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С уназ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Издотелство ..Братство” е удостоено с
Орден братство и единство със сребърен венец за особени заслуги в
областта на информативната и графичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството
между нашите народи и народности.
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С безчет приветствени теле
грами трудещите се й граж
даните, младежта и пионери
те, всички народи и народнос
ти честитиха юбилеите на дру
гаря Тито: 40-годишнината му
от заставането му начело на
ЮКП (СЮН) и 85-ия му рож
ден ден. И трудещите се от
Издателство „Братство” в Ниш
пожелаха на другаря
Тито
нрепно здраве и дълголетие,
честитейни му юбилеите и
Деня на младостта.
Президентът Тито
благода
ри и на Издателство
,,Брат
ство” за сърдечните поздрави
и добри пожелания.

Провеждансто в дело на Закона за сдружения труд — една от основните обществено-по
литически задачи в организациите на сдружения
■ТРУД — все още не върви с желания темп. Та
зи констатация беше изнесена на съвместното .
засе'дание на председателите на синдикалните
организации, секретарите на партийните органи
зации- и директорите
организациите на сдру
жения труд в. Димитровград.

•

ПО ПОВОД ТИТОВИТЕ И НА
ШИТЕ ЮБИЛЕИ

Причини за това Положение се търсят, и
намират, в липсата на кадри, недостиг на време и--прочие. Има обаче и неправилен подход
нъм редица въпроси. Изхожда се от становище
то, че., всичко трябва да завършат работните гру
. пи, специалистите, а пренебрягва се най-същес
твеното — че в прилагането на Закона и уста
новяването на определени
основи и
мерила
- главна роля трябва да изиграят всички трудащи
.се. Чрез активно и творческо, участие в изгот. Вянето на всички споразумения и правилници.

па ЪорИт безШкаша 1 с!оЪгз.т ге1заша ко^е зЪе тт ириЪШ роуобот 85. гойепбапа х 40. ео«ИзпЛсе зЪирап.}а па
се1о РагЪх.}®.

Фансимиле на телеграмата на др. Тито до „Братство”

НА СТРОЕЖИТЕ НА ВТОРИЯ ЕТАП

НА ВЕЦ „ВЛАСИНА"

Дъждовалежите спъват изграждането

Естествено, основно ударение на заседание
то, организирано по почин на Общинския син
дикален съвет, беше сложено върху преките
задачи във връзка с утвърждаването на осно
вите и мерилата за разпределение на дохода от
носно на средствата за лични доходи.

ПОРАДИ лошите нлиматичесни условия и извънредно те
жкия терен, с изграждането
на поотделни обенти от вто
рия етап на ВЕЦ „Власина" в
Лисина сравнително много се
закъснява. Всички обенти, за
ноито о досега изразходвано
580 милиона динара, а които
трябва да повишат производ
ството на електрическия ток
във Власинските водоелектри
чески централи от досегашни
те 150 на 320 милиона кило
ват-часа елентричесна
енер
гия. не са завършени в опре
деления срок — до края на
миналата година.
Според думите на ЯНКО ОБ
ЛАК, директор на ООСТ „Мо
рава", която работи в състав
на
белградското
строително
предприятие
..Хиротехнина”,
досега са завършени 70 на
сто от работите в изгражда
ното на язовирната преграда,

В този смисъл се изтънна, че р|ализацията
на член 129 от Закона за сдружения труд изи
сква да се намерят такива основи и мерила,
ноито лодикват трудещия се към по-добри де
лови резултати, развиват творчество, дават под
тик за по-успешна работа и по-добра трудоза
дисциплина, ползване на машините и работното
' време, а с това и на по-голям принос към об
щите резултати на труда. Всичко това ясн0 г°’
вори, че първото и основно са качеството и ко
. личеството на работата, въз основа на конто
трябва да отава и разпределнието — значи раз
пределение на средствата въз основа на резултатите от труда. •
Тези и подобни определения трябва да бъ
дат вградени в самоуправителните споразумения,
а също така и прецизно разработени в правил- ниците за разпределение на личните доходи.
Всичко това обаче не се прави, въпреки
факта, че самоуправителните споразумения и
л правилници трябва да бъдат приети до края на
• - текущата година. 8се още се чала да се „препиц»ат" готови- споразумения- от някоя друга ор
ганизация, а в случая се пренебрягват специфичностите в определени организации и изпуска
не могат да
дедището,
че
споразуменията
бт^-дат „униформни". Има и погрешни разбира
• ,ния, ме всяна работа не може да се измери”,
а това естествено не е и не може да бъде в
съгласие с разпоредбите на Закона.

!
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Новата анумулация в
Лисина, която трябва да
удвои производството на
елентричесна
енергия
във Власинските
водоелентричесни
централи,
ще закъснее над от ед
на година

помпено-акумулационния
обе
нт и др. Строителните работи
ще
бъдат приключени
към
нрая на тази година, а след
монтажа на техничесните уре
ди в срон най-малко от шест
месеци, всични обенти ще бъ
дат готови през май идната
година.
Строителите влагат
мансимални усилия с цел да на
вансат закъсненията, до които
е дошло вследствие на лоши
те климатически условия и яв

Трябва обаче да се има предвид факта, че
много обществени документи, предимно
Кон
ституцията и Закона за сдружения труд, дайат
нужни обяснения и определят ноннретно отноше
нията на разпределението в сдружения труд.

.

А всичко това трябва да се проведе в дело, в което значителна роля трябва да изиграе
Съюза на синдинатите. Но основното е, че глав
ната дейност е в самите организации, при лълно участие на всични субективни сили. Затова
е необходимо да се дефинират моннретми прог
рами и дейности в тази година и води грижа
за провеждането им- в- дело в определения

срок.

яването на подземни води; Че
времето не е подходящо говорят и следните данни. През
изминалите три месеци пове
че от 30 дни са били дъж
довни, ноето е попречило на
нормалната работа
на
този
най-голям строителен обект в
южна Сърбия- Тана например
тези дни новите дъждовалежи
и застудявания донесоха но
ви трудности на строителите.
Отново е пренъснато изгражда
нето на я30ВИРната преграда,
която ще затваря четири рени от два речна слива в анумулационно езеро, дълго че
тири нилометра. Оттук водите
ще се прехвърлят във Власин
сното езеро. Силни помпи въз
всяка секунда ще изхвърлят
от акумулацията по 7,5 нуби
чески метра вода на височина
от 360 метра, ноято след то
ва по тунели, канали и сифо
ни ще преминава във Власич
ското езеро. Става въпрос за
единствен
помпсно-анумулационеннен обект в
нашата
страна, чиято подземна маши
нна зала на дъпбочина от сто
метра сега се бетонира.
Инак до сега са построени
18 километра канали и над 3
Сега
в
километра тунели,
пълен разгар е
пробиването
на тунела „Любата” — один
от най-дългите от този вид
в Европа. От общата му дъл
шина от содем нилометра, ос
тават непробити още 1700 ме
тра. Тук са убедени, че и то
зи голям обект ще бъде за*
вършен до края на тази го'

А. Д.

дина.
У

Помпено-анумулационннят обект в Лисина

В. В

ОБЗОР

ИЗ ЕКСПОЗЕТО НА МИЛОШ МИНИЧ
В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

ЗА МИР II НАПРЕДЪК
I ЕВРОПА
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ЗАБРАВИМ“ ИСТОРИЦИ

ИНФОРМБЮРО не е един
ствената форма и израз на хе
гемонизма в международното
работническо и комунистичес
ко движение, но историята ве
Очакваме дебатата на Белградската конферен- роятно не е отбелязала нищо
и
насочена
така
сурово лъжливо, иенаучщия дл бъде откровена, конструктивна
I но, вредно и дестимулативно
към бъдещето
в отношенията между комуни
НИБ ОЧАКВАХМЕ ПО-УСНОРЕ
стическите партии.
Съветите на Скупщината на
НО
ПРИЛАГАНЕ
НА
ЗАКЛЮ
СФРЮ на сесията си от 3
ЧИТЕЛНИЯ ДОКУМЕНТ
Безспорно нито едно подоб
юни обсъдиха антуалните въ
но #вление 0 международното
проси на нашата вътрешна и
Мнозина
участници
в
Конработническо
движение не е
външна политика. На сесия
за европейската , ТОлнова демантирано, оспорва
та подпредседателят на Съ ференцията
сигурност и
сътрудничество,
н0 и осъдено в
прантиката,
юзния изпълнителен съвет и
между тях и Югославия,
с , в%в всенидневния живот иансъюзен секретар на външни
право
не
оа
напълно
доволни
т0
Информбюрото
под
Сталите работи Милош Минич, го
от досегашното провеждано в
новото ръководство и динтат.
вори за антуалните въпроси на
живот на решенията и пропоЗатова Информбюро о един
европейската сигурност и съ
ръките на Заключителния акт
ВИд граница можду хегемония
трудничество пред предстоя
на
Конференцията,
както
л
ма и правото но самостоятел
щата конференция, която на
ните с начина на третирано
н0 развитие на ведна партия
15 юни започва в Белград.
и на осяна страна, относно
на някои негови
части. Ние
на
развитието на истината, на
ИЗ ЕКСПОЗЕТО НА МИЛОШ
очаквахме по-уснорено осъще
честност,
наука,
хуманизъм.
МИНИЧ
ствяване на изводите от Зак
домокрация и интернационали
Рамите на белградското за
зъм върху принципите ма со(На 3 стр.)
седание са утвърдени от Кон
ференцията в Хелзинки. Стра
ните-участнички, по наше убе
ждение, трябва да
обсъдят
прилагането на Заключителния
документ и да положат нови
съвместни усилия и в атмо
сфера на взаимно уважение
и разбирателство да дадат но
ви импулси на провеждането
в дело на договорите и реше
нията от Хелзинки.
— В оценката
възмож
ностите на белградското засе
дание
изхождаме от съще
ствуващата
европейска дей
ствителност, както и от отпо
рите, които произтичат от по
дялбата на Европа, която все
още е и голяма и дълбона.
Резултатите на
белградското
заседание, обаче, преди всич
ко зависят от готовността на
политическата воля и ангажи
рането на
участниците
му,
т.е. от европейските страни и
САЩ и Канада. Съществува
щите трудности и различия мо
гат различно да се оценяват,
но с това не може да се из
бегне или намали пряката от
говорност на всичките участ
ници за работата и резулта
тите на срещата.
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международното
лидарност а
комунистическо движение, отнъдето започва разграничава
на със старата
прантина на
подчинение на всички партии
(и страни) на „ръководещия
център" и на деформациите,
които произтичат от това.
Нормално е, че
всички не
гледат така на Информбюро и
че жма и такива, които наиохотно. иснат по едни или дру
ги причини, този период да
хвърлдт в забрава или в найдобър случай Да го приемат
като един неприятен епизод,
свързвайки го по правило с
името на някого, който е ири
тикуваи поради „култ на лич
ността”.
Във всени случай, ногато «я
пой има претенции за Инфор
мбюро да пише нато за история. преди всично е желател
но да прояви минимална обек
тивност, ано вече ндма сме
лост проблема да осветли на
учно и политически.
Група съветски автори в рам
нито на Академията на науми
те на СССР, която се е зае
ла с тази работа тежно е сгре
шила нъм обентивността, пра
ви меча услуга на науиата. и
което е най-лошото, опитва се
да маневрира с Информбюро
в службата на надминатата по
литина на хегемонизма.
Единадесетият том на „Ис
торията на света” между дру
гото оценява, че основаване
то и дейността на Информбю
ро и на неговия орган „За
здрав мир и народна демонра
ция" било „важен мобилизаторски стимул р антивността
на целонупното номунистичес-

Милош Минич говори в Снупщината на СФРЮ

но движение и моето е найважното аа интернационалисти
чаеното сплотяване на иегови1в редове". Това не а само
обикновено произволение, но
в в пълен разрез с практи
ката по отношение на наша-а
Партия и нашата страна. Труд
но е да не се постави въпро
сът не е ли това опит да се
нъм
оправдае тази политина
нашата страна?

Ано вече говорят за резо
люциите и разглеждат второ
то и третото заседание на ИБ,
1948 и 1949 година „за състоянието в ЮНП" и „за не
гативното становище на ЮНП”
нъм резолюциите, авторите на
гази „история” не е трябвало
де премълчат
диитаторските
методи на Сталин, обвинения
„ененомуникациите”.
Не
та и
е разбира се,
„негативното
становище на ЮНП” било при
чина за скъсване на отношенията с „братените страни и
братсиите партии", но обратно.
Не са ли могли поне да нажат нещо за ,.негативното ста
новище на ИБ” към братската
страна и парти# и да спомв
нат между другото ииономиче
военни#
насната блокада,
тисн, опитите за субаерзи# и
другите методи на намеса във
вътрешните работи на Юго-

слави#.
Трудно е да се предпоста
ви че се касае за „забравни”
историци, аке вече има толнова живи свидетели за това
събитие, което промени исто
рията и практиката в между
народното комунистическо дви
жение, което бе само потвър
дено в Берлин преди една ге
дина.

СБ. Т.)

