, а и постигнатите 
резултати говорят, че владее 
огромно интересование • за де 
лото личността 
Тито. В първите пресеивания 

по знания „Ти- 
р” са

Част от състезателите в шам пионата
М. Роде

ха общо 97 точки. На второ 
място е основното училище 
„Светозар Маркович" от Лю- 
бераджа с 87, „Младост” от 
Велико Бонинци с 80”, Дарил 
ка Богданович" от Стрелъц с 
52 и основното училище „Брат 
ство” в Звонци с 35 точки.

БАБУШНИЦАдругаряна

МНОГО КНИГИ-МАЛКО ЧИТАТЕЛИв шампионата 
то — революция — 
участвували 2500 ученици, на 
класовите състезания са уча 
ствували 595. на училищните 
125, а на общинското — --

ми

ЦЕНТРАЛНАТА библиотека 
в Бабушница разполага с мно 
го книги, към 23 хиляди то
мове. В 1977 година са 
пени нови книги така че бро
ят им значително се увеличи. 
Гази библиотека има книги и 
на български език 
към 9 хиляди. Без съмнение, 
това е добър книжен фонд. 
Обаче това книжно богатство 
не е достатачно използвано, 
защото има зарегистрирани 
само 1600 постояни членове 
— читатели!

на и красота. Тогава няма да 
има нужда от многословни об 
я-онения и пропаганди. Книга
та ще изгради и художестве
ния вкус, и човечността, а 
над всичко патриотизма — за 
върши другарят Андреевич.

Наистина, на всеки човек 
трябва да бъде девиз мисъл
та на Горки: „Всичко хубаво, 
което имам, дължа на книга
та . Защото новите хора тряб 
ва да имат и ново отноше
ние към книгата. Защото де
мократичната същност на на 
шият строй радвижва всички 
слоеве на населението и ги 
включва активно в обадестве- 

кул турен 
живот. Няма добри самоупра- 
вители без висока обща 
тура.

заемем по-сериозно и да на
мерим и използвам най-ополу 
члмви форми за това.

Дали и как семейството със 
своята възпитателна функция е 
дало и дава воичко каквото 
може и трдбва да даде? Да
ли и как се използва педа
гогическото 
ветните работници в община-

25 На тържеството в Бабушни 
да присъствуваха и Гюро Зла 

— -Милич, Божидар

ку-ученика.
Специално жури, съставено 

от преподаватели по история 
и география за най-добра 

Бисерка Потмч

ткович
Богданович. Гоша Анджелино- 

Ката Филипович, Вида 
Здравкович и други първобор 
ци от този край, секретаря 
на Общинския комитет на Съ 
юза на комунистите Миодраг 
Палчни, председателя на Об
щинската конференция на Со 
циалистическия съюз Новица 
Станкович, председателя на

вич, общо
провъзгласи 
ученичка от основното учили 

„Светозар Маркович” в 
Любераджа, която спечели 24 
от 30 възможни точки. На вто 
ро място се класира Мимица 
Павлович от осн. училище 
„Младост” във Велино Бонин
ци с 22 точки, а на трето 
място се класираха Соня Ми 
лованович и Небойша Младе- 
нович от основното училище 
„Иво Лола Рибар” в Бабушни 
ца и Лиляна Грозданович от 
основното училище „Младост” 
във Велико Бонинци. които по 
стигнаха по 19 точки.

знание на прос

та?
Тези въпроои въл нуват и То 

мислав Андреевич — дирек
тора на Народния универзитет 
и председател на комисията 
за идейно образование при 
ОК на Съюза на комунисти
те в Бабушница. Необходимо 
е да намерим начин 
дължи другаря Андреевич — 
как да свържем младите хо
ра с книгата да им я раз
крием в истинската й светли

Тоя проблем в Бабушница 
е и обществен проблем, за- 

•щоТо не е без значение, ка
ква е оредата, в която жи
веем. Имаме условия и тряб
ва да ги използвам и попра
вим общественото положение 
на книгата. За популяризира
нето на книгата трябва да се

Съюза на. социалистическата 
младеж Властимир Николич и 
др. обществено-политически и 
културни дейци в' общината.

но-политическия и
про-

кул-С бурни аплодисменти бе 
приветствувано предложение 
то на другаря Тито, по трети Д. Стоев
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ПЛПОжКА СТРАНИЦА
ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ГОРАНИ

За 15 години залесени над 

35 хиляди“декара голини
През последните три години нови гори на площ от 3870 де- 

година: 1650 дк гори и 2100 дк ливади. Бо- 
горани между 7-те най-добри в СР Сърбия.

кара. Планът за 1977 
силеградските

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 
имаше какво да 
неотдавна

горани 
отчетат на 

състоялата се се
сия на Скупщината им. Тази 
организация работи от 1960 
година 'И от година на годи
на укрепва организационно и 
дава все по-забележителни ре 
зултати в облагородяването 
на природата в този край. От 
1960 до 1975 година с добро 
волен труд младежта, пионе
рите и населението са зале
сили 354 800 декара голи пло
щи. Стойността на вложения 
труд според сегашните цени 
възлиза на 17 милиона дина
ра. А каква е стойността на 
новите гори от акация, бор, 
смръч и други полезни дърве

околните села и училища се 
заеха да създадат гора — 
паметник в чест на загинали 
Те На 6 май 1944 за свобо
да и социализъм бойци.

