
(И- * ”\ V . ..._"И I I | В ", I х"-'"- • I ^Я ^Я N не Президента на
1^Н "тИ| ^И]^Н тЯ^Я^Шя ^Я^Я ^Я / република Юго-

^Л ^Я Як^шШл^шШи Я1Я шШ^Я^Ш Я ( слаоИя от февруари Изда-
^Я ■̂ ^Я ^Я ^Я ^Я^^Я ^Я ^Я телство е удостоено с

^Я ^Я^^^Я^Я ^Я ^ Орден братство и единство стьо сре- 
*^Я ^Я ^Я ^Я С бт,рен зя заслуги в

_̂____ ЯЯ________ЩЯ шЯЯЯШС областта ма информативната и гра
фическа дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите мадоди и народности.

_вестни н* българската нарооиост • с®*» Югославия »

17 ЮНИ 1977 •*• БРОЙ 814 * ЦЕНА 1,20 ДИНАРА * ГОДИНА XIX

АКЦЕНТИ

МЛАДИТЕ И 

СЪЮЗА НА 

КОМУНИСТИТЕ
1§ ПРЕЗИДЕНЪТ ТИТО ПОСЕТИ 

МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ, СМЕДЕРЕ 
ВО И ГРОЦКА111На неотдавна прове 

деното заседание на 
Общинската нонферен 
ция на Съюза на ко 
мунистите в Босилеград 
ска община, 
бе отчетено, че от X 
конгрес на СЮК и VII 
конгрес на СКС в об 
щинската партийна ор 
ганизация са приети об 
що 350 души. От тях 
247 души са на въз
раст до 27 години, то
ест младежи и девой 
ки. Това е твърде поло 
жително, когато се ка
сае за омасовяването _и 
подмладяването на Съю 
за на комунистите.

Изказвайки се по то 
зи въпрос председате 
лят на ОК на Съюза 

социалистическата 
младеж Ставре Спасков 
заяви, че нянои от при 
етите в СК младежи и 
девойки
активни в Съюза на со 
цйалистичесната

след постъпване 
то им в СК са стана 
ли пасивни в младежки 
те първични организа 
ции.

II
11I Президентът Тито в Смедере- 

во бе посрещнат от над 601I хиляди граждани и трудещи се1I111I Сърдечно посрещане 

на
на 1I всяка крачкабилиса

мла- 1деж, граждани по цялото протеже 
ние на пътя- Тун в ресторан
та „Виногради” председателят 
на Председателството на СР 
Сърбия Драгослав Маркович 
даде вечеря в чест на високия 

ка бе посрещнат с цветд и гост. На вечерята бяха произ- 
лозунги от десетни хиляди несени наздравици.

Миналия петък (10 юни) пре 
зидентът на Републината Йо 
сип Броз Тито със съпругата 
си Йованна и най-висшите дър 
жавни и партийни ръководите

В М. Пожаревац президентът на Републиката води раз
говор със строителите на автомагистралата Белград - Ниш, 
а в Смедерево с работниците от металургическия комбинат 

) „Смедерево"I1Посоченият въпрос 
изисква отделно внима
ние и анализ, Поставя 
се въпрос нъде и най 
младият човек е можал 
да продви своята дей 
ност и зрялост 
в младежната 
ция. Сигурно е, че мла 
дежът или девойката 

са били бездей 
ни в своята организа 

не могат да бъдат 
членове 

добри 
В тези

1 сенице в Словения до I евге 
в Македония-

Президентът Тито и придру 
шаващите го личности бяха ос 
домени, че досега по автомо 
билния път Белград — Ниш 
дневно могат да минат най-ве 
че от 15 до 30 хиляди мотор 
ни возила, което много обре 
менява и затруднява движени 
ето. С построяването на маги 
стрелата протонът на возилата 
ще се увеличи до 70 хиляди 
возила на денонощие, 
ще задоволи нуждите до нрая 
на столетието.

Същия ден президентът Ти 
то посети и Смедерево на Ду 
|нава величествено посрещнат 
от над 60 хиляди жители на 
града и онолните места.

I на СР Сърбия посети стро 
на автомагистралата

ли
ЛИяителите

„Братство — единство” на уча 
Мали Пожаревац. Съ-I ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛТВОТО НА ЦК НА СЮКако не стъна

ден президентът Тито по 
Смедерево и Гроцна.

организа 1 щия
сети ДА СЕ РАЗШИРЯВАТ 

СВОБОДИТЕ
които на автомаги-Строителите

стралата от Белград до 
най-сърдечно посрещнаха дру 

Тито и придружаващите

И"*
Ци Я,
нито антивни 
на СК нито 
самоуправители. 

значи 
спазвани 

за приемане в 
за това па

11 гаря
го личности. Същевременно те

Уводно изложение за поли 
тическата система на социали 
етическото самоуправление из 
несе 
лството
ВАРД КАРДЕЛ.

На 13. т. м. в Белград ез 
състоя заседание на Предсе 
датлеството на ЦК на СЮК. 
На заседанието, което ръко 
водеше ДУШАН ПЕТРОВИЧ, 
се обсъдиха основите на по 
литичесната система на соци 
алистичесната самоуправител- 
на демокрация-

не са до 
ирите

случаи 
край
риите 
СК. Вината

го запознаха детайлно с хо 
на тозида на изграждането 

обент, нойто нато голяма съ
общителна артериц ще има 

значение за Югосла-

членът на Председате- 
на ЦК на СЮК ЕД-

ноето

младежките
организации Iда и на 

първични 
и на партийните органи 

които очевидно 
са установили по- 

нонтант и сътру
прилагане

на Съю

I огромно 
вия и Европа. (На 2 стр.)