Вилко Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз

щ
НШОНАСЮК
в)
По повод 40-годишни#
юбилей от идвакегопна
другаря йссил ■ Броз 7ин,/ ЮКП
то
начело
(^937—1977) и 85тИЯ му
рожден ден я. „Брат
ство” в повече броьве
ще публикува част от
книгата на Ьилко Винтерхалдер „По
жизне
на1;, Йосип
ния път
Броз”. В тази част на нни
гата под
название —
НА КОРМИЛОТО се го
вори за
годините, но
гато дру<ардт 7ито за
става начело на Парти
ята и я готви за съд
боносните
исторически
събития но НОЬ и На
родната революция-

НА КОРМИЛОТО
■ ‘

°

Йосип Броз през
този пе
риод от два и половина месе
ца отново свързва линии на
партийната, синдикална и мла
дежка дейност. През
това
■реме и в другите области би
ват образувани партийни ръко
водства, нато в Босна и Хер
цеговина, в Косово и Метохия
и се прави подготовка за съз
даване на единно ръководство
за Манедония. Заедно с Нар
дел участвува на партийната
нонференци# в Словени# и тун
разработва въпросите за отбра
на от фашистката опасност и
за единството на народите на
Югослави#
и единството на
целия словенски народ от те
риториите и на Югослави# и
Италия и Австрия. В това вре
ме Словени# била област, къ
дето се допирали силите на
Оста и откъдето вършили глав
натиск
на
Югослави#.
н_ия
Йосип Броз намира време да
разговар# с югославсните ин
телунтуалци,
отново раздвиж
ва антивността на ЮРП, разо
бличава дейността на Петко
Милетич, разплаща се с подри
вната дейност на
членовете
на ЦК от Париж Лабуд Кусо
• вац и Иван Марич, ноито на
-своя ръка действували полити

-

°

.

чески в страната не спазвайни
решенията на ЦК. Йосип Броз
ги сменил от функциите члено
ве на ЦК.
След нато
завършил тези
работи Йосип Броз се връща
в Париж. Упорито търси да
отиде в Москва окончателно
да реши статуса на ръковод
ството на ЮКП.
Донато обстановната в стра
ната и в света още по-вече се
влошавала пред мюнхенската
нриза, Йосип Броз в Париж
чакал възможността да замине
в СССР. Вестите които при
стигали от страната и които
следял в печата
оправдават
прозорливостта,
но#то пока
зал до тогава. През август в
Белград идва
Блатно Мачек,
посрещнат нато един от носи
телите на споразумението. При
ветствува го маса от 100 000
граждани (Белград по това вре
ме
имал
300 000
жители).
Широката общественост по това време не знаела, че кня
зът - регент Павел установил
нонтант с Мачек и че вече во
дил
първите
разговори
в
смисъл за решаване на хър
ватски# въпрос по
династически и режимски начин, чрез
спогодба между сръбсната и

.

°

хърватената буржоази#. Тога
ва Мачен още можал да бъ
де ло#лен нъм свойте опози
ционни партньори и да за#ви
пред кн#за, че в Белград ид
ва в рамките на съвместната
политическа акци# със Сдру
жената опозици#. Още по-мал
ко обществеността знаела, че
Мачен по това
време имал
контакти и с официална Итали# чрез свой
доверен човен, н#ной си Нарнелути. По
времето на мюнхенената кри
за правителството си
позво
лява лукса да разпише избори
което говорело какъв
бил натискът на народните ма
си върху нейната непопуляр
на политина и
как то.
във
формата на избирателна побе
да търси
потвърждение, че
тази политика е приета. Избо
рите били разписани за декем
ври 1938 година.
Сто#динович, на изглед, бил
•на върха на своята мощ. Бил
обкръжен от
вниманието и
на Мусолини и на Хитлер с
нюанси, които отразявали
и
нюансите на съперничеството
между Итали# и Германи# по
отношение на вли#нието вър
ху Югослави#. Военни делега
ции и формации на
военни
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ЗА МИР И НАПРЕДЪК В ЕВРОПА
(От 2 стр.)
Лючителния документ,
относно такова поведение, което би
било в съгласие с хелзинските
договори, въпреки че ни бе
ше ясн°. че за относително
кратък срок от две години
между Хелзинки и Белград не
може всичко да се промени
и че за осъществяването на
Заключителния акт в цялост
ще бъде необходимо по-дъл
го време. Затова през целия
период от
Хелзинки
насам
ние се застъпвахме за динамично и цялостно прилагане
на този документ, изяснявайки се против тесногръдите и
рестриктивни
тълкувания
и
подходи, както и против настояванията отделни части да
се измъкват от цялото и ло
различни начини да се проти
вопоставят на Цялото.
Все пак
считаме, че след
Хелзинки са осъществени не
малък брой значителни резул
тати. Ние смятаме, че в раз
лични области укрепнаха поло
жителните процеси
по пътя
към изграждане на доверие,
сигурност и сътрудничество в
Европа, въпреки че още съще

ИТАЛИАНСНИЯТ

ствува голямо недоверие,
а
отслабването на
напрежението, сигурността и сътрудниче
ството все още са крехки и
лесно попадат в застой и кри
зисни положения.
Тук на първо място бих по
сочил Осимските споразумения
между нашата страна и Ре
публика Италия, които неотда
вна бяха ратифицирани в този
дом.
Осъществени са и други резултати, каквито са споразу
менията между
Германската
федерална република и Полша,
между ГФР и ДДР и други.
ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ
МАЛЦИНСТВА
— Положението на
националните малцинства представ
лява по-широк европейсни по
литически проблем, за който
Заключителният документ съ
държа и конкретни становища,
за които ние винаги изявявах
ме нашата голяма заинтересо
ваност.
Ние в нашата
страна номпленено решихме въпроса за

положението, на народностите,
осигурявайки всестранно осъ
ществяване на техните права,
като същевременно се застъп
ваме за осъществяване на пра
вата на
нашите национални
малцинства в съседните стра
ни ...
В настоящия момент само
бих
припомнил
за - нашето
принципно становище за по
ложението
на
националните
малцинства, което изнесохме
и в Женева при подготовка
та за Конференцията в Хел
зинки. Именно, в съвременни
те европейски условия
все
по-очевидно е, че зачитането
на правата на
националните
малцинства представлява есте
ствена, неразривна, съставна
част на добросъседските отно
шения, сътрудничество и сбли
жаването между страните и
народите и на миро и сигур
ността в отделните
региони,
в Европа цялостно, а и пошироко. Очакваме, че Белград
скато заседание ще посвети
внимание на провеждане в де
ло разпределенията на Заклю
чителния акт за националните
малцинства.

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Форданн в Белград
СРЕЩА С ПРЕЗИДЕНТА ТИТО
На 6 юни в Белград прези
дентът на Републиката Йосип
Броз Тито прие пребиваващия
у нас министър на външните
работи на Република
Италия
Арнолд Форлани и се задър
жа с него в по-дълъг прия
телски разговор.
Министърът Форлани осве
доми президента Тито за раз
говорите си със своя доманин

Милош Минич за по-нататъш
ното подбряване на инак твър
де плодотворното сътрудниче
ство между Югославия и Ита
лия.
Президентът Тито изрази го
лямото си удоволствие поради
влизането в сила на Осимски
те споразумения, което създа
де нови възможности за по
нататъшното всестранно сътру

дничество и сближаване
на
д етевъсседни страни. С това
е даден конкретен принос в
прилагането на Заключителния
документ на Конференцията
за европейската сигурност и
сътрудничество, така че се
касае за събитие от по-широ
ко значение за по-благоприятното развитие на международ
ните отношения-

самолети били на посещение
в Белград. Стоядинович и Ча
но се срещат във ВенецияТук очевидно било договорено
Югославия да не окаже по
мощ на Чехословакия, а Ита
лия Да влияе на Унгария да
не нападне Чехословакия, за
да не предизвика необходимо
стта от „казус фоедерис, то
ест задължението да се при
тече в помощ на Чехослова
кия- Меденият месец на юго
славския режим със
силите
на Оста сякаш доживява кул
минация тъкмо в навечеритето на Мюнхен, когато Мусо
лини край село Планина посе
щава югославска
територияГук официално го посрещал и
поздравил банът на Дравсна
бановина Натлачен. Както
и
Хитлер няколко месеца преди
и Мусолини заявия:

тица, Белград). Хиляди младе
жи изпълнили
чехословашко
то посолство с желание да
станат доброволци за отбрана
та на Чехословакия- Младежните маси излезнали на ули
ците на Белград с възклица
ния „Вярност за
вярност!”,
„Ще отбраняваме Чехослова
кия, Ще отбраняваме страна
та”! Фашистното нашествие в
Чехословакия хората в Юго
славия почувствували болно и
яростно като нож в собстве
ното си живо месо. Под вли
янието на ЮКП тогава вече
започват да се формират ба
тальони за отбрана, по почин
на СКОЮ и ЮКП младежта
се учи на военното изкуство.
Положението е наелентризира
но донрай- Възванието което
по повод на Мюнхен издава
ЦК на ЮКП оценява положе
нието така:

зира всички народи на Юго
славия в борба за отбрана на
неделимостта и независимост
та на страната против герман
сните и италианските фашист
ки агресори и техните помо
щници.

„Аз съм приятел на югослав
ския народ, аз трайно ще ос
тана ваш приятел. Това е моя
та воля- Което кажа веднаж,
това и остава, защото такъв
е моят морал.”
Какъв приятел бил на юго
славения народ Мусолини, то
ва се видяло наскоро. Но, че
югославският народ бил прия
тел на чехословашкия народ,
това се видя.ло веднага в дни
те на мюнхенената нриза. Под
ръководството на дЬКП юго
славските посрещнали
Мюн
хенското споразумение с де
монстрации и стълкновения с
полицията (стълкновението на
моряФките работници с поли
цията в Сушан, демострациите
в Черна гора, Скопие, Субо-

....... Със своята предатолска
лолитина към съюзниците на
Югославия правителството на.
Стоядинович извърши
тежко
престъпление над народите на
Югославия- То помогна на геримпериалистичесни
манените
път
разбойници да открият
към югоизток и за народите
на Югославия подготви съд
бата на Чехословакия- Полити
ката на Стоядинович не само
че не отклони опасността от
разпокъсване на
Югославия,
но напротив тя увеличи и при
ближи тази опасност.
В навечерието на предстоя
щата опасност за Югославия
основна задача на ЮКП в то
зи час е да вдигне и органи-

Необходимото
предусловие
за осъществяване на тази за
дача е смъкване на противна
родното правителство на Стоя
динович и създаване на прави
телство на
националната от
брана, което ще бъде способ
но да организира отбраната
на страната и на расистките
агресори да даде непоколеби
ма съпротивление. Ръководе
но от тази задача правител
ството на националната отбра
на трябва да се опира върху
работническата класа, върху
обединението но всички демо
нратични и на всички здрави
национални сили в Югославия,
рошено да подобри материал
ните и културните жизнени ус
ловия на трудовия народ
в
града и селото, незабавно да
въведе демократични свободи
и братски отношения между
народите на Югославия върху
основите на национално . рав
ноправие, всестранно да заз
драви приятелски отношения
с балканските държави и да
поддържа приятелски връзки
на Югославия с всички стра
ни, готови да се борят про
тив германения и италианския
фашизъм, на
първо
място
със Съветския съюз."

МАРЯН РОЖИЧ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНСТИТУ
ЦИОННАТА РОЛя НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Фронт от хоро,
а не от форуми
— Основно е навсякъде да
зад отпорите на такава насо
се изборим за ясно утвърден
ка фактически се скриват ста
и върху опита на Народния
рите тежнения за стесняване
фронт обоснован концепт на
на простора на самоуправител
Социалистическия съюз нато
фронт, в който всички демо
ното политическо решаване и
кратически организирани соци
политическото действуване на
алистически сили начело със ,
трудещия се и гражданина, а
СЮК да се борят за социали
всъщност за отчуждаване на
зъм върху
самоуправителни
основи. Това трябва да бъде
принадената стойност от рафронт, чиято основа е трудеботника. Само на етатистичес
щият се човек и гражданин,
ките и технонратически сили
а не фронт от
механически
и центрове на отчуждена мощ
сдружени форуми и организа
пречи
дееспособен и
моции. В тази насока всяка ор
ганизация действува самосто
билизаторсни
Социалистичесятелно, а всички заедно единки съюз, само на бюрократи
нно, без паралелизъи, но и
чесно-централистичесни
пози
без трансмисионизъм, без да
ции и
от административната
се прави кърг около политиче
ските компетенции и без зат
прантина идват тенденции, ко
варяне на една спрямо дру
ито свеждат ССРН в ролята
гите, и по отношение на по
на трансмисия, като го насоч
ССРН
литическата
система,
ват към форум на работа, де
трябва да развиваме нато мя
сто за политическо договаряне
нларативност и пасивно наблю
и решаване на организираните
даване на явленията и проб
социалистически
сили,
като
лемите, които се стремят да
място за изява и уеднаквява
сведат на механизъм за под
не на становища и действия,
крепа на вече приети реше
като нохезионна
обществена
ния- Твърде вредни са и раз
сила.
ни явления на сентанство и
други видове на подценяване
БЛИЗОСТ
на обществената му роляТакава насока е предпостав
ка за постоянна критичност и
упоритост в борбата за същи
ната на ССРН и то не декла
ративно, с апели и нритикарство, но с акции. Трябва ви
че
наги да имаме предвид.