Гораните от Горна Любата 
и Барйе създадоха

На нрая с бурни аплодис
менти делегатите на горанена 
да организация се приобщиха 
към предложението 
гаря Тито трети път да се 
даде Орден на народен герой 
на Югославия-

на дру-

/Уголяма бо
рова гора в полите на Бесна 
кобила край шосето, където 
през 1969 година в автобусна 
злополука

Текст и снимка: 
Стоян ЕВТИМОВ

I
Залесяване

загинаха 16 души. 
С помощта на Пътното пред
приятие — Враня тук 
строена възпоменателна

с надписаните имена на 
загиналите в автомобилни ка- 
тастрофи през Бесна кобила.

Скупщината на 
прие програми за бъдещата 
работа на организацията. През 
настоящата година се предви 
жда залесяване на 1650 дека 
ра и засяване на треви на 
2100 декара. В предстоя^ 
период гораните ще се анга
жират и на събиране на пло-

В ГИМНАЗИЯТА В БАБУШНИЦА

БОГАТА МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТе по- 
чеш

ма
В РАМПИТЕ на Титовите 

юбилеи: 40 години от идване 
то му начело на аПртията и 
85-ия му рожден ден, младеж 
та в гимназията в Бабушница, 
тържествено и трудово

25 май. Основната ак-

посрещне Деня 
тивност на
развива в три насоки, 
решение на младите подкре
пи и учителският съвет в гим 
назията.

Една от първите акци, ко

ято се провежда до 10 април 
т. г. е че всички теми за клас 
ни работи по сърбохърватски 
зеик са стилизирани така, да 
обхващат жизнения 
революционото дело на дру
гаря Тито. Най-добре написа
ните теми ще бъдат публику 
вани в училишния ,,Бюлетин”.

Втора активност на младеж 
та в Бабушница е събиране на 
изказвания и спомени на уча
стниците от Лужница в Наро- 
доосвободителната война. На
истина, такава книга вече съ
ществува, но ние вярваме, че 
бойците имат много да 
жат и на младежта. Най-инте- 
рестните изказвания ще бъ
дат публикувани в „Бюлети
на”.

на младост-
младежта ще се 

Товагораните

път ита?
От преди десетина годили 

организацията на гораните се 
зае и стана главен инициатор

та

за засяване на треви върху 
оголелите повърхности. Около 
Босилеград и по селата има 
към 2500 декара таканарече- 
ни изкуствени ливади. Полза
та от тях е многократна: те 
спират ерозията, дават отли
чен фураж за добитъка, раз
хубавяват природната среда... 
Първите изкуствени ливади бя 
ха създадени в 
„Рисовица” край Босилеград. 
Без капка вода засятата тре
ва еспарзета достига човешки 

& бой.
’: Отчетена беше и богата из 

ява на г°Рани
възпитателното поле. 
градските горани

ЗА ЯВНИЯ КОНКУРС
дове и семена, отглеждане на 
още по-качеотвен посадъчен 
материал. Прието бе предло
жението залесяването да се 
върши с още по-разнообразни 
горски нуртури, иначе доста 
редки за този край: явор, 
смръч, ела, ариш. туя и под.

И този път бе акцентувана 
по-голяма 

населението, 
гораните, горската служба и 
всички стопани в опазване на 

засети площи.

СВОБОДА
на-

Като бисерна роса, 
ноято лицето ни мие 
грее една звезда 
където живеем ние.

Това е звезда на свободата, 
която възторг и щастие 
буди в сърцата 
и в работнина живее.

местността
необходимостта от 
бдителност на На края, третата активност, 

която ще проведат младите 
до Деня на младостта — 25 
май, е събиране на народни 
и революциони песни, които 
лужничани са пеели през вре 
ме на войната и окупацията.

— Ето така ще посрешнем
— тържествено и трудово на 
шия най-мил ден — 25 май
— каза Горан Митич предсе 
дател на Училищната конфе
ренция на Съюза на социа
листическата младеж в Бабу
шница.

!• залесените и 
За най-добрите горани скуп
щината присъди на бригадите 
10 златни. 25 сребърни горан 
ски значки

на културно- 
Босиле-

ежегодно с
и 35 похвални В нашата родина

братство и труд тупти 
сърцето на народа, 

блинат 
и свобода.

участвуват
на традиционния републикан- 

събор на Власи

фолклор и песни
вграмоти.

В новия общински отбор на 
бяха избрани 17 чле 
председател ви мий 

подпредседател

ски горански 
на. Гораните от селата Църно 
щица, Назърица. Дукат и Лю 
бта постоянно се грижат за 

на паметника на за 
Кин-стан

а от очите ни 
вяра, щастие

гораните 
нове с 
АНДОНОВ.
ДРАГАН МИЦОВ, секретар 
МИННО ЯНИМОВ и делегат в

Деница ИЛИЕВА 
гимназистна — Димитровград

уреждане
гиналите партизани в 
на Църноок. Тук гораните от

Републиканската скупщина на 
СПАСКОВ.

Д. Стоев
СТАВРИгораните

|№ - ПАРТИЕН РАБОТНИК О)

органитезал съпротива на 
на властта и избягал в една 

поискал да се

оБабич, секретар наДрагутин 
една партийна организация от 
първи район. Той признава 
своята дейност и разкрива 
„ой Му е бил по-висша връз 
на. Сноро след това попадат

съобщението на поли 
единия район при 
Вождовац,

5Според 
цията към Когатокъща.

Душа- от двора на нъща- 
бил тежко

прехвърли 
тя в друга улица, 
ранен. Било установено, че 
той бил секретар на първия 

район в Бел

надлежали
новац и Маринкова 
към другия Чунарица. 
цата, Баново бърдо. По-късно 
комунистите се опитали^ 
образуват район „център и 
„трети район". „Ново време 

за деи-нос-

бара, а 8саБолни
властта членове- 

комитет: един ра- 
завода за изработ-

в ръцете на 
те на този 
ботнин от 
на на пари
Мартинович, 
ник Миленно 
лийе Иванович,

Да комунистическия
град."— Александър 

печатарски *работ 
Гърбим и Васи- 

■инженер и а
и конкретно 
Циле под заглавие

управлението на
„Напълно не 

от разнриването на 
седми район, 

и работата 
тана се

пися 
та на 
женерът от
водопровода”: 
зависимо

„Ин Днес на 69 му рожден ден да 
за нашия С.'. 

Циле, който 
Белград

Баси припомнимВБели води.вводопровода 
една

сил Иванов 
работи и се бори в 
зя свободата на нашата сто- 

за освобождението на 
фашизма. Неговия 
трябва да бъде 

на подрастващото по-

След три десетилетия от не
говата смърт намерихме хора 
на Чукарица и в Бели води, 
които помнят инженера от Во 
допровода, като борец, който 
загина за свободата на Бел
град.

Войво- партиен ;работнин. Подканен 
от родителите си да се завър 
не в Димитровград след оку 
пацията на Белград, той отго 
вори, че Белград не може да 
напусне наквито и да са ус
ловията там. Своя живот той 
изцяло отдаде на борбата за 
освобождението на

сграда на улица 
яа Григор трябвало да се 

на членовевкомунистите 
полицията разкри

район и

заседание 
районния комитет. 
Иванович дошел с важ 

отна-

състои 
те на 
женер

Л1ица иИн-
страната °тна първи 

намериха пред
най-вжни

светъл ликпълен провал
комунистиче-

През

партийни материали,
до устройство на

организации.

да го арестуват,

ни пример
коленме. Той беше прилежендвата с#Ш'и се

партийните

опит ,

При Б. НИКОЛОВрайона в Белград • *
септември б0 за- 

работник

Белград.ски той она ученик, добър другар, деен
средата на 
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СРЕЩИ С НАШЕНЦИ ПРЕДСТОИ СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ ЗА ПОЧИВКА И
отдих

ЗЛАТНИТЕ РЪЦЕ НА КОКАН въпроси, които трябва
ДА СЕ РЕШАВАТ

КОСТА ГЕОРГИЕВ, популяр
ният КОКАН е физиотерапевт 
в Общата болница във Враня.
Роден е от с. Църнощища. Боси 
леградска община. В Ниш за- 
вършава средно медицинсно 
училище, а сетне и курс за 
физиотерапевти. Във 
работи цели 20 години.

За Кокан всички що ви ка
жат, че отговорната си длъж 
нос изпълнява с голямо стара 
рание и ентусиазъм. В отдела 
за трудова и физикална тера 
пия. съоръжен със съвреме 
нни медицински апарати том 
се среща с пациенти от всич 
ки краища на страната. Прие 
ма ги като специалист, като 
човек и приятел. Под сръчни 
те ръце и упоритите напът
ствия на Кокан, пациентите 
се лекуват от парализ на нер 
вите, след чупене на кости и 
под. Тук се вижда извънредно 
успяла споГжа между човека 
специалист и медицинската тех 
ника. Мнозина пациенти сами 
търсят от лекарите да ги из 
пращат на терапия при Кокан 
във Враня-

Своята репутация на тру
долюбив медицински работник 
и извънреден човек той е спе 
челил с труд, с двадесетгоди
шен упорит тРУД. Идват тук и 
така да се каже безнадежни 
случаи, които след терапията 
при Кокан отиват здрави и спо 
собни за всякаква работа. И 
естествено благодарните паци 
енти разказват за другаря Ко 
кан, за неговото умение и упо 
ритост, за неуморната му ра 
бота. която значи успех, здра 
ве и живот за човека. За не
1«ММНИАИИ>НИМ<»Н>ФЖФ»МНИМММ»МММММ>ММНМ1МММЖ»И

го с голяма благодарност го 
пори Снежана Йованович, мла 
да жена от Сурдулица. С го 
дини тя лекувала повредената 
си ръка в различни бани и бол 
ници, но нищо не помогнало, 
На отдела, в който работи Ко 
кан, тя била излекувана сам за 
4-5 месеца. Това учудило ня-

умео да насърчи човека, да 
му даде надежда и кураж. 
Неговия девиз е: всичко мо
же да се постигне, само ра
бота и вяра в успех, вяра в 
живота и бъдещето.