Докато така се развиват ис
торическите събития. — ноито
означавали прелудиум на Вто
рата световна война, — докато миролюбивият
демократи
чен свят се ужасява от Мюн
хен, докато започвала агония
та на испанската
република,
Йосип Броз използува всеки
момент да се обясни с Комин
терна. Един от неговите опити,
един месец след завръщането
му в Париж, някъде през юли
1938, бива увенчан с успех.
Днес се вижда, че едно пи
смо на Йосип Броз до Дими
което при завръщатров,
нето си от Испания отнесъл
стигнало до
един руснак,
получателя- В това писмо Иосип Броз моли Димитров лич
но да се застъпи за решава
не на открития въпрос за
ЮКП, ронеже на другарите в
страната е необходима спеш
на помощ в работата. Моли
Димитров, на него, тоест на
Йосип Броз, възможно по-ско
ро да се изпрати виза с цел
горе, в Москва, да се реши
въпросът с Партията. „Аз чув
ствувам
голяма
отговорност
пред Партията в страната и
по-нататък не мога
така да
сед Я тук" — казва в писмото
си йосип Броз. Това писмо
пристигнало в
Москва на 21
юли 1938 година. За Москва
Йосип Броз този път пътувал
със самолет през Стокхолм,
където пристигнал на 23 ав
густ. Следващия ден, на 24 ав
густ се спуснал в град Велиние Луни.
(СЛЕДВА)

Такива явления и тенденции
все пак не могат да намалят
значителните конкретни актив
ности, които трудещите се и
гражданите, обществено-поли
тическите и обществените ор
ганизации и сдружения на гра
в
жданите
осъществяват
ССРН. Напротив, досегашните
резултати в тази
активност
трябва да
разгледаме
нато
твърде важни и вдъхновява
щи за целокупната бъдеща ра
бота върху осъществяването
на конституционната роля на
Социалистическия съюз. Осо
бено е важно тази активност
винаги да бъде и конкретна
и близка на хората.
САМОСТОЯТЕЛНОСТ
За обинската
организация
е важно в своята работа да
се обляга върху най-широка
та активност на хората в мест
ните общности . и организаци
ите на Социалистическия съ
юз. Това е условие тя Да
действува наистина самостоя
телно и творчески да се ангасамоуправителната
в
жира
скупщинска система. Никой не
може да присвоява за себе
си правото без договор в
ССРН да говори и.: действува
в името на трудещите се, а
в
същност
независимо
от
тяхната воля, да бъде гла
шатай на останките от цен
трализацията и бюрократичес
ните отношения- Изоставането
в развитието на самоуправителните отношения в някои
общини в същност е послед
ствие от подценяването на ан
тивността в обществената база.
СТРАНИЦА 3
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КОМЕНТАР
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ ПРОДЪЛЖАВА
ТРАДИЦИИТЕ НА БОЙЦИТЕ
В ДИМИТРОВГРАД се състоя

годишно от
четно заседание на Общинската конференция па
Съюза на бойците от Народоосвободителната бор.... ба. Освен делегатите в работата на заседанието
взеха участие и САВКА МАРИНКОВИЧ, секретар
на Междуобщинската конференция на Съюза па
бойците и МИОДРАГ МИРЧИЧ, член на Предсе
дателството при Междуобщинската конференция
на Съюза на бойците в Ниш.
Встъпително
изложение на
изнесе ДИМТЪР
ПЕТРОВ —
председател на Общинсната
конференция на Съюза на бо
йците в Димитровград. Гово
рейки за прените задачи на
организацията, Петров между
другото каза:
— Ние знаем, че тази годи
на е юбилейна — 40 години
от идването на другаря Тито
начело на ЮКП и чествуването на 85-годишния му рожден
Ден.
Освен това през тази годи
на се навръшват и 30 години
от създаването на организа
цията на Съюза на бойците
от Народоосвободител на бор
ба. Всично това за нас тряб
ва да бъде подтик за изпъл
няване на задачите, които се
намират пред нас.
Особено внимание в пред
стоящия период трябва да
сложим
върху чествуването
на значителните дати
4 и

7 юли особено, ноето тряба
да получи предимно деловц харантер.
Чрез евокиране на спомени
на бойците пред младото по
коление, на което ние бойци
те трябва да пренасяме наши
те опити от военните и след
военни дни от Революцията
НИ.

Както в разискванията така
за Конференцията основно уда
и в материалите,
подготвени
рение беше
сложено върху
работата на местните
___ органи
зации на Съюза на бойците.
Беше изтъннато, че от ра
ботата на местните организа-

ции зависи и съонупната рабо
та на организацията. В това
отношение е твърде
важно
бойците пряко да се ангажи
рат и в работата на останали
те обществено-политически ор
ганизации, а предимно в Съю
за на номунистите и Социалис
тическия съюз. Също твърде
важна е и дейността на бой
ците в работата на делегаци
ите на Общинската скупщина
и в самоуправителните общно
сти на интересите.
С тази дейност бойците в
Димитровградска община, осо
бено в селата, могат да ока
жат голямо влияние върху ця
лостното преобразяване на се
лата в Димитровградска общи
на, — беше изтъкнато на за
седанието.
Бойците също играят важ
на роля в областта на всена
родната отбрана и обществе
на самозащита.
Чрез пренасяне на опит на
младото поколение те могат
да бъдат не само участници
в тези области, но и онези,
които имат
ролята на учи
тели.
Внимание трябва да се обър
не и на таченето традициите
Народоосвободителната
бора,
а най-много в това
отноше
ние, на редовно поддържане
на паметниците и
паметните
плочи на загинали пред Наро
доосвободителната борба бой
ци. И тук най-важно е съдей
ствието с младото поколение,
което трябва да се грижи за
това.

На заседанието се разисква
и за някои въпроси във връз
ка с осъществяване на борчес
на и инвалидна защита, раз
решаване на жилищните проблеми на бойците и
прочие,
Канто беше изтъннато, за всич

ПОМОЩНИК СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИ

Тарик Каравдич
в Димитровград
В ДИМИТРОВГРАД тези дни пребивава ТА
РИК КАРАВДИЧ, помощник съюзен секретар за
финансии с представители на съюзното управле
ние на митницата.
По време на посещението другарят Карав
дич и представители па митницата водиха раз
говор с представители на обществено-политичес
ката общност и организации от общината. По
стигнат е договор митницата да вземе участие в
изграждането на обекти на граничния пропусква
телен пункт при Градини.
А.

БОСИЛЕГРАД

ДЕНЯТ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ ЩЕ
БЬДЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ОЗНАМЕНУВАН
На последното заседание на
Общинския профсъюзен
съ
вет в Босилеград бе приета
програма за чествуване на 27
юни — Деня на самоуправителя.
Тази важна дата ще бъде
отбележена във всички организации на сдружения
труд.

ДИМИТРОВГРАД

Колко действително незаети има?
ПОСТЪПВАНЕТО на работа
и незаетостта, са твърде ва
жен обществен^ въпрос. Наше
то общество му посвещава
голямо внимание и прави уси
лия 33 решаването му.
В Димитровградската общи
на с 16 000 жители има към
3500 заети. Но дали всички
запослени на бюрото са и не
заети?
На 31 декември 1976 годинЗ
в общината е било към 1184
работници, търсещи
работа,
От това: 4 с виеше, 16* с полувисше и 160 със средно об
разование, а повечето от хиляда са или без квалифика
ция или с полуквалифинация.
Да ли са всичките тези на
истина без работа, или търсят
преквалифициране, трябва да
се установи!
Поради това отидохме при
Васил Гъргов
- нонсултант
при завода за постъпване на
работа за нови работници, с
ногото поведохме разговор на
тази тема.
Ако броят на незаетите се
подложи на по-анализ, а спо
ред критериите, които ще бъ
дат и официални, броят ще
бъде съвсем друг. Има хора,

но това при Конференцията
редовно
има номисии, които
разрешават тези втюроси
на
бойците от Народоосвободител
ната борба в Димитровградска
община.
А. Д.

в трудовите общности, самоу
правителните общности на ин
тересите
и обществено-поли
тическите организации. Тя ще
има трудов, анционно-мобилиза
торени и образователно-възпи
тателен характер:
провежда
се в светлината на реализира
нето на практина
Занона за
сдружения труд.

Според приетата програма
през юни ще се устроят раз
лични дейности с масово уча
стие на трудещите се от ця
лата община. Инак на 27 юни
в трудовите нолективи ще се
състоят тържества, на които
ще се говори за значението
нз Деня на самоуправителя,

МАКС
М У1И...
оциалистичесиият
съюз в Димитровград те
един
1И дии повдигна
твърде антуалеи въпрос

_ работата на органа на
самоуправление и изоб
що на ведомствата, вър
шещи услуги на гражда
кина.
известно.
Отдавна е
че хората зад гишетата,
естествено не всичии и
не винаги, имат обичай
да връщат гражданитестрани с обиииовеиото:
„Елате утре"...
Канво значи например
едно връщане на работ
нин, излязъл от своята
организация на сдруже
ния труд „с бележиа”
Да свърши спешна рабо
та — да извади да ре
чем важно
удостоверенио и под., аио все пан
не успее да я свърша
и наистина му остане за
утре или други ден.
Или за ония ст.1ри и
полуграмотни хора от се
ло, които обикновено на
петък идват в Димитров
град да свършат и ця‘
кои важни
работи
„в
както
иаобщината”,
зват. Бива ли да се връ
щат на село без да я
свършат?
Тук има още нещо.
Време е да се обмис
ли и как да се помогне

на гражданина-страна, та
по-лесно и по-бързо да
завръшва административ
ните работи.
Трябва сериозно да се
обмисли и за оказване
то на правна помощ на
недостатъчно
грамотни
и остарели хора. Имен
но тун е необходима на
месата на органа на уп
равление.
Хората зад гишето, ио
ито връщат гражданитестрани не ценят ни сво
ето, ни чуждото време.
Може би трябва сами
да си поставят въпроса:
дали имат право на то
ва? Дали докрай © уп
лътненото работното им
време, та се осмеляват
да посягат и към чуж
дото време.
Социалистическият съ
юз в Димитровград е
повдигнал въпроса в пра
во време.
А ано няной каже, че
случаите с „елате утре”
са малко и че не пред
ставляват явление, не
са прави: по-добре е на
време да се реагира, за
щото ано вземат раз
мах, трудно ще бъдат
изноренени.
По-добре е днешната
работа да не оставяме
за утре.

които имат земя и от нея осъ
ществяват доход, който им да
ва не само ег^истенция но
затова обичат да се освобод
ят от мотиката мнозина — за
върши мисълта
си
другаря
I ъргов — прибавят
нужните
удостоверения, че нямат ни
що общо с този имот.
Ето
така и те получават
всички
права според занона, нанто и
онези, които като
пролетари
живеят от труд и нищо пове
че. Но има и такива,
ноито
не приемат предложената ра
бота!

на новата зе
изтъкна Гър
гов в развитието на така из
реченото „мално
стопанство”
те. занаятчийството и селсно
то стопанство,
премахването
на хонорарната работа, отиването в пенсия щом като работнинът има условия. Д. С.

Когато попитахме нъде ви
ди възможността за решава
не на този проблем, другаря
Гъргов заяви, че най-напред
трябва да се установи, нои
лица имат имот а нямат пълно осемгодишно училище не
би трябвало да да се смятат

За масово спортуване

за незаети. Понататън, школуването трябва да бъде според потребите на стопанството — подчерта Гъргов, една
от съществените задачи е на
образователно - възпитателната реформа.

Възможности
тост виждам

а на най-заслужили работници
за развитието на самоуправи-

телните трудови
отношения
ще бъдат връчени награди и
признания.
В. В.

М. А.

СУРДУЛИЦА

Масовият спорт и масовото
спортуване в Сурдулишна об
шина се среща с редица про
блеми, от ноито липсата на
спортни обенти — площадни,
игрища и съвременни терени
може би, е най-болния
Социалстическият
съюз на
трудещите се,
изхождаДни
от значението, ноето има ма
совия спорт за жизнеспособно
стта и трудоспособността
на

населението, раздвижи инициа
тива
за строителството
на
спортни обекти; по местните
общности,
организациите на
сдружения труд, училища и
ведомства.
Непосредствен повод за раз
движване на такава инициатива
е обостоятелството, че
тази година е
провъзгласена

за Година
на физическа нул
тУРа, донато същността е, че

в Сурдулишна община
съвсем
малко са терените за спорту
ване, особено на
® трудещите,
се.
Средства за строежа на ханд
оални, баскетболни, волейбол
ни и игрища
за малън фут.
бол съвместно ще обезпеча
ат местните общности, орга
низациите на сдружения труд,
нятаИЩкТа

и
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ЙЗ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНАТА КОМИСИЯ ЗА ЖАЛБИ
В БОСИЛЕГРАД

НАДА КОВАЧЕВИЧ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

В ПРОЦЕСА НА СДРУЖАВАНЕТО
ЖЕНАТА Е РАВНОПРАВНА

НА ВСЯКА ЖАЛБА
ОТГОВОР

Социалистическият съюз е дължен да се грижи за иконо
мическата и обществено-политическата изява на жената

През миналата година до съответната
партийна комисия при Общинския комитет
на СКС в Босилеград са били изпратени 15
жалби (някои от които са анонимни) , в които се говори за неправилно заемане на ра
бота, присвояане на обществено имущество
и други злоупотреби
По инициатива на секретаря
на ОК на СКС, в Босилеград
се проведе съвместно събра
ние на партийната
комисия
за жалби с ръководителите на
обществено
политическите,
стопански и трудови организа
ции в общината.
Целта на събранието бе да
се утвърдят по кои въпроси
най-често се оплакват труде
щите се и гражданите, накви
появи стоят зад тях и колко
ефикасно се разрешават тех
ните искове в осъществяване
на правата им, които им се
отричат поради своеволия, бю
рократизъм, нарушаване на са
моуправителните отношения и
АРПредседателят на партийна
ИВАН
та комисия за жалби
РАДЕНКОВ осведоми участни
ците на заседанието, че през
миналата година до партийни
те органи в общината са били
изпратени 15 жалби, а от началото на тази година само
една.
Както се вижда, броят на
жалбите е сравнително малък.
Обаче, много повече са лич
ните усмени опланвания при
ръководителите на обществе
но-политическите организации.
В тях ощетените възразяват
на неправилности във връзка
с получаването на работа, за
деляне на квартири, своево
лия на поотделим лиза, ръко
водители и др.
Също тана мнозина се не
посредствено
обърщат
нъм
висшите партийни органи
и
ръководства в Републиката и
федерацията, търсейки от тях
интервенции.
Всички свободни работни ме
ста на територия на община
та не се декларират в Кло
на на самоуправителната об
щност за заемане на работна
ръка, с което се рязко нарушава съответниясамоуправителен договор.Такива
примери има повече и на тях се
непренъснато възразява.