— Моето „хоби" е да изле
кувам човека, да му помог
на с дума, със съвет. Да му 
влея °яРа 0 успешното ле
куване — казва Кокан и до
бавя:
сме безпомощни при много 
малък процент на болни, око 
ло 1 на сто, които са дошли 
много нъсно. Но «и тук се 
трудим да нарпавим 
възможно и да помогнем на 
хората. И имамо успехи.

Кокан с удоволствие гово
ри за своя трудов колектив, 
за помощта, която на отдела 
в който работи о дала ме
белната фабрика ..Симпо”, за 
пациентите които 
него по препоръка на

договор са подписали всички 
организации
труд, . самоулравителни 
щности на интересите и дру 
ги трудови общности в обши 

А предстоящото форми 
на Общността за почив- 

значи всъ-

в на сдружения
об-Димитровградска об 

щипа предстои създаване на 
още една Самоуправителна _об 
щност на интересите; 
щ-ност за организиране на по 
чивка и отдих на работници
те, децата и младежта в об
щината.

Об- ната.
Враня ране

ка и рекреация 
щност още една крачка на
пред в гова направление.

тази СаМога да нажа, че Основната цел наПроектоспоразумението е из 
готвено по почин на Общин
ския синдикален съвет, който 

инициатор за формиране 
то на Общността. Документът 
е вече обсъден във 
обществено - политически ор 

организации

общност щемоуправителна 
бъде удевлетворяване на ну
ждите от областта на почивка 

рекреацията. А първа за 
в това отношение е съз

е и
та и 
дача
даване на условия за отдих, 
почивка и рекреация-

,всичко
всички

нагаиизации, 
сдружения труд, самоулрави
телни общности на интереси
те и тлъ, а сега предстои де 
легиране на членове за Скуп 
щината на общността и учре
дяването й.

Какво получават младежта, 
работниците с фор- 

тази общност, е 
който най-

Безспорно, че преди всичко 
са необходими обекти, какви 

на общи 
А места

то на територията 
ната изобщо няма.

има достатъчно. Да 
долината на 

манастир, 
Пъртололин

за това
споменем само 
Ерма и Погановски 
„Манастирчето”, Г 
ските воденици и т.н.

идват при 
изле

куваните.
По повод 20-годишната му 

работа в болницата, той 
получил златник с образа на 
другаря Тито. Това му е скъп 
спомен. Радва се Нокан и на 
другите признания от трудо
вата общност на болницата. 
Но неговата най-голяма ра
дост са излекуваните хора от 
различни краища на страна
та. от различни народи и народ 
ности. А тясното число въз
лиза на стотици и хиляди. И 
всички дълго си спомнят за 
Кокан — Коста Георгиев, фи 
зиотерапевта със златни рь- 
це от Общата болница във 
Враня-

децата и 
мирането на 
сигурно въпрос, 
много побужда интерес.

е

К. Георгиев на работното си м 
ясто

Също и организирането на 
годишни почивкиРегио- енскурзии 

за работниците и децата, съз 
даване на условия за органи 
зиране на дневна и седмична 
рекреация и др. са все нераз 

които об-

С подписването на 
налното обществено договаря
не, през маналата година, за 
утвърждаване, разпределение 
и насочване на средствата от 

личните доходи заспециалисти в Белград. решени въпроси, скои
при които отишла на нонтрол. 
Как е възможно да се постиг 
не такъв успех във Враня- 

Думи на благодарност 
Кокан ще чуете и от девой
ката Даниела Димитрова от 
Враня, от шофьора Коста Ве
линов от 
ленувал коляно и пр. и пр. 

Кокан, казват пациентите,

дохода и 
собствени и съвместни нужди 
на работниците на територия 

Региона Ниш е направе 
на крупна крачка в провеж- 

I политиката на *Съ- 
комунистите и Съюза 

на синдикатите на плана за- 
жизненото равнище

се среща” ощещността ,дце 
от първите и дни на създа- 

й. Но да кажем и то
ва, че това са въпроси, които 

най-сетне

та на ванетоза

дането на 
юза на

седатрябва
разрешат.

Паралово, комуто
А. Д.щита на

Ранно КАРАНФИЛОВ на работника. Този обществен

.....................................•................. *******МФФФФФФФФ^НФФН ФФФФФФФ»

Като капитен на от-година.
бора беше пример на всички 
— по борческия си спортсмен31 ГОДИНИ НА ФУТБОЛНИЯ ОТБОР 

„АСЕН БАЛКАНСКИ“
ски дух.

Следващият капитен на от 
бора е ПОРА ГЮРОВ, който 
с известни паузи играе най- 
дълго. От 1951 до 
дина.

1975 го-

Между най-младите, сегаш
ната генерация на футболис
ти, пръв е започнал да иг
рае АНГЕЛ ПЕЙЧЕВ, който е 
все още активен спортист. 
Той беше и единствения, 
който за Асен Балкански не 
знаеше нищо.

тях, които в известни перио 
ди на отбора са били между 
челните му представители.

Петър Апоотолов. Любча 
Митов, Пе 

Иванов, Стоян Стоянов,

„АСЕН БАЛКАНСКИ” е име, коею повече от триде
сет години „носи футболния отбор в Димитровград. Как 
е формиран този отбор, как е получил името си, кои са 
първите, а сетне и най-известни футболисти е тема на 
тази статия- За създаване на „Асен Балнансни” ни осведо
миха ВИСИЛ ИСТАТКОВ и КИРИЛ ГИГОВ някогашни футбо
листи на този отбор.

нов,
Мишев, Славча 
тър I
Франя Тодоров, Васил Иванов За него всички свързват йе

на отбора. Един от 
СТОЯН СТОЯНОВ —

торията 
тях е
ТАЦА. Играл е от първите дни 
на формирането на отбора 
все до 1960 година. Той не 
е бил първият капитен на от
бора (никой от нашите събе
седници не знае кой е пър
вия капитен на отбора), но 
набързо след формирането 
„превзима” капитенената лен
та. И е оказал голямо влия

-и други.
Първа среща на новото иг

рище е игране с „Железни
чар” от Ниш и димитровград
ските футболисти печелят по 
беда с 2:1.

В момента, когато се нами 
ра пред изграждане на ново 
футболно игрище в Димитров 
град желаехме да си припом
ним за първите дни и пър
вите крачки на футбола в Ди 
митровград. Да си припомним 
и за някои от футболистите 
и за онези, които са участзу 
вали в създаването на отбо
ра. Естествено в тази статия

Следващата задача е била 
да се изгради футболно игри
ще. Известно време се е иг
раело на игрището край ка
зармата. С обща акция на 
всички трудещи се, младеж
та, учениците и т.н. е изгра
дено игрище край днешното 
предприятие „Циле”, където 
сега се намират детска гра
дина и жилищни сгради (ул. 
Б. Буха).

Между първите футболисти 
на отбора са били Димитър 
Сотиров, Богдан Димов, Нико 
ла Станков, Сава Тасич, Нико 
ла Стефанов, Илия Илиев, Бо 
рис Рангелов, Тодор Вучич, 
Ратко Драгиев, Никола Опасе

ВАСИЛ ИСТАТКОВ си най-
много спомня за първите дни 
на футболния отбор, който е 
създаден към края на 1945 

започва да играе 
година. И 

Истатков през първите дни е 
играл в този отбор, но за къ
со време, понеже в т 
ношение е имал други 
жениЯ- Да оформи отбора.

Отборът получава име по 
Славчо Дроцанов — партизан 

име е . „Асен Бал- 
е напуснал

През първите 
борът се е състезавал с от
бори от Пирот („Раднички”) 
и Б. Паланка („Единство как 
то е и „Тайрет" (Нишка 
баня). „Озрен” (Соко баня) и 
друпи.

години от-

година, а 
мачове през 1946

ние на редица поколения 
футболисти — със спортсмен 
ското си държание, любовта 
към спорта и педагогическо
то отношение към по-млади-

ова от-
задъл-

не можаха да намерят мяс
то всични, които са „създа
вали" историята на отбора. 
Но те ще си припомнят това, 
тези дни, когато навършват 
31 година От първата среща 
на отбора, на тогава новоиз 
граденото игрище.

В дългогодишната история 
на отбора „неговите бои” са 
защищавали много футбол ис 
ти. И естествено когато пи
шем за тях не можем да 
споменем воички. Искаме оба 
че да споменем няколко от

те.
ското му 
кански", който 
българската фашистна армия 
и се приключил към югослав 
ските партизани — към Свър

Наследник на Стоянов МИ- 
Фуфу.

Той започва да играе през 
1954 година, а завършава фут 
болната ои кариера през 1970

ЛАН ФИЛИПОВ

А. Д.ЛИШКИЯ ОТряД-

%ш ш< шШШ

Ш
С. СтояновВ. Истатков Г. Гюров М. ФилиповН. Гигов А. Петков
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'1И. Заянчковски
ФУТБОЛ

НД ПОЛУВРЕМЕТО ПОБОЙ В СЪБЛЕКАЛНЯТА КОЙ УШ 

ЖИВОТНИТЕ
„СИНДЖЕЛИЧ" (Ниш) ■-

— „АСЕН БАЛКАНСКИ" 3:0 (2:0)
Третата

(2)сРе1Да в състеза- 
Междуобтцмнск 

дшизия.
на „Асен Балкански” 
от „Синджелич” в 
3:0 (2:0). Домашните

датите за първо място 
лиха заолужено 

Онова

нията на 
футболна

спече кои играчи от „Синджелич”, а 
преди воичко на СТОЕВ, кой
то на полувремето в събле
калнята няколко пъти с ръка 
удари по главата Предраг Ди 
митров, без наквато и да е 
причина.