Най-важното,
което
сочат
жалбите са недоразвитите самоуправителни отношения
в
отделни среди
при
наличие
на слаба информираност и не
достатъчно уточнени права и
длъжности на работника. Всич
ко това има за последица съз
взаимни
даване
на
лоши
отношения.
Казаното в отделни
жалби
говори, че самоуправителните
органи не са достатъчно ефи
касни
в
разрешаването
на
жалбите на своите работници.
Също така има сигнали,
отделни партийни и първични
профсъюзни
организации не
са достатъчно оспособени ус
пешно да пазят правата на
трудещия се*
съдействуват
укрепването на самоуправител
ния работничесни
нонтрол и
Поради тези причини и пар
тийната номисия за жалби не
е винаги била в състояние на
време и успешно да разреши
отправените до
нея
жалби.
През
миналата година тя е
изпратила 10 жалби на непо
средствено решаване в трудо
вите организации и органи в
общината и получила отговори
само за три жалби. „Съдбата”
на останалите жалби е неизвестна.
За да се намали броят на
жалбите необходимо е ефикас
но да се разрешават на начин,
както е казано в решенията
от 91-то заседание на Изпъл
нителния комитет на Предсе
дателството на ЦК на СЮК.
Тази ефикасност
всъщност
означава успешно отстранява
не на грешките във всични об
ласти и дейности.
Това значи, че
на
всяна
жалба трябва да се даде пъ
лен отговор.
Занапред тази тема ще бъ
де често обсъждана от партий
ните органи в общината
—
бе заключено на проведеното
заседание,
В. В.

В СК приети
18 ученика
де дейни в училищната мла
дежка конференция. Повече
от тях са участвували на ми
Съюзна мланалогодишната
дежка трудова акция з Ниш
местни
трудови
и в редица
им в
акции. За приемането
редовете на СК те са били
предложени от своята младеж
ка организацияВ. В.

в Босилеградска община, пред
седателят на Общинската нонференция на
ССРН
БОРИС
КОСТАДИНОВ изтгнна, чз е
тд главна работна ръка в сел
ско стопанство.
По такъв начин тя носи въз
можно най-трудните задачи в
развитието на този отрасъл.
Инак
в обществения сентор в общината работяг само
268 жени. В Съюза на кому
нистите членуват 70 жени, ме
жду които има незначително
число домакини
и земедел
ски производители.
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В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

четиресетгодишПо повод
нината от идването на другаря Тито начело на Партията
и 85-тия му рожден ден
в
Средношколския
образовате
лен център за гимназиално и
професионално
образование
„Иван Караиванов" в Босиле
град, в редовете на Съюза на
комунистите са приети 10 мла
дежи и девойки.
Новоприетите членове в СК
са предимно отличници и твър

ПРЕЗ МИНАЛАТА
седмица
Босилеград посети НАДА КОВАЧЕВИЧ, председател на Ре
публиканската конференция за
обществена дейност на жена
та в СР Сърбия като води ра
зговор с общинското политиче
ско ръководство.
В разговорите взе участие
и СЕВДА МИТОВА, председа
тел на Общинската конферен
ция за обществена дейност
на жената.
Запознавайки другарката Ко
вачевич с обществено-икономи
ческото положение на жената

,
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Нада Ковачевич

ИЗ

ДЕЙНОСТТА

НА

СИНДИКАТИТЕ

ЗАКОНЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
ОСНОВА ЗА ШИРОКО ПРЕУСТРОЙСТВО
Общинската синдикална ор
ганизация в Сурдулишна общи
на отчита сравнително добри
резултати в своята дейност.
Особено мощен двигател в та
зи насока се явява Законът
за сдружения труд, чието пре
творяване в практиката стана
широка основа за многостран
но преустройство на основни
те организации на сдружения
труд.
Развитието на стопанството,
което в Судрулишка община
през миналата година и спо
ред първите показатели за та
згодишното полугодишно сто
панисваме но знае з$ рагуби,
нарастването на производител
ността на труда и по-голямо
ползвано на съществувашито
мощности, възпроизводстзени
материали и работно
време,
както и икономии на материа
ли и суровини, по-последователно разпределение
според
резултатите на труда — са сп
мо няколко основни насоки, в
които се развива
дейността
на синдикатите.
Тук _следва да се отчете, че
разгърнатото трудово състеза
ние, което цели не само по
добри делови резултати, но и
всестранно
подобрена
дей
ност: повече заети лица, по
добри трудови и жизнени ус
ловия, комплексно
прилагане
на Закона на сдружения труд.
повече и по-начесгвена продун
ция и пр. — раздвижва мно
го вътрешни резерви в основ
ните организации на сдруже
ния труд.
Естествено, че всични меро
приятия главно целят успош
плана
но осъществяване на
за
обществено-икономическо

развитие на Сурдулишна общи
на през настоящата (1977) го
дина. От друга страна, пред
стопанството на
Сурдулишна
община предстои усвояванею
на значителни капиталовложе
ния, както чрез разширяване
на мощностите, така и чрез
строителството на нови мощ
ности.Преди всичко
има
се
предвид строителството на це
ха за автомобилни части ,,Цър
вена застава", двукратно уве
личение на производството на
електроенергия с въвеждане
то в експлоатация на втората
фаза на водноелектрическите
централи ,,Власина".
Не
помалко значение в това отно
шение ще има строителството
на нянои гостилничарски обек
ти, накъвто е хотелът в Сурдулица, уреждане
комплекса
на Власинско езеро, разширя
ване на селскостопанските мо
щности в състава на „Власинапродунтр, както и мощностите
за домащно ръкоделие, стро
ителството на автобусна гара
и пр.
Синдикатите занапред лоямо
внимание ще отделят
върху
установяването на критерии и
мерила за разпределение
на
дохода и личните доходи, ка
то основа за правилни отноше
ния между трудещите се инато стимул за по-голяма ефен
тивност и начество в произвол

ството.
Накрая Да кажем, че и ос
таналите въпроси от областта
на дейността на Синдикатите
— годишни почивки, жизнено
равнище и пр. също ще бъдат
обект на интерес на общин
ската синдикална организация
и нейното ръоводство.
Ст. Н.

Сравнително по-задоволяващо е участието на жената в
делегациите за обществено-по
литичесната общност и за самоуправителните общности на
интересите.
ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ
НА ССРН
Другарката Ковачевич заяви,
че ССРН при конкретните обБосилеградсча
стоятелства в
община, трябва много повече
отколкото досега да се грижи
за икономическата и обществе
но-политическа политическа из
ява на жената. Впрочем по
своята бройност тя и домини
ра в организациите на ССРН.
— ССРН, в рамките на нойто работят нонференциите за
обществена дейност на жена
та,
трябва непренъснато да
осмисляват нейното участие и
в политическия живот, въпре
ки че това е грижа и на оста
налите
обществено-политичес
ки организации.
Обаче, най*
мално жени има в местните
нонференции на ССРН.
Също тана във всични ме
стни общности не са офор
мени сенции за
обществена
дейност на жената. В СР Сър
бия само в 1300 местни общно
сти съществуват тези сенции
— изтънна Ковачевич.
Изхождайки от конкретните
условия в Босилеградска общи
на, която своето перспектив
но развитие обосновава и вър
ху селското стопанство, дру
гарката Ковачевич заяви, че
в
процеса на сдружването
на земеделските производите
ли, трябва да се решава и
въпросът с незаетата женска
работна ръка.
Именно, вече няма . занонни
областта на земепречки
деленото производство да се
сдружват и жените въпрени,
че формално не са собствени
ци на имота.
— Не е спорен сега въпроса
на отношенията, съвестта и ра
збиранията за сдружаването
на жената в областта на земе
деленото производство. И тук
ССРН и другите организации
трябва да бият битка за по
твърждаване на жената — из
тъкна Ковачевич.
ДОМАШНОТО РЪКОДЕЛИЕ
— НОВА ВЪЗМОЖНОСТ
На нрая на изказването си
в разговорите с общественополитическото ръководство на
Босилеградска община, другарната Ковачевич изтънна, че ед
на от възможностите за побързо
заемане
на
женена
работна ръна трябва да се
осъществи с помощта на раз
витието на домашното ръкоде
лие.
Организатор на тази стопан
ска дейност в Босилеградска
община трябва да бъде „Власина — продунт" от Сурдулица, ноято вече има успешен
почин в тази област.
Н. Ковачевич заяви, че разви
тието на домашното ръкоде
лие е законно регулирано. Та
жените, които
ка например
осъществят 70 на сто от ми
нималният личен доход в Ре
публиката в домашното ръко
делие, имат право на пензион
но и социално осигуряване.
По такъв начин се премах
ва възможноста за експлоата
ция на чужда работна ръка.
В. В.

СТРАНИЦА в
БРАТСТВО

-к
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В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
ТЕЛНИ ОБЕКТА

2

СЕ СТРОЯТ

ТРИ

ЗНАЧИ

Изграждането на
овцефермата
в пълен разгар
предприяСТРОИТЕЛНОТО
тие „Градня" в Димитровград
провежда в момента
работи
на няколко обекта в община
та. Един от тях, © от значе
ние не само за Димитровград
ска община, но и за субрегио
на, е овцефермата в Липинско поле.
В момента се провеждат из
копни работи и подгогвя терана, където ще бъдат обо
рите за овце и помещенията
за сено и останалата храна
за добитъка. Както ни осведо
обекта
миха в „Градня” на
работят две групи и то една
върху изграждането на обори
те, а втората върху строежа
на останалите постройки. Спо
ред проекта ще бъдат изгра
дени девет обора и то всеки
на площ от около хиляда ква
дратни метра. Също ще се из
градят и четири отделни по
мещения за храна, от които
всяко на площ от около 300
метра квадратни.
Помещенията за храна тряб
ва да бъдат сложени под пок
рив след един месец, а рабо
тите, според договора, трябва
да приключат до края на ноем
ври тази година.
Да напомним, че освеч под
готвянето на
теоена се ко
паят и наливат основите. Бе
тонът за темелите и останали
елементи
те нужни бетонни
произвежда „Градня”, от но
вооткрития бетонен цех. Ос
вен това, пристигат и стомане
нита конструкции за оборите
и останалите помещения, ко-

ито се внасят, а вече е полу
чено съвкупното количество са
лонит за покрива на обекта,

,
п ......
„Градня строи Дома за стари и изнемощели лица, които
за нуждите на общините Пирот, Димитровград и Бабумшица се строи в Димитровград.
Работите върху този обект вече приключват и очаква се
Домът да бъде пуснат в употреба през септември т.г.
Както е известно Домт.т ще
се строи в три фази и в момента е изграждането на II
фаза. Този обект на Дома ще
има 24 стаи за пребиваване
на лицата, както и всички останали нужни помещения-

Третият значителен обект,
върху който в момента се ра
боти е районния водопровод.
Засега се полагат водопровод
ните тръби, от извора до ре
зервоара нрай село Пъртопопинци, в дължина от 1450 ме
тра. Също се работи и на цен
тралния водопровод от резер
воара до Димитровград, в дъл
жина от 13,5 километра.
Да напомним, че целокупни
те работи на резервоара са
приключили и остава полагане
то на водопроводните тръби.
Според договора работите и
на този обект трябва да прик
лючат до края на текущата
година.
А. Д.

ФОТОХРОНИКА

„и т мним“

РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДИМИТРОВГРАДСИОТО

СТОПАНСТВО

ДОБРО НАЧАЛО
сто
ДИМИТРОВГРАДСКОТО
панство през първите три ме
сеца на тенущата година е
осъществило добри
резулта
ти. Те са значително над рав
осъществените
нищото
от
през същия период на мина
лата година. Това яОн° гов0'
ри, че прилагането на новите
законопредписания. при изчис
лявано на общия и чист до
ход и плащането между пол
зващите
обществени
сред
ства, е дало положителни ре
зултати. А изводът о
яоон
проходния период о успешен
и п продстояЩия период съвсвм
ю могот да се 0чак
ват 0
по-добри резултати,

Освен това, осъщественият
пят доход е изпълнен със са
м0 82 на сто в отношение на
запланувания, а чисти* доход
за 80 на сто. Нужно 0 °°а
да изтннем, чо плановетено
са правени сьрямо опр®2 „г
на динамика и анализит®
е
миналите години п0Назват' 4
най-добри резултати и реаяи_
зация е през трети*
втурти квартал на годинсто. Г
също така през сьи(ия пери
од миналата година плановете не са били изпълнени дч-

в
за уопошните резултати
стопанството говорят и факти
то; общият доход през първи
ТрИ месеца на годината е
увеличен за 37 на сто, в отношение със същият период
на миналата година; още подобри резултати са при чис^я доход, който е за 60 на
ст0 по-добър от осъществения
^ист доход през първите три
година.
месеца на миналата

тези резултати
Обсъждайки
комитет на ОК,
Общинският
синдикален сгает
Общинският
на ОК на

;слрГ”";“:
г~
СК и директорите
тарите на

от областта
на стопанството взаклк>чиха, че
пяиженията а стопанството са
добри. Оценявай^ обаче по
ложително
досегашните уси
в
лия т© нонстатираха,
че
предстоящия период е необ-

ри с 50 на сто.
Нянои трудови организации
са работили и със загуба, но
може да се кажо, чо тя е
продиммс
е
незначителна и
поради сезонния характер на
производството.

ходимо да се ангажират всич
ки субентивни сили в трудовите организации, с цел осъществяване на още по-добри
резултати и стабилизиране на
стопандимитровградското

ство.
А. Д.