ата този мач.
което обаче след то- 

и 3'И мач тревожи всички люби 
с тел.и на футбола е неслорт- 

менското отношение и дори, 
хулиганско държание на ня-

отборът 
загуби 

Ниш
л футбол и
сти, които са един от канди-

НАПЪЛНО възможно е вър 
ху тези животни да влияе не 
просто самата музика като 
съвкупност от звуци, но и 
нейният ритъм. Физиолозите 
са установили, че бързите 
ритми усноряват пулса, а бав 
ните го забавят. Дори моно
тонното тракане «на будилника 
може да измени честотата на 
сърцебиенето. В една чужде 
странна лаборатория провели 
такъв опит. Поставили будил, 
вик в аквариум 
во станало? Рибите умирали 
когато часовникът тракал с 
по-бърз или бавен ритъм от 
ритъма на тяхното дишане. 
У кучетата под въздействие
то на тракането на часовни- 
на броят на ударите на сър
цето може да се увеличи от 
нормалните за тях 100—120 
до 300 в минута. Катерички
те «променят ритъма на свои
те снонове в зависимост от 
ритъма на тракането на часов 
нин а.

Има животни, които изоб
що лошо понасят шума. В 
САЩ били проведени такива 
опити. В стая с морски свин
чета в продължение на 88 ча 
са се разнасяла джазова му 
зина. В резултат на това се 
оказало, че повечето от опит 
ните животни оглушали.

Мнозина животновъди изуча 
ват сега реакцията на домаш 
ните животни нъм музиката. 
Някои от тях говорят, че му
зиката влияе положително вър 
ху продуктивността на живот
ните. Един английски фермер- 
птицевъд поставил в птичарни 
ка стар радиоапарат. Кокошки 
те свикнали с него, по-точно 
с разнасящата се от него му

зика. Когато фармерът приб
рал отново радиоапарата, нос 
ливостта на кокошките Рязко 
спаднала. Фермерът бил при
нуден да върне радиоапарата 
на кокшките.

А.

В ДИМИТРОВГРАД СЕ СЪСТОЯХА ЗОНАЛНИ ШАХМАТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

БАБУШНИЦА ПОБЕДИТЕЛ В РАДОСТИ И МЪКА

Птиците и бозайниците — 
тези г„безсловесни животни", 
нанто ги наричаха в старите 
книги, са споообни също как 
то и хората на емоционални 
прояви. На тях също 
са чужди такива чувства, ка
то страх, мъка, радост, скръб, 
удоволствие и т.н. Нещо по 
вече, силните

ОТ 10 ОТБОРА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЗАЕ 4 МЯСТО

В рамките на работническо- 
спортните игри в Сърбия ма 
9 април в Димитровград 
стояха зонални шахматни 
тезания. в
стие десет отбора от общини 
те на Нишки регион.

Състезанията в Димитров
град, състояли се в хотел „Бал 
кан”, ое проведоха в опорт- 
оменска обстановка, а всички 
участници останаха доволни от 
организацията, относно от до 
макина — Общинският оинди 
кален съвет в Димитровград. 
Освен състезателен характер 
между шахматистите бяха скл 
ючени и редица приятелски 
връзки.

Да кажем на края и това, че 
отборът на Бабушница заслу 
жено опечели първо място, по 
неже във всичките срещи по 
каза най-сигурна игра.

с риби. И нак
така неНа първо място се [ 

отборът на Бабушница. 
ще участвува във финалните 
срещи, които за Републиката 
ще се проведат на 23 и 24 ап
рил в Лозница. Отборът на 
Бабушница спечели 8 от девет 
срещи, а една среща игра на- 
наравно и по този начин с 
25,5 точки само за половин 
точка „избяга" на второкласи 
рания отбор от Свърлиг. Тре 
то място заеха състезателите 
от Пронупие с 21,5 точки, а 
домакините — отборът на Ди 
митровград 
четвърто място, само с поло 
вин точка по-малко. Следващи 
те места заеха отборите на 
Пирот, Ниш, Алексинац, Бела 
Паланка, Житораджа и Гад- 
жин Хан.

класира 
, нойтосе съ 

със
преживявания 

могат да причинят дори смърт 
та на животното.

които взеха уча

Експериментите, проведени 
в Сухумсната медико-биологи
чна стамица, канто вече спо 
менахме и очерка си за йерар 
хията, са показали, че систе
матичните отрицателни емо
ции могат да предизвикат нев 
роза, хипертония, органични 
изменения в различните орта 
ни и дори смърт от инфаркт 
на миокарда.

Вълците също Не са чуж
ди на емоционални прояви. 
Тези свирепи хищници са спо 
собни да изразяват най^дълбо 
ко такива чувства, като ра
дост и мъка. През миналото 
столетие френските вестници

Съобщение
На 17 януари 1977 

ме напусна своеволно 
ми Сетна Цветкова.

Подканвам я в °рок от 10 
дни да се върне в къщи и да 
продължим брачната общност, 
в противен случай ще заведа 
бракоразводно дело.

година
жена

се класира на

С добра игра се представиха 
и шахматистите от димитров
градската гимназия и основно 
то училище, които като побе 
дили в миналогодишните рабо 
тническо-спортни игри в общи 
ната я представяваха в тези 
състезания тази година. От де 
вет срещи те спечелиха чети

Яким Цветков 
„Сребърна'\Л/о 5 
ДИМИТРОВГРАД

писали за опитомения въ-лк 
на някой си мосю Муние. Са 
мо при вида на господаря 
си, завърнал се след дълго 
отсъствие в къщи, вълкът та
ка се зарадвал, че умрял от

ри, две играха наравно, а три 
загубиха. Но с по-добра под го 
товка те можеха да се бср 
и за първо място.