Когато се касае за акумулативността фактите също говоряТ за успешна работа на сто
понеже печалбата
панството,
за първите три
месеца
на
1977 година е два пъти поголяма и то в отношение с
печалбите не само за трите,
а за първото полугодие на ми
налата година.
Заслужават внимание и дру
ги неща, а преди всично, че
през първото тримесечие на
годината в димитровградското
на
стопанство са настанени
работа 70 нови лица.
Личните доходи
също
са
увеличени и то за 16,3 на сто
в отношение със средния ли
чен доход на миналата година.
Трябва обаче да кажем и
това, че са проявени и опре

••••

Пътят Пирот — Д. Криводол все още предствяв а проблем за шофьорите, особено от В. Ръжана до
Д. Криводол, нъдето още нее асфалтиран. Но найе завоят е завоят с малкият дървен
опасно мяст0
мост при Славиня- Тук автобусите минават с риск,
а пътниците с притаен дъх казват: „И сега минахме!"
Никой не знае каква тежина може да издържи малкия мост, въпреки това, че стои съобщение за 5,5
тона. Хората просто не помнят кога са подменяни пре
носните му греди. А завоят не може да остане в танъв вид, ако пътят се асфалтира в скоро бъдеще.
(Тенст и снимка: Б. Николов)

делени слабости. Залежалите
материали са увеличени за 25
на сто, в отношение със за
лежалите материали по балан
са за 1976 година, незавърше
ното производство за 45 ча
сто, а готовите изделия и тьр
говсни стоки за 38 на сто.

В

ООСТ

„НАПРЕДЪК"

В

В конфекция

„Свобода"

БОСИЛЕГРАД

882 договори за сътрудничество
ОСНОВНАТА организация 39
селскостопанска дейност и из
купуване „Напредък" в Босиле
град все още няма догово
ри за сдружване с частните
земеделски производители. Но
за сметна на това, което е
разбира се все още недоста
тъчно, има договори за трай
но сътрудничество с частните
производители. В тази област
бележи сравнително добри ре
зултати. С 606 производители
има сключен договор за съз
даване на 363 хектара изку
ствени ливади и 216 догово
ри за съвместно угояване на
784 говеда и овце.
С цел да се
интензивира

развитието
на
животновъд
ството и подобри расовият съ
став на добитъка, ООСТ „На
предък" досега е открил две
разплодни станции
за рогат
добитък. Наскоро ще
пред
приеме мерки и за подобрява
не на расовия състав на дреб
ния добитън.
Осъществявайки
програма
та за развитие на животно
въдството, ООСТ „Напредък"
наскоро ще извърши
рекон
струкция и модернизация на
комуналната кланица в Боси
леград, в чийто състав ще бъ
дат построени две камари за
замразяване на месо. Понрай
това обезпечени са и сред

ства за изграждане на два
пункта за изкупуване на мля
но от частните производители.
С цел да се създават условия за сдружаване на земеделсните производители и да
се подтиква развитието на жи
вотновъдството, тази стопанска организация в момента
готви проектосметна докумен
тация за производство на жи
вотновъдна храна с помощта
на овес и за преработване на
нартофи. Както е известно, за
производството на „тези две
култури в Босилеградсна общи
на съществуват извънредни
условия.
В. В.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО

*
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ЛУК
РЯДКО има ЛУК ястие, в което да не се използу
ват било златистите едри глави на зрелия лук, било прес
ният зелен лук. А и много са .зеленчуковите растения, ко
ито родобно на него имат толкова високи вкусови, храни
телни и лечебни качества. Лукът придава вкус на храната,
подобряЬа и ускорява храносмилането, повишава усвоява
нето на хранителните вещества от организма на човека.
Са*Л той е отлична храна. Неговите луковици са богати
на захари, при това колкото лукът е по-лют, толкова по
вече захари има в него.. Той съдържа също много вита
мини, минерални соли и етерични масла, които убиват
болестотворните микроби. Затова лукът е и чудесно лечеб
но растение.
•V

Тези негови качества не останали скрити за хората
от най-древни времена. Лунът бил отглеждан в Египет преди повече от 6000 години. Хляб и лук била основната храна на робите, които построили Хеолсовата пирамида, В
древния Рим той бил даван на войниците, защото се
смятало, че увеличава силата им и повишава мъжеството
им.
Досега са създадени над 1000 сорта лун.
Едни сортове лун се отглеждат нато двегодишни, други като тригодишни растения» При двегодишните през първата година от семената се развиват само листата и едрата луковица, а през втората година, след нато луковиците
отново се посадят, от тях израстват цветоносните стръкове
и се развиват семената. Тана протича развитието при сортовете лун, които са известни като наба, воден или сладък лук. Главните на тези сортове имат сочни месести люспи, затова са нетрайни. Те се използуват главно за салати.
При сортовете лун, които се отглеждат нато тригодишни, през първата година от семената се развиват малки
луковични, наречени арпаджик. През втората година от
арпаджика се отглеждат едри глави лук и едва през тре
тата година, след като те се засадят наново, израстват
цветоносните стъбла, а след процъфтяването се развиват
семената. Главите на този лук са по-сухи и по-твърди, затова се запазват през цялата зима.
(Албум за растения и животни, Н. Боев и др.)

Къщата на Ангел Тодоров
В ПОСЕЩЕНИЕ НА ПИРОТСКИЯ КВАРТАЛ „ПЪРЧЕВАЦ” (2)

В ДОМА НА АНГЕЛ ТОДОРОВ
ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО на квартал „Пърчевац” в Пирот стигнахме и в дома на
Ангел Тодоров. За него вече ни казаха,
че е един от най-старите жители, ано не
е и най-стар, в този нвартал-построен през
последните претнадесет години.
В дома на Ангел заварихме и него
вата съпруга Лидия- Малка къщичка на
един етаж. но достатъчно голяма удобно
да живее Ангел неговата съпруга Лидия
и трите му дъщери от които две вече не
живеят с него — задомиха се.
Ангел ни разказва за това как през
1962 година напуснал родното си село Болевдол, пристигнал в Пирот и решил тук
по-далеч от града в лозята вз Пърчевац
да си построи къща.
— Да, започнах да работи в Дърво1 деленото предприятие „Полет" още през
1959 година. След това дойде и жена ми.
Много се мъчехме без квартира и решихме да строим дом на това място. Тогава
не сме и мислили, че тук ще се оформи
квартал с 2500 жители.
Така ни разправя Ангел. Жената го
допълва и двамата ни представят нартината на едно младо семейство напусна/ю
селото и тръгнало път нъм по-добър жи
вот.
А след това започва другата приказ
ка, ноято е и причина за напускнането на
Болевдол и изграждането на нъщата в
Пърчевац — желанието децата да не жи
веят като родителите им.
— Ние знаехме — казва Ангел — че
нашите деца няма какво да правят във
Висок. Тогава там нямаше електрически
тон, нити пък работа за млади хора. Ис
кахме децата да изведем на прав път.
И Ангел и Лидия в това са напълно
успяли. От трите дъщери сега при тях
е най-младата Антица. Но и тя следва ме
дицина в Ниш. Другите две са завършили
и вече работят.
Нашето любопитство беше разбирае
мо: да узнаем как Ангел и Лидия със
сромни лични доходи, при издържнц на
ученици и студенти успяха и къща да
направят.
— Работа — отговори Ангел. — Пък
и помощта, ноято ни оказа предприятие
то „Полет", в което работя» Там хората
ни. помогнаха много с кредити, с хубава
дума.

По този път минаха почти всични на
шенци от Висок и Забърдие. С такова на-

Семейството Тодорови
прежение е строил къща и Мика Поцин,
Ленко Ловджията, Панта и Велин от Се
нокос, Петър Манов от Криводол и много
други.

„Малък Сенонос" така наричат нвартала в Пърчевац. Тук през последните 15
години е пренасяно дърво по дърво, ка
мък по камък. Хората се отназваха от
много удоволствия само да си построят
дом, напускайни своите стари нъщи в
Криводол, Сенонос, Одоровци и Гуленовци
и тун намериха нови домове за себе си
и децата. Те още не са напълно доволни
от своя живот. Техния квартал няма всич
ко което трябва да има едно градско сенанапизация, модерен магазин,
лище
училище. Но те са всички оптимисти и
както ни наза Любомир
Симов, председателя на
Местната общност, ако
за 15 години са построселище, за
или това
кратко време ще могат |
да построят и нови ули I
ци и училище и мага-1
зин. „Пърчевац", както I
викат сега квартала, или I
„Малън Сенонос", както |
го наричат нянои, или ■
„Висок", както предла а ” *
гат някои да получи име
— ще стане едон от Любчо Симов
най-модерните и привет
ливи квартали на Пирот.
Б. Николов

Кварталът трябва да получи име „Висок
СТРАНИЦА 7
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ттуюа

и ПРОБЛЕМИ

НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО

ИММЛЕСтГзТшНКиТсмОКЯАСНИиИ НЕОБХОДИМИ ОМАР
ПРЕДИ няколко дни 217 уче
ника от петте основни училища в Босилеградска община
успешно са завършили осми
клас. Според новия закон за
средното целенасочно образо
вание те имат право без по
лагане на приемен изпит да
се запишат, в което и да би
ло средно училище. Съвсем е
ясно, че абсолютното мнозин
ство от тези ученици ще се
запишат в Средношколския об
разователен център за гимна
зиално и професионално обра
зование в Босилеград.
До началото на новата учеб
на година в този образовате
лен център трябва да се пред
приемат редица подготвителни
мероприятия, за да могат без
приемат
препяствено да се
на обучение всички ученици,
завършили основно образова
ние. Сегашните мощности на
учебните помещения позволя
ват в първи клас максимално
да се запишат 150 ученика.
включително с
повтарящите.
Значи. един от основните въз
никващи проблеми е липсата
на необходимия брой учебни

стаи.
— По предложение на наша
та трудова общност този проб
лем трябва да разрешим с
помощта на помещенията в
сградата на Основното учили
ще „Георги Димитров" в Бо
силеград. Именно поискахме
от колектива на основното учи
лище да ни разреши за пол
зване учебните стаи на два
та етажа, в които ще провеж
даме обучението в следобед
ните часове — каза ЗАХАРИ
СТОЯНОВ, директор на Сред
ношколския образователен цен
тър.

До началото на нова
та учебна година ще бъ
дат разрешени
редица
въпроси
свързани
с
учебните помещения, на
дрите и обзаведеността
на образователния цен
тър

основните
Инак
един
от
проблеми ще бъде материал
ното унредешне и обзавежда
но на Образователния център,
за да може успешно да отго
вори на новите ириснванид в
образователно - възпитателния

процес.

общеобразователен
Освен
характер, за сега все още е
неизвестно какви специалнос
ти ще има
Образователният
център в Босилеград.
Както
ми са още някои преподавате
се знае в първите два класа
ли, които в момента няма ги.
всички ученици ще изучават ед
Става дума за въвеждането
нанви предмети, а в трети клас
на нови предмети: производ
ще се определят за общеобра
ствен труд, марнсизъм и сазователен смор или за иякои
моуправителен социализъм и
друга специалност, за
която
е
на
др. Другаря Стоянов
ще получават
квалификациямнение, че този въпрос ще се
Този въпрос ще с© разрешава
решава със
съществуващите
с помощта на Регионалната са
кадри, ноито за целта вече са
моуправителна общност за на
завършили допълнителни семи
сочно образование и Регионал
нари. Но както предвижда За
камара. Те
ната стопанска
кона за насочното средно общо бъдат длъжни да опредспрофесионалност
разование такива временни ре
Лят каква
Средноще се подготвят в
шения ще могат да се полшколснид образователен цен
зват най-късно до 1980 годитър в Босилеград.
на. След това трябва здължи
телно да се обезпечат кадри
В. В.
и по тези предмети.

Вследствие на новата учили
щна реформа и
повишеният
брой на учениците, необходи-

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД:

От 120 абитуриенти
70 с положителен успех
четвърти
За учениците от
клас на гимназиалния и трети
клас на машинно-строителния
отдел в Образователния цен
тър за гимназиално и профе
„Иван
сионално образование
Босилегрзд
в
Караиванов”
учебната година приключи. От

ДОЛНА ЛЮБАТА

Чествуван патронният
празник

общо 120 абитуриента положи
телен успех са постигнали 70
младежи и девойки. Ге направо минават класа и сега ги
очаква зрелостния изпит.
От директора на Образова
телния център Захари Стоя
нов узнахме, че общо резулзадоволителни, но
татите са
не и в двата отдела. В четвърти клас на гимназията от
72 ученика няма повтарящи
класа, а 49 направо ще пола
гат матура. Останалите са на
поправителен изпит,
Между
абитуриентите четирма са от
личници, които ще бъдат осво
бодени от полагане
на зрелостния изпит. Между тях е
носител
на
и единственият
БОЯН ПЕ„Букова грамота"
НЕВ от Босилеград.
В машинно-строителния
от
дел от общо 49 ученика в
трети клас — 20 направо ще
излезнат на
абитуриентския
изпит, а останалите са не по
правителни по един
и
два
предмета. Тук постигнатите ре
зултати са сравнително по-сла
би. Това се дължи и на неуднанвения критерий, с кой
то са оценявани учениците.
В. В.

Основното училище в Д. Любата
На втори юни долнолюбатското основно училище „Хрис
то Ботев" чествува своя патро
нен празник.
образователно-възпита
За
телните постижения на това
училище, което вече непрекъс
нато работи сто години и за
значението на Титовите юби->
леи, пред учениците и родите
лите им
говори
директорът
КИРИЛ ИВАНОВ.
След това
учениците изпълниха подбрана
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прогкултурно-художествена
рама, подготвена от учителка
та МИЛЕНА БОЖИЛОВА,
На тържеството на шестима
ученици — отличници от осми клас, между ноито и на
носителя на „Букова грамота”
КОЦЕ БОЖИЛОВ, бяха връче
ни дипломи и награди. Също
така на най-успешните учени
ци — горани бяха връчени
значки и грамоти,
В. В.

и се
решаването на проблема
че за
се взимат „социални случаи ,
малко или почти но
се^съблюдават реалните пот
на библиотеката.
РеТук°СНяМа Аа посочваме нор
мативите, възложени от висш
институт, но ще кажем, че крайно време този
проблем
да получи необходимата зна
чимост, и от обществено,
и
от културно значение.
Ако приведем миналогодиш- общо полните резултати
услуги
зващи библиотечните
пад три хиляди души с някол
ко десетки хиляди книги даде
ни' на прочит) ще дойдем до
заключение, че
библиотеката
изпълнява своята обществена
функция. Но ако също така
посочим, че през.цялата годи
на библиотената е работила ту
преди обед. ту след ооед, и
целодневно —
ако работеше
ски отдел и пр.
резултатите наистина щяха Да
В момента рязко се откроя*
бъдат внушителни.
ват няколко проблема, съотно
Ето защо се налага лонастоя
шението на книги на българщем най-спешно да се реши
език,
ски и сърбохърватски
проблемът за кадри (На Бю
на
книжния
увеличаването
рото за незаета работна ръка
фонд и струва ни се най'33'
мнозина чакат), което безспоо
финото: достъпност до сегаш
но ще допринесе за още по
ния фонд на. книгите!
добри резултати.
Именно, поради ограничения
С една справка по телефо
брой на библиотекари (в Ди
на узнаваме, че е запланува
митровград работи само един
но приемането на
още едно
библиотекар!) много книги не
лице в библиотеката едва от
са обработени според съвре
на
идущата
година.
началото
менните изисквания, па затуй
Действително, не може ли тоя
лежат неизползвани по рафто
въпрос да су реши по-рано?
вете на библиотеката. Димитровград. преди няколко годиСт. Н.
ни имаше двама библиотекари

За резултатите и пробломито на димитровградска га библи
отока говорим вече повече от
десетилетие. За съжаление ви
маги се
спираме на едни
същи проблеми, сочим пьтишата но едва ли се намира
правия изход от сегашното съ
стояние.
Миналата година от днеДен
важен проре.ц бе снет един
ПоПОМЕЩЕНИЯТА!
блем:
нова
библиоте
строяваното на
на
Културния
на в състава
наличните
център допринесе
_
площи да се увеличат двои о
повече:
от
приблизител ю
50 квадратни метра днес ои
разполага с около
лиотеката
100 квадратни метра.
Разбира се, че в тази насона целесъобразно
трябва да
се използват наличните площи,
чив които са зарегистрирани
дегталия, книгохранилище,

НОВИ книги

Тито в революцията
ПО ПОВОД 40-годишнината
от идването на другаря Ти
то начело на Партията и 85ия му рожден ден, Издател
ство „Народна армия” в Бел
град ще обнародва
няколко
книги, които ще отра?ят па
норамата на Титовия револю
ционен път. Две книги от та
зи поредица вече са излезли
от печат: „Титовото военно де
ло" и „Първият човек на ре
волюцията", и се подготвят
„Титовите исторически
реше
ния пРез НОБ", , Четири десе
тилетия начело на Партията”,
„Тито на младежта и на кому
нистите", „Титовите
думи за
братството" и „Кръстовища и
пътеуказатели". Авторите на
книгите са известни публицис
ти, историковеди и обществе
ни работници Менсур Сеферо
вич, Мишо Лекович, Алия Бо
ич, Воймир Клякович, Мехмед
Точкович, Владимир Хлаич
други.
Книгата
„Титовото
военно
дело", ноято неотдавна изле
зе от
печат,
представлява
сборник на донументи и ста
тии за делото на другаря Ти
то като вожд, неговия творче
ски труд върху развитието на
въоръжените сили и като тво
рец на
нашата
съвременна
концепция на всенародна от
брана.
В книгата е обнародвано ре
шението на Наставно-научния
съвет на Центъра за високи
военни школи за промоцията
на марщал Тито за пръв док
тор на военните науки, увод
на реч на генерала на армия
та Никола Любичич по повод
на тази промоция, образложение на решението, което даде

Мирко Йованович, както и реч
та на другаря Тито, която про
изнесе по тоя повод. Автори
те на останалите приложения
в тази книга са Едвард Кардел, Моста Наги, Джемил Ша
рац. Перо Морача, Дане Петковски, Фабиян Търго, Бранно
Мамула, Ензер Чемалович
и
Велко Кадиевич.
Авторът Менсур Сеферович
в книгата „Първият войник на
Революцията” говори за съби
тията през НОБ, при което до
особена изява
дохажда спо
собността и
гениалността на
Титовите решения и станови
ща за развитието на револю
цията. Заглавията на отделни
раздели в книгата са: Отговор
ност за съдбата на
страната
— Екнаха възстаническите пу
шки — Творческите предвиж
дания — „Докато има враго
ве ще имаме оръжие и всич
ко, което ни трябва",
„Тези
110 пушни са достатъчно да
се въоръжат 2000 партизани".
„Най-важното
да се запазят
хората — Голямо военно аалъгване” и други.
Интересно е, че книгата „Ти
товото военно дело", освен на
сърбохърватски език, е публи
кувана още
на
английски,
френски, русни,
испански
и
арабски език.
Книгата
„Първият
войник
на революцията" е
написана
на жив език, твърде е инте
ресна и представлява значи
телен принос за
схващането
Титовите становища и решения
в Революцията.

Милан Михайлович,
налитан I нласа
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ладежкд страница
Ли^^^дЙмиттовградО^ик-с-амоуправител"

В

А

Подтик за по-добри
резултати

МЛАДИТЕ В

СУРДУЛИШКА

ОБЩИНА

ВСЕСТРАННА ИЗЯВА

За младите от Сурдулишка
на
основното
училище „25
община наистина може да се
май” в Божица
ИВАН^*с^НКов
каже, че живеят пълноценен
ПОДГОТОВКА ЗА ТРУДОВИ
младежки живот. Тяхната дей
АКЦИИ
ност обхваща почти всички по
ВЕЧЕ
лета
на
изява: бригадирско
дователноЯГосновнАатНаИ органи
*
ООСТ "Ти'
Освен горански младежки
движение, трудови акции, тру
бригади, които тази
пролет
ТРУА
"-и дваГГадеГ-ТвТн
дово състезание, културно-занаистина
постигнаха
твърде
бавен живот.
добри резултати, щ Сурдулица
Естествено, че през измина
тях с извънсъществува бригада от 50 мла
лия период
подготовната на
дежи^и девойки „Пера Мачка
манифестации погълщаше до
товац", ноято тази година ще
ста време и сили. Но отчитай
ни сега резултатите младите
спи внимание, с оглед чест
ВА, НОВКО лжунпд
от
Сурдулица наистина могат
СЛАВ
да се похвалят: достойно по
нГТо^гапИ3 тДВ°ЙНИя юбилей
НА ВЕЛИЧНОВА и ИВАН ИСТА
на другаря Тито — 85-гадишТКОВ. Те, всички заедно, посрещнаха и изпратиха Титовалини птрожден ден и 40 г0'
казаха добри трудови резулта щафета, Деня на младост
та бе отпразнуван с разнооб
на ПартияГ“6™ ”У НаЧ6Л°
Та™' ак™вност' и действено
н я“*отношение към всички задълразна програма, а Сурдулица
бе домакин на полуфиналните
жения и на всички полета, за
Младите работници °т наукоето заслужиха и
срещи Състезанието на селачуковата промишленост, учасполучиха
та.
признание.
А
това
е
вувайки в тази акция, намери
подтик и
за тях, и за останалите техни
На 25-и май приключи и съ
ха смисъл в осъществяването
стезанието „Младият работник
другари, за пр-нататъшна дей
на по-добри трудови резулта
—
самоуправител”, в което
ност и стремеж към още по
ти, давайки по този
начин
добри резултати.
участвуваха около 200 младе
свой принос в чевствуването
жи и девойки в шест пър
на юбилеите.
вични организации на Съюза
Акцията „Младият работник
В акцията
взеха
участие
на социалистическата младеж.
самоуправител" за тази годи
всички млади работници в ор
На най-добрите бяха връчени
на завърши, но тя обаче нонганизацията — повече от 200
дипломи, а понеже се касае
тинуирано продължава и след
души. Техните трудови резул
и до трудови резултати —
една година ще получиме от
тати се следеха
ежедневно
чрез системата на възнаграж
ново най-добри млади работСурдулица —
от номисията за
провеждане
даване според резултатите на
ници-самоуправители.
А
те,
на анцията. Но освен трудови
труда
най-добрите имаха
участвува на съюзната трудо
чрез акцията, отново ще осъ
те резултати, осъществени в
ва акция ..Мариово 77” в Ма
и материална полза.
ществяват трудови резултати,
организацията, се оценяваше
кедония- Бригадирите на тази
претворявайки на дело.' Зако
и дейността им в общестаеноСъщо така
в
училищата
бригада всяка събота провеж
на за сдружения ТРУД и като
политичесните и спортни орга
приключи състезанието „Тър- дат акции, които им служат
се борят за
по-нататъшното
низации, самоуправителните те
сим най-добър ученин, пара
като подготовка за предстоя
развитие на самоуправителния
ла, самодейните дружества,
лелка, училище”. Между пърни социализъм.
щата трудова акцияучастието им в трудови акции
вонласиралите е
и Драган
Идейното издигане на мла
и прочие.
Цанко Костов
Стоянов ученик от VIII клас
дежите и девойките също е

"“"""".‘"иткТКиа

Тазгодишната анция „Младият работник-самоуправчтел”
излъчи и много кандидати за
най-добър млад работник
в
трудовия колектив. Освен то
ва всеки месец, въз основа
на получените точни, се на
граждаваха най-добрите млади
работници, които бяха и па
рично стимулирани. По
този
начин се създаде и състеза
телен дух сред младежите и
интерес при всеки млад работ
ник да бъде по-добър.
След събраните едногодиш
ни резултати, от май миналата до май тази година, за
най-добри млади работници-са-

г

Четиво за
младите

*

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Всички организации членове на Титовия фонд
В БОСИЛЕГРАДСКА община
всички основни и трудови ор
ганизации са членове на Титовия фонд. От
самоуправи
телните общности на интере
сите не са зачленени още са
мо две.
По преценна на Общинсния
съвет на Титовия фонд досе
гашната дейност в омасовява
нето на членовете е задоволяваща. Обаче,
всички възможности не са
използвани,
ногато става
въпрос за за-

членяване на отделни лица.
Например от около 1000 работника в обществения сектор само 230 души са членове на Титовия фонд. Яо предложение на членовете на Съвета тази бройка до нраи на
годината би трябвало да се
удвои. Инак в Босилеградска
община общо записаният член
сни внос в Титовия фонд въз
лиза на 140 хияди динара.
Засега Босилеградска общи
на има само двама стипенди-

С

оциализъмт не е само идея, която, нанто са пи
сали Маркс и Енгелс, посещава „дворците на владетели и
нрале и смущава тяхната нечиста съвест", но е станал те
жнение и практика на милиони хора. Това потвърждава силата
и жизнеността на идеите и стойностите, ноито съдържа марн
сизмът, иойто нанто в работническото движение в капита
листическите страни, така и в социалистическите общества е
имал не само успехи, но и поражения. По-право, било е съв
сем логично да се предполага и да се очаква, че в социализ
ма марнсизмът ще доживее най-голям разцвет и мнозина в
това са и вярвали. Но, в периода на сталинизма, марнсизмът

МАРКСИЗМЪТ—МИСЪЛ НА РЕВОЛЮЦИЯТА
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не само че не е напредвал, но е доживял страшна дегене
рацияЗа хората, ноито на социализма са преданни и готови
във всички обстоятелства да стоят прави, най-добре е
изворно да се запознаят с произведенията на Нарл Марнс и
последователите му. Техните мисли и идеи ще им освет
лят не само света на миналото, но и света на настоящето
и бъдещето. Не само положението и жизнената ситуация на
работническата нласа във вчерашното общество, но и нейно
то място и роля в днешното общество. Така марксисткото
учение ще стане най-добър „водач” през обществените лавиринти и всекидневието на живота, сигурен събеседник
в търсенето на отговор на въпроси за човена и неговата
дейност, за структурата на обществото и естеството на

анти на Титовия фонд: един
студент на електротехническия
факултет в Ниш и един ученин
в гимназията в
Босилеград,
Общинският съвет на Титовия
фонд е на мнение през нова
та учебна година да предложи
още двама
стипендианти
млади работници от материал
ното производство, което е в
унисон с предназначението на
Титовия Фонд да се
школуват преди всично млади работ
ници.
В. В.

обект на интерес на младеж
кото ръководство. В младеж
ката политическа
школа на
в-к ,,Борба” — в IV цикъл —
са включени към
320 души
млади работници, средношкол
ци, млади селскостопански про
изводители.
— Младежкото общинско ръ
ководство полага особени гри
жи да заздрави
младежките
редици, да създаде необходи

панорама
мите условия 33 младежка из
ява и всестранно да заинте
ресува младите за живота в
общината — заяви председа
телят на младежта Лаза Иванович. — В резултат на тези
усилия и грижи неотдавна в
Съюза на социалистическата
младеж бяха приети 650 души.
Ако посочим обаче, че към
130 младежи и
девойки са
приети
Съюза на комунистите, това красноречиво гово
ри за доверието, с което мла
дите от Сурдулишна община
се ползват сред общественост
та.
От казаното досега личи, че
младите в Сурдулишка община
наистина са намерили правия
път и правия начин да жи
веят пълноценно и да си създадат необходимото
уваже
ние сред трудещ.не се ь об
щината.
Ст. Н.