ШВЧО ДР8ЦДН0В - БАЛКАНСКИ
напираците в него чувства.

' АА. Д.
пятствия и да се борят на 
югославска територия, 
по този начин помагат и бор 
бата на своя народ против фа 
шизма.

(Следва).
нато

СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Този ден Отряда получава 
борци — Балкан 

Славчо
двама нови 
ски и Ломени, нато 
Дроцамов взима ново —_пар
тизанено име — -----
КАНСКИ.

За кратно време Балнансни 
става известен сред борците 
на Отряда по своята храброст.

АСЕН БАЛ-

Поради това му е поверена и 
длъжност-номандир на Нишав 
сиата (Втора) чета на отряда.

-■

Славчо Георгиев Дроцанов е 
20 ноември 1920 го 

многочленно бедно се 
Чупреня- (НР 

България). В родното си село 
завт>ршава основно училище, “ 
след това, с четиринадесет 
годишна възраст, започва да 
работи, като обикновен работ 
нин, на I

Една от задачите на Балкан 
неговите другари от От 

била и да разпростраи 
истината за партизаните

роден иа
ски идина в 

мейство в село РяДа е яват I.
и Народоосвободителната бор 
ба в Югославия между бъл
гарската онупаторсиа войсна 
в Сърбия, а особено в пирот 
смия нрай. През янУаРи 
година при Щаба на Отряда 
е създаден пропаганден цен- 

исти

а

много места.

1941 година войник вПрез _
българската фашистка войска, 
иъдето остава само три месе
ца. На 15 ноември, същата го 
дина, минава границата и при 

Свърлишни;; пар

п.р, с цел да разширява 
ната между българелите воини 
ци Балнансни и Ломени еа ап 
тоци на известното писмо иа 
Свърлишния отряд до бт.лгар 

войници, ноето е печа 
София и таи 

на частите на

нлючва нъм 
тизансии отряД-

сните 
тано илегално в 
но предавано 
българската

ПРЕЗ 1918 година след привършване на < 
освобождение на Горно Понишавие 

Цариброд пристигнали френски войници, в чий- 
то състав имало и около 20 души негрисенегалци. 
Те били настанени в сградата на училището 
„Христо Ботев" в Строшена чешма, а техния 
шеф квартирувал в дома на Ковачеви. На сним
ката, която поместваме, със сенегалците се фо 
тографирали и някои царибродчани като РУ1* 
Сотиров, Зорка Евстратнева, сестра на Васил 
Иванов Циле, Ачка Ганева, Цветанка Наидено- 
ва Ковачева и АР-______ - * —

вСенегалци спете завойска.Желанието му е било да иа 
борба 

на своя и
право място за илегално граница 

в София за 
материали за пе 

пропаганден матери

мери
против неприятеля 
други народи. Като се свързал 

Свърлишиия отряд тогава 
Отряда Ри

Минавал е 
та и пребивавал 
набавка на 
чатано иа

1

Всъс
ал.иомаидир иа IШНИЯ

сто Вуйшевич го 
ли знае, че тяхната 
тежка и сурова.

попитал да 
борба о 

Славчо, заед 
но с другаря св Неофит, отго 
ворил, че знае и че са готови 
да се срещат о всяиаиви пред

1943 годиЗгива на 8 август 
на, близо до 
(Пиротсна община), срязан о 

на четници — преда Царибродсело Топли дол

нуршуми
тели. А. Д.
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три двои тел етия след смъртта 
на своята майна и сина си. 
За разлика от други подобни 

нанто съобщават баг 
на лицето

ЛЮБИТНИ фАНТНЙ

СТОЛЕТИЕТОПРЕКРАЧИЛИ случаи,
датските вестници, 
на болния ..личат следите от 

умора". За него безсъ 
станало непоносимо

отпразнува 142-ия си 
Той, нанто и пре 

занимава със

банд
рожден ден. 
ди, активно се 
селсностопанона работа и е д 
путат в селсъвата. Геронтоло 
аите обясняват големия брои 
столетници в тези райони с 

околната среда

Сега в Азербайджан има 
2474 души, които по време на 
Белината октомврийска социа 
ли етическа революция са би 
ли на 40 и повече години. Във 
високопланинския район на ре 
публиката Карабах на всеки 
1000 жители един е прекра
чил 100-годишната граница. Не 
отдавна в Леринския район 
Меджид Агаев от село Тиня

тежка 
нието е 
страдание, 
да му се помогне не са имали

Но засега опитите

успех.
чистотата на 
— чист планиони въздух, и хи 
гиеничния начин на живот 
умерена храна, предимно млеч 
ни продукти и зеленчуци.

ГРАДОВЕ ПОД ВОДАТАЗОРАН ОСТАДЕ БЕЗ НОС
цията на музея по подводна 
археология е събрала интерес 
на и богата колекция от пред 
мети за домашно ползуване. 
Те са лежали на мореното дъ 
но около две хиляди години.