обществените отношения, за заноните в историята на човена и нейния смисъл.
Тези отговори трябва не само мислено, но и дело
во да последваме. Марнсизмът, преди всично, трябва да
схванем нато призив за промяна на света. Който е въз
приел учението, че „човенът е най-висшето създание спо
ред човена”, той същевременно трябва да се бори против
всични отношения, в които човенът е унизено, угнетено, оотавено и презряно същество. Филозофията, идеологията,
политиката, правото и т.н. не могат да бъдат „украса” на
бездушните условия, в ноито живее човенът, идеално про
дължение на съществуващото положение, давайни на хора
та лъже-надежда, че светът „сам по себе ще се проме
ни”, но безпощадна нритина на всичко онова, което се явя
ва нато граница и пречка по пътя към ,по4(убав и по-хуманен живот.
Значи, човенът, за да следи практично идеалите и
ценностите, които съдържа марксизмът и ноито могат да
се смятат за общочовешни, необходимо е, покрай познава
нето на марнсистното учение и обществената обстановка на
своето време, да има и смелостта да не се страхува от
борбата. Марнс е виждал щастие в борбата, а нейната
цел е всични хора да станат щастливи. Понеже, без сво
бодата, без свободното развитие на всеки отделен човек,
което е условие за развитието на всични, както е написал
в „Манифеста на номунистичесната партия", няма човеч
ност. Свободата е несравнимо по-важна от хляба, но, раз
бира се, без хляб няма свобода. Общество, в което от
делните хора или цялата класа живеят в нищета и беда
без условия ДВ се развиват във всестранни личности, още
не е свободна и равноправна общност на хората.
Революцията е пътят, който води към тази цел.
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ЩЕ СЕ СТРОИ ЗДРАВЕН ДОМ

овощия
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ИЗОБЩО НЯМА
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
про
изводители от Димитровградска община имат причини за

_ _ _

нара, краставиците по 15 ди
нара и т.н. Обаче пито един
от зеленчуковите магазини до-

НАЙ-НОВАТА интеграция и
преустройство на здравеопаз
ването върху Закона за сдру
жения труд В Сурдулишма и
Босилеградсиа община и съ
здаването на трудова оргаииза
ция що АСА0 възможност през
идущия период да се посве
ти по-голямо внимание на ос
защита
на
новната здравна
гражданите и да се развиват
и останалите видове здравео
пазване. За предимствата на
новия начин на организиране,
утвърждаване на единна ^ здра
вна политика и
развойните
планове красноречиво говорят
няколко факти.
СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ
С новата организация преди
всичко се прави
разделение
на труда и се отбягва удвоя
ването на мощностите, при ио
ето се създава силна трудова
успешно
организация. която
може да изпълнява задачите
и плановете си.

В магазина
Селскостопанското
тревога.
производство въобще, а ово
щарството особено е претър
пяло голяма щета от април
ските студове, тъкмо когато
овощията бдха в цвят или то
ку-що процъфтяха. Това беше
повод да посетим някои села
от Димитровградска община и
да поразговаряме с произво
дителите за състоянието на
овошките
и
зеленчуците ...
Както се осведомихме, оре
хът е настрадал напълно. Ня
ма село в Димитровградска
община, което през тази и ид
ващата година ще има орехи.
„Търговците ще ни снабдяват
от чуждия пазар”, казва Васил
Тодоров от село Власи.
Сливите и джанките, също
така настрадаха, обаче,
на
дръвчетата има по някое зър
но колкото за „комка” казва
Аврам Игов от село Височки
Одоровци. Особено добре ро
да са задържали сливите бел
вици в село Драговита!
Ненадейните и силни сту
дове през април, нанесоха ще
та и на ябълките и крушите.
От село до село с различен
процент, но общо взето, с по
вече от 90 на сто, казва Геро
Кръстев от село Държина, Пи
ротска община.
Що се касае до реколтата,
тя е добре. Ратно Йосифов
от село Мъзгош ни осведоми,
че в неделя на 22 май т.г.
обаче градушка е унищожила
ренолтата на селото и по то
зи начин отне и онова ноето
преживя априлските студове.
Тревата е добра казва Васил
Тодоров от Власи и коситбага
ще бъде трудна.
Зеленчуците са най-добри и
хората ще бъдат снабдени до
бре.
Отидохме и
в магазините,
които вършат
продажба
на
овощид и зеленчуци. В Дцмитровград такива
магазини
с
хранителни продукти притежа
ва: „Сточар”, „магазинат за
самообслужване и „Овощар”.
В тези магазини за сега се
продават само зеленчуци: до
матите по 25 динара,, картофи
те по 10 динара, зелето 7 ди-

сега не се продават и ЯГ°АИ
димитрови череши. Затова
градчани се снабдяват с тях
на пазарния
само в петък
ден.
А- С.

ЖИЛИЩНАТА

Основната цел на интегра
цията и
организирането
на
пет основни организации
на
сдружения труд в рамките на
Медицинския център е осъ
ществяване на регионалната
политика в развитието на здра
вната защита в Южноморавски регион.

ПОЛИТИКА В ДИМИТРОВГРАДСКА

- в Сурдулица се окзз
Центъра
ва помощ, Един път седмично
специалисти, на бо
отива група
силеградсния стационар е дастойност от
лен рантген на
елеитр>
800 хиляди динара^
кардиограф и линейка.

о нпеирането на своята по
„и™наР основните организации
изхождат от общите станови
ша и критерии, установени на
равнището на трудовата орга
низация- Приемането наработ
на сила, кадровата
разпределението
иа
ЛОХОД .
жилищното строителство напи
таловложенията —
ва се рошава в основната ор

се

създадат по-

:Н?Ьнт;”-

по медицина и среден^ медицинсни персонал,
яа се стипендират собствени
кадри, ноито след завършване
на студиите ще рабогдт в та
зи територия. Стипендират се
15 студенти и към десетина
души са на специализация-

гаиизацияРЕШАВАНЕ НА НАБОЛЕЛИТЕ
БОСИЛЕГРАДПРОБЛЕМИ
В
СКА ОБЩИНА
МедицинСъздаването на
център покрай двата съЛесковац
и
в
ществуващи
Враня има изключително зна-

Също
различни
вено е
ство с
клиника
тъкнати
Центъра

сния

чение, особено като се знае,
че здравната защита на населението в Босилеградска общи
години
последните
на през

така се
организират
курсове, а възстаносътрудничеотлично
хирургическа
Първа
от Белград, чиито из
специалисти идват в
и изнасят научни бе

седи.

стагнира.

За да се извърши последо
вателно разпределение на тру
постигнато
е
да в региона,

в
Обезпечени са средства
размер от осем милиона дивсички
нара и са направени

споразумение в другите цен
трове да не се развиват оне
зи форми на здравна защита,
относно лекуване на болести,
за което съществуват добри

подготовки за строителството
на модерен здравен дом в Бо
силеград, който ще се строи
през есента. Междувременно,
тъй като в Босилеград няма

условия в сурдулишкия
цински център.

нито добри условия за работа,
нито необходимия кадър, от

Меди
С. М.

ОБЩИНА

ПРОЯВЕНИТЕ СЛАБОСТИ - ПОУКА ЗА В БЪДЕЩЕ
АКТУАЛНИТЕ
идейно-поли
тически въпроси в осъществя
ването на жилищната полити
ка и жилищно строителство и
развитието на самоуправителните
обществено-икономичес
ки отношения в тази област
бяха тема, която обсъдиха на
съвместно заседание Общин
ският комитет на Съюза на
комунистите, Председателство
то на ОК на ССРН и Общин
ският синдикален съвет в Ди
митровград.
Общ извод от това заседа
ние е, че в областта на жи
лищната политика и строител
ство в общината все още ндмама ясна концепция, ло то
зи въпрос заслужава внима
ние и в предстоящия период
трябва да се решава цдлостно.
Да напомним, че досега в
Димитровградска община жи
лищните въпроси са решавани
без пряко участие на всички
трудещи се, а
посредством
различни правилници, ноито са
регулирали тази материя. В
такъв случай е и естествено,
че има нужди за жилища, но
и прояви средствата за тази
цел да се насочват в друго
направление.

години след основаването йОсвен това тази Общност ня
ма нито планове, нито пън про
грама за работа.
Безспорно най-голямата про
явена досега слабост е, че
тази Общност все още няма
контакт с организациите
на
сдружения труд, така че сред
ствата, предназначени за жи
лищно строителство все още
не се планомерно насочват.
Впечатление е, че органи»а
циите на сдружения труд ня
мат нянан си доверие в Об
щността. В потвърждение на
това е обстоятелството, че Са
моуправителното споразумение

А причината е там, че ня
ма доверие в Общността и
счита се, че тя кадрово не е
оспособена и няма специалис
ти да бъде носител на жили
щното строителство в общи
ната.
Сигурно е, че трудовите ор
ганизации са прави, но само
нещата се
в случая, когато
наблюдават повръхностно. Об
щността наистина не е кадро
во оспособена, нито пък има
специалисти. Но нито кадрите
в Общността, нито пък специа
листите са тези, ноито трябва
да създават жилищната поли
е
тика в общината. А това

14).

СЛАБОСТИТЕ НА
ОБЩНОСТ
ТА — СЛАБОСТИ НА ОРГАНИ
ЗАЦИИТЕ
Са разрешаване на пробле
мите в областта на жилищна
та политика в общината има
и Самоуправителна
общност
38
квартируване,
основана
през 1974 година.
Факт е обаче, че тази Общност все още не е заживдла и все охЧе няма желано
то влияние върху жилищната
политика в общината. В нея
са проявени много слабости.
Да кажем само това, че Общността е получила Статут три

жилищно строителство. За по
гасване на загубите, за пол
зване като оборотни средства
и т.н. А ано бяха средства
обединявали в Общността и
ано за тяхното ползване и на
сочване бяха решавали деле
гатите в Общността
нямаше
да има случаи на рбщността
ма се гледа с недоверие.
Всички тези слабости пряко
са се отразили и на досегаш
ното жилищно строителство в
общината. През 1974
година
са изградени само 20 квар
тири, от което в обществения
сектор 7; през
1975
година
24, и
обществения
сектор
191, през 1976 година 20, (от
което в обществения сектор

Изглед от Димитровград
за жилищно строителство на
Общността не са
подписали
пет най-големи трудови орга
низации в общината. Каучуко
вата
промишленост
„Тигър"
разчита да строи жилища посредством жилищната ноопера
ц"я при., 3аВТТ6 ..”Тигьр''
„Свобода
и „Граднд
обсъ
ждат въпроса за
съвместно
обединяване на- средства за
жилищно строителство и т.н.

Скупщината

Общността,

в

кодто са делегати от всички
организации на сдружения
труд...
В МИНАЛ Ид ПЕРИОД СТРОР
НО ДВОЙНО ПО-МАЛКО
Естествено, че положението
щеше да бъде друго ако ор
ганизациите
на
сдружения
труд не бяха насочвали сред
ствата в друго направление за

А това е двойно по-малко
от нуждите.
Освен това не е в унисон
и със средносрочния план за
развитие на общината, който
слага ударение върху по-ин
тензивно разрешаване на жи
лищните проолеми и коннретно планиране в тази област.
Факт е, че в предстоящия
период е основно да се оп
редели ясна концепция в областта на жилищната полити
ка и жилищното строителство
и средствата да се обединят,
а първенствено в Самоуправи
■елната общност.
Но политиката в тази Об
щност не трябва да създава
те тя, а предимно трудовите
организации.
Заслужават внимание
г
и дру
ги въпроси, между които са
поддържане на обществените
сгради,
административните
пречки за получаване на мя
сто за строеж, ниските цени
ца квартируване и т.н.
Всички тези въпроси трдбва да обсъди и предложи из
води за решаването им създаданета на съвместното засе
дание работна група.
А. Д.
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ФУТБОЛ

НАШЕНЦИ

•/яйййШ

А

ПОРАЖЕНИЕ
НА МЛАДОСТ

5

1

•

В
стезанРиестДтПя°?е^Ия КРЪГ На Съ
стезанията в Южноморавската
?еУграГсе”я'
8
Б°-

0ЪАИ дУ3"а 8 полза на „ Младост" Това о5ачр нр Вр до?атЪчноТ° за То^градсвите

Млалогт”^
а отборите
на
Втейв п™
..Вучие
от
футболният- 'отбгГп СЛма игра:
мг^би м?и» °1б0р ”МлаД00г
Поез лтопптп рвзултат 2:3мача
т о^УВРе'Ме
°Т
мача главни
главният
съдия оправда

футболисти поне да спечелят
наравен резултат,
По бр°я на спечелените гоч
ни футболният
отбор' „МлаДост" заема последно място
8
Южноморавската
футболна
дивизия

тел но изнлючи по един футбо
лист от двата отбора и до-

В. В.

п

КОМА
ЛОВДЖИЯТА

нини в Сърбия и МанедрнияРЕДИ 48 години де- И един ден през 1943 годиветнадесетгодишния
Коста- на, в Скопие където прибивадин Асенов от село Славиня ваше' зърна на една витрина
стана ловец, купи хубава ловджицска пушна и вече никога
не напусна страстта да се занимава с този хубав спорт. За

^ГвлезГ в^ГазинГзаГз
Тези дни посетихме Кеца в
на се с хората и ги помоли Славиня- Беше се завърнал от
да му открият тайната на то- една изложба. Той ни поназа
ва изкуство. Хората се оказа-тетрадката, в ноято хората заха добри и изпълниха жела- писваха своите впечатления от
нието на Коца. За 52 дена видените животни и птици,
той също тана стана майстор
препариратор.
— Дойдох в Славиня — ка
зва той — Да видя селото и
От тогава в неговата къща просто да излезна във Видлич
в Славиня започна да се съз- да се надишам свеж въздух
дава колекция от препарирани и да уловя някое
животно,
животни и птици, която той Щом
мине
известно време
вече повече от тридесет го- аз чувствувам нужда за това.
дини обогатява с нови ензем Вече педесет години аз съм
през 1960 рее при мен се създаде копляри. Един ден
година някои преподаватели гато започнах да допълвам сво
от Димитровград предложиха ята нолекция. когато се занина Йоца да пренесе своята но мавах и с препарирането. Толекция в Димитровград и на- гава вече не излизах на лов
прави изложба. Желнието им за да убия, а просто търсех
се осъществи. Тогава за пръв оня екземпляр, който ми е
, път населението, а
особено нужен за
ноленцията. Сега
учениците от основното учили имам над 600 екземпляра. Ми
ще и гимназията разгледаха сля, че имам всички животпрепарираните
животни. До ни и птици от нашите нраи
тогава те само от книга учеха ща. Някои от тях, като сиза това. Преподавателите по вия орел, са изчезнали а друбиология пък имаха възмож- ги са рядност.
ност да покажат на своите
ученици животните, за които
И така, нянолко дни Коца
(от книга им преподаваха.
ще прекара в Славиня, а след
това ще тръгне на път със
Коца беше възнаграден па своите препарирани
животни
рично. Но моралната награда и птици в друго място, на дру
беше далеч по-важна. Той за'
га изложба. Ще има нова
почна след това да допълнява
своята колекция и нянолно го среща с младежи
войници,
дини след това откри изложба ученици.
ШШ и в Пирот, по предложение
на преподавателите по биолоКоца Ловджията... До вчегия от училищата. Той им и3_ ра известен само в Славиня,

ФУТБОЛ

: НА ДВА МАЧА ИЗВОЮВАНИ ТРИ
ВАЖНИ ТОЧНИ
»■

-

Ч

■

Орляне, 5 юни. Игрище на младост. Те
ренът неравен. Време хубаво и подходящо за
игра.-Зрители около 400. Съдия Р. Богосавлевич от Ниш.
,Дсен Балкански”: К. Ставров 8’ Д. Каме
нов 7, Г. Цветков 7, Д. Величков 7, М. Милошев 6, С. Иванов 7, Б. Михайлов 5, М. Тодорович 9, Й. Денков 6, К. Кръстев 8, Н. Алек
сови 8 .
-. .

В последните
две
срещи
„Асен Балкански” успя да из
воюва три важни точки, кои
то най-вероятно . ще осигурят
отборът и догодина да се съ
стезава в Междуобщинската
футболна дивизия Ниш.
На 2 юни димитровградски
те футболисти победиха като
домакини в Пирот, понеже иг
рището в
Димитровград все
още не е за
употреба, от
борът„Единство”'от Горни
Матеевац с резултат 2:1.
В неделя, на 5 юни, „Асен
Балкансни” игра нато гост с
„Младост ” в Орляне, където
извоюва твърде важна. точна
и резултат 2:2 (1:0).
Димитровградските
футбо
листи бяха по-добрия
отбор
през първото полувреме, кое
то с- гол на Новица Аленсов

в 30 минута и спечелиха
с
1:0.
През второто полувреме до
машните
футболисти
имаха
превес в играта и успяха да
изравнят резултата в 65 ми
нута. „Асен
Балкански”
се
обаче умело защищаваше
и
създаваше шансове след ус
пешни контраатаки. От едно
такова нападение К. Кръстев
постига гол в 75 минута. До
машните футболисти все пак
изравниха
резултата на
2:2
на 7 минути пред края на ма
ча. А равния резултат е и
най-реален изход на срещата.
„Асен
В неделя, 12 юни,
Балнански” играе за първи път
в този сезон в Димитровград
,на новоизграденото игрище.
А. Д.

ЗАВЪРШИ ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН НА
БАСКЕТБОЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

„СВОБОДА” — „ДОЛЕВАЦ” (Долевац) 65:61
(25:32)
Димитровград, 5 юни. Игрище на „Свобо
да”. Теренът добър. Време хубаво и подходя
що за игра. Зрители около 300. Съдии 3. Йо
цич (Ниш) и М. Тричкович (Пирот). „Свобо
да”: Д. Симеонов, И. Леков, С. Михов, Д. Пет
рович, В. Филипов, А. Стоянов, И. Симов, М
Петрович, С. Рангедов и 3. Геров.
отбор
на
Баснетболният
„Свобода" поназа през първо
то полувреме най-слаба игра
състезанияв тазгодишните
„ДолеГостите, отборът на
•ац” умело използува това и
усля да спечели първото по
лувреме с резултат 32:25.
През второто полувреме оба
баснетболиоти
че домашните
показаха много по-добра игра
й иъм ирая на втората част
от играта успяха да изравнят
резултата. Всъщност той 6е'
ше изравнен в 12 минута на
второто полувреме
— 46:46.
От тази
минута до ирая на
срещата баскетболистите на
„Свобода" бяха много по-до
брия бтбор и не позволиха ни
каква изненада на домашни,,
терен. С игра „играч на иг
рач” и лрецйзността на Зоран
Геров от далечина „Свобода’

Костадин Асенов
позна Коца Видлич, най-близната планина до родното му
село Славиня, след това Стара планина, обиколи много пла

роГ идеятаИ Коца да Тръгне
по Сърбия със своиге препарирани птици и животни. Пър
ва изложба по-далеч от родна
та му Славиня беше в Кусадан. Тун му помогнаха някои
негови познати. След това изложбата се превърна в г-.-ьтуваща. Коца отнри изложба в
Азаня, Смедеревска Паланка,

Димитровградска и
Пиротсна
община, сега стана известен
в нашата Републина нато ло
вец, отличен препаратор, който има най-голяма коленция
на птици и животни, може би,
в страната и затова заслужа
ва признание и уважение.

Б. Николов

ЗА ДЕВОЙКИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

СВОБОДА“ НА ПЪРВО МЯСТО

*

Чуприя, Парачин,
Светозарево и други по-малки места в
Сърбия. Интересът беше огро
мен.

забележи минимална, но вълрени това все пак сигурна по
65:61.
беда
С тази победа баскетболис
тите на „Свобода" обезпечи
ха първо място в Републинан
сната Б баснетболна дивизия.
Разчитайки, че през есенния
полусезон
димитровградските
баскетболисти
играят с найсилните отбори в групата на
то доманини треньорът на от
бора Иван Симов, омята че и
на края на състезанията „Сво
бода" ще остане
на
първо
място и по този начин дого
дина ще се състезава в по
виеш ранг.
В отборът на „Свобода" вси
чни помазаха добра игра, а
похвала заслужават и съдиите
3. Йоцич и М. Тричкович.
А. Д.

Упражнения по
военни знания
ВСИЧКИ девойки от Дими
тровградска община,
родени
през 1960 и 1961 година, а ко
ито в момента не са обхвана
ти с редовно школуване, про
водоха десетдневни упражне
ния по военни знания- Уп*
ражненията
започнаха на 25

май — п°д знак на двойните
а
Титови и наши юбилеи
приключиха на 3 юни.
Характерно за тазгодишните
обучения беше, че за първи
път девойките се обучаваха
отделно от младежите, ноито

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Мечти и действителност
Преди седемнадесет години
тържествено „стъпи в правата
си" новата столица на Бразилия. Модерният град трябваше да символизира устремаността нъм светлото бъдеще
на най-голямата в Латинска

от авторите на проента. сега
„Бразилия стана една обикно
вена столица с всични присъщи на иапиталистичсния град
пороци" — бързото нараства
не на наслението й довело до
стихийно
жилищно строител
ство, което постепенно обезли
Америка държава. Но по-пълчава столицата, а по снъпотия
ното о горчивина
признание
Бразилия е на второ място
на видния бразилиски
архи- - сред капиталистическите
гратант Оскар Нимейар —

един

дове.

тези дни отиват на лагеруване.
В течение на десет дни за
девойките бяха изнесени сказ
ки на теми от
областта на
всенародната
отбрана, обще
ствената самозащита и за ме
ждународното положение на
Югославия- Те овладяха и с
прантичесни знания*- запозна
ха се с най-новото въоръже
ние на Югославската народна
армия, с начините на защита
от пожар и радиоактивна, био
логическа и химическа защи
та, накто и с оказване на пър
ва помощ. По време на упра
жненията
девойките
имаха
обучения и по стрелба, къде
то постигнаха твърде добри
резултати.
По думите на подпоручин
Гроздан Петров, който ръноводи о прантическите упраж
нения. девойките са успешно
овладяли всични знания и по
назали примери? дисциплина.
А. Д-
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— Готови ли сте аа пускане на ноаия обвит?
— Да, вече намерихме гостилница аа баиивт...

V

ПИШЕ ми унучето Зоран да му одма испратим
едно уверение од общинуту оти т^ебе да сбере доку
менти и ступи на работу. Видим дена йе спешна ра
ботата и боГю не бо^е пойдо за Цариброд у опщинуту. Седо у автобусат и темън чиновниците улазе у
общинуту и я се истресо пред вратата. Лочена мално да улезну и да се каместе па рено че тропам и
я да ме опрайв децата и да се върнам.
Рече ми расилният у ною канцеларии и я тропну и одма улезо. Стану зад вратата да поченам, ви
дим момчето си говори с йеАНога и нища ми не
наже, нити да седнем нити да излез;:зм. ОпалисТш
но!}е само севаю, ама я стойим и чвнам да презборую децата па че кажем за кво сам дошъл.
Минуше се около двайесе минуте и детето се
обърну къмто мене с остър поглед:
— Дедо, ти видиш ли дена нийе работимо. Излезни у норидорат и после двайесе минута улезни ...
Кво да прайим. Излезо у норидорат. Тува ми
беше подобре. Има дълга клупа на но.г седоше й0>
ще човеци. Седо и я до ни. Они ли су грамотни
,чету си нни1)е и весници, а я само гледам ной минуйе из норидорат ...
Мину се мално време я па улезо.
— Сине, я съм дошъл ...
— За кво еи дошъл, че нажеш после — пре
сече ме детето но с тървож. — Я са отодим на закусну, и я имам право на половин саат почивну, па
дойди после. И узе напуту си и излезе. Я се потрещи у нанцелариюту, па излезо у норидорат, идо до
пазарат и най-после се въриу у нанцелариюту. Дете
то беше дошло, не може да си чепим уста, Зарадува
се, рено това су две думе, че 1}и напише детето,
затова йе учило и я че дигнем та на пощуту да зарадуйем Зорана.
Ама нейе тена кино я мислим. Детето диже
главу и ми каза:
— Дедо, елате утре... ,я имам нонференцию
и не могу денъека да ти завършим работу ...
— Ама ...
— Нема кво ама .., елате утре ...
Идо у село, върну се найутре дън и пан у
оедам дойдо при момчето. Щом ме виде од вратата
детето ми каза:
— Кво ти я рено, дедо ючера?
— Да дойдем утре — отговори му я.
— Да, ютре, а ти си дошъл денъсна... Запом
ни, ела утре, а не денъсна.:.
Па се надиго на рейсат, отидо си у село на
спане и са не могу да се сетим за на ми наза мом
чето, за денъсна или за утре да идем при жега?! ...
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Приятел пита професор:
— Професоре, научих, че
вашата жена има близначета.
Дали са мъжки или женени.

Професор: „В същност едно
дете беше мъжно, а едно жен
сно или обратно.

★
Между двама приятвли, опо
делящи мнения относно бъде
щия им брачни живот:
— Според теб накъа смисъл
има, след нато си вече, сго
ден, да отлагаш сватбата?
— Много просто, отговаря
другият. Колното по-дълго вре
ме си сгоден, толкова по-мал
ко време ще бъдеш женен!

★
Младоженци излизат от цър
квата.
— Това е за цял живот!
— възкликна младият съпруг.
Но, онъпи
прошепва
избраницата му. — Не трябва
да гледаме на нещата с чер
ни очила!

★
Еснурзоводът:
— Господа, в момента отми
нахме една от най-старите го
стилници на АнглияХор от разочаровани гласо-

ве:
— Защо?!

★
Яенарят казва на
болния:
— Вземете днес тези две
таблетки, а утре, ако се съ
будите — още две.

★
Някакъв
депутат
хваща
един ден петнадесетгодишния
еи син Андраес да лъже:

—Знаеш ли нолно лошо е
някой да лъже? — вина му
бащата.
— Мммм ...
— Знаеш ли какво ги правят онези, които лъжат?
— Знам, избират ги депутати.

★
Известен атински хуморист,
говорейки веднъж пред лрия

У

жените,
телсна иомпания за
споделя:
— Жената: На
двадесетте
си години е действително оча
рователна, на тридесет се на
мира в разцвета си;;, на че
годиии е страшно
тиридесет
интересна...
— А след четиридесет? —
га запитали.
— Нима сте срещали н*ноя
жена, иодто да а на повече
от четиридесет години.

Нека истината си отиде, само лъжата да не
дойде.
Азърбайджлнска
Ако истината прилича на лъжа, по добре
не говори.
Азърбайджанска
Лъжата е болест — истината лекарство.
Арабска
По добре тъжна истина, отколкото радост
на лъжа.
Арабска
Една лъжа разваля хиляди истини.
Шаамти
Всеки, който търгува с лъжа, се раз плаща
с истина.
Хауса
Често повтаряната лъжа се приема за ис
тина.
Японска
Не търси истината там, където се е родила
лъжата.
Японска
Роднините оплакват покойника, а попът му
се радва.
Арменска
От ат- отзад, от бик- отпред, а от калугеротвред (се пази).
Всеки светец най-напред себе си благославя.
Унгарска
В науката няма къси пътища.
Японска
Общия кон всички го яздят.
Китайска
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