В Турция са отнри-ти десет 
антични преда. В древни време 
на те са се намирали на бре 
говете на Средоземно море и 
около големи езера. Сега са 
скрити под водата. Емспеди-

ЙОЩЕ од лани Зоран, моят унун, ме навна 
да га упишемо у неникво визнултурно друштво. Ка
же оче да рита топну или да буде бонсер. Това мло- 
го му се допада на гледа по телевизиюту. Рено де 
на отидеш у град да учиш гимназии» че те упишемо,
нема да останеш назад.

И туя годину детето йе у град. Питам га я 
нинво стану с вискултуруту, нинъв че буде. А он све 
не може да се реши дали да буде вузболист или 
бонсер.

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ БЕЗ СЪН След поскъпване на той;
евтини прахосмухачииЕ ето титен работник. Болестта му е 

рядка — той не е заспивал ни 
минута през последните

Иракските специалисти от 
дълго време се опитват да из 
пвнияпт 60-годишен железопъ то

Рено айде я А» се заинтересуйем да видим щ 
куде че буде на детето по-добре. Отидо при йеднога Щ 

посаветуйем, он се раз- ==§
ш—

учитела од наше село да се 
бира оди визкултуру. Човен ми наза тена:

— Дедо Манчо, нво да ти кажем. По-добре йе 
детето да су упише вузбалист. Боксат нейе добре. Че 
га удари некой да му строши носат, та цел вен да
иде аптав. това на Зорана. ОноОтидо я дома и говорим 
ли си йе послушно детето на деду си послуша 
и уписа се у вузбап. Поче да рита и за кратно вре
ме чу по радийото дена детето иде у АРУПи градо- 

щ ве да рита и дава голове и
__ _ и‘за новине. я сам узел новин^ту и
Ш га показуйем даде ни писмо Зоран ми пише.

__ Дедо, йела у Ниш да ме видиш, намирам
се у болницу...

Отидо одма и нво да
зано у завойе. Играли с нишлийе топну и дума по 
дума дошло до бой. Некой ударил Зорана по носат 
и га осакатил. Криво ми беше що на дедето говори 
да стане вузбалист. По добре да се беше записал бок 
сер. Са ми човеци кажу дена бонсерйете се бию, ама 

йедън бонсер нейе остал без нос.

ме

йеднуш га бейоше слинали 
закачил дома да

видим. Детето све увър-

оИз една реч, произнесена 
при откриване на изложба на 
добитък:

— Нашите деди са се гор 
деели с конете си, свенете ни 
са отдавна познати из цялата 
страна, а такива големи гове 
да, наквите има при нас. се 
намират твърде рядко.

Перо идва на първия 
по плуване. След малко той 
казва на учителя:
— Може би трябва да лрикло 
чим за днес. Вече не съм жа
ден.

часникига ни

МАНЧА

ват, че тук се готви лошо? На 
пример при вас се прави мно 
го хубаво кафе.

Извенете, господине, но 
не е кафе. Това е пиле-това

шка супа с фиде.СТАТУЯ НА АНА ФРАНК оо

Жена-шофьор дълго търси в 
чантата си шофьорската 
книжка и накрая се обърща 
към милиционера:

— Моля ви. извадете я вие. 
Без очила не виждам подале 
лече от носа си.

— Защо овиедтелят, който 
е видял боя. не е помогнал 
на пострадалия? — строго пи

о сишаяашт жш>
се— Аз толкова яросно 

боря с моя вроден мързел, че 
ногато най-накрая го победя, 
нямам сили да отида на рабо

В Амстердам пред нъщата, 
в която Се крило през тежки 
те години на нацисткото роб 
ство семейството на 
франк, бе тръжествено от
крита статуя на малкото мо
миче, ноето през тези години 
на укриване написа своя дне 
вник, станал страшно обви не 
ние срещу фашистките пре
стъпници. 16-годишната девой 
ка е била изпратена в концен 
трационен лагер, нъдето заги 
нала. На откриването на ота 
туята е присъствувал бащата 
на малката героиня От Франк, 
единствения оцелял от цялото 
семейство. Скулптурата е дело 
на Мари Андриесен, холанд
ска скулпторка.

та съдията.
— Защото не знаех, дру

гарю кой от двамата ще по 
страда.

шш.,. м
- Ана та.

-
. т •

I

оф.
АФОРИЗМИ ЗА УЧЕНЕТО— Господине — казва еле 

гантна дама на продавача, — 
изберете едно подходящо ман 
то за кучето .ми.

— Трябва да го доведете. 
Невъзможно ми е- без 
имам мерките му.

— Но разберете, аз искам 
да го изненадам.

★
Да обичаш ученето, значи да си близък 

до познанието.
:

да

КОНФУЦИЙ
*.'А
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"миI По-добре е да изучиш излишното, от- 
колкото да не изучаваш нищо.

проверка 
на един стол. След 'Няколко 
проби на менюто той назва: 

— Не разбирам защо каз-

Инспектор правиая шш СЕНЕКА

*&***??**

Димитровградска
Сутйеска

лцт/игров

БкйШ он^и