зации,
не

Магистралата ще бъде
общо 28 метра, с по 

коловозни платна в двете

тесен
дничество в 
на политиката 
за на иомунистите да 
приема в своите редо 
ве най'ДеЙиите' наИ' 
способните 
ССМ.

V БОСИЛЕГРАД
рона

Съборът на »Славче« 

- на 19 юни
!две

насоки. След завършването на 
Сурчин до Мали Тун президентът прояви ин 

терес за хода на построяването 
най-големия металургиче 
комбинат в СР Сърбия 

„Смедерево". Домакините ос 
ведомиха другаря Тито за ус 
пех-ите и трудностите при из 
граждането на този гигантски 
обент, нойто ще бъде завър 
шен през 1980 година и еже 
годно в него ще се получават 
към 1,65 милиона тона стома-

участъна от 
Пожаревац, ще се продължи 

до Ниш. Та

членове на

напрокарването й 
на този крупен стопансни й 
съобщителен обент ще бъде 
завършен през 1980 година. Сь 

договора между репуб 
и областите в пред- 
етап ще се продъл 

на авто

слабости 
не са масова 
но ано се до

заТези сни По решение на смесената югославсно-българска 
съборянска номисия тазгодишният традиционен грани- 

събор на местността. „Славче” край Боселеград 
ще се състои в неделя, на 19 юни.

Границата ще бъде открита от 6 до 18 часа. 
Наши граждани за отиване на събора трябва да имат 
личен паспорт.

Предприятия от двете страни ще продават хра- 
стони и сувенири. Представители но двете 

банни в навечерието на събора ще уточнят курса за 
обмяна на парите.

Културно-художествени дружества от двете стра- 
ще изпълнят забавни програми.

щастие 
проява, 
пуснат и занапред могат 

да се отразят на 
положител

чен
лошо 
инаи твърде гласно

линитепроцеси в разви 
на партийната ор 

^ общината.

ните
тието стоящия 

жи с изгражданетоганиазция 
И да повторим, туй глав 

' отговорност пада
нителниНиш към Лемагистралата отиата

на първичните организа 
иа иому 

а още повече

и Снопие и от Нишсновац
до югославско-българската гра 

В близно бъдеще ком

ка.ции на Съюза 
нистите, 
на првичиите младежки 
организации.

■- Г-.Т^ГП'' --------

На връщане за Белград дру 
гарят Тито се отби в Гроцна 
край Белград, нъдето също та

I ниница. 
ллентно ще бъде

В. В.построена 
от Йецялата автомагистралаВ. В.



на човешките свободи. През 
такова обще- 

необходи-
призмата на
стввно-историчеена
мост, относно органическа 
свързаност на демокрацията 
със социалистическото самоу 
правление, трябва да наблю 
даваме и проблема на демокра

Ако ндавт поли(™ч*о(ш • ЕДВЙРД • 
тбобва до бъде израз 

самоу-стема
на социалистическото 
правление, тогава тя не може 

бъде нито еднопартийна, 
многопартийна и изобщо 

система на политиче 
монопол. Тя вече днес и 

въпреки че обем 
има елементи и

Постоянно да се разширяват 

човешките свободи
да
нито 
тшанва тичните ррава и човешките сво 

боди.. Тези права и свободи, 
изтъкна другарят Нардел, лре 

трябва да б'ьдат 
нВ правата

ски
не о това, 
тивно в нея
на едната, и на другата систо 

Но тези елементи не са по 
съществена

на нашата политическа систе тическата 
ма, но само елемент на пре това е пордължение, на 
ходност — наза между друго тата п0 прилагане на принцип начина на
членът на Председателството „ите и конкретните поне ти- . ективнИя: а отдел
на СФРЮ и на Председател .туцИонни • -разпоредби ■ на етическото общество, а д
ството на ЦК на СЮК Едоард нашата обществена практика, но начина и сродствата 
Кардел в уводното си изложе с други думи, сега трябва да 
ние на заседанието на Пред последват съответни запомни 
седателството на ЦК на СЮН. и други обществени мерки с 

Следователно, подчерта Кар цел практически да се осъще 
дел, нито в областта на обще ствява Конституцията и в обла 
ствената акция ние комуни стта на политическата система, 
стите не смеем да отстъпваме за Съюза на югославските но 
пред реалността на нашето вре мунисти тези въпроси са от 
ме, което изисква редица пре изключително значение но са 
ходни развойни облици. Ано м0 0т гледището на всооб 
бихме желаели противополож- щите обществен;-! интереси, 
но на многопартийната сти- н0 и заюва че промените, 
стема накратко да фор- ,<оито трябва нужно да со 
мулираме тази цел, веро- извършат в нашата политиче 
ятно най-много отговаря пон ска система до голяма сте 
ятието самоуправителен плу пен се отнасят и за положа 
рализаъм, т.е. понятието на нието, ролята и начина на 
плурализма на самоуправитлни действувай© на самия Съюз 
те интереси, относно интере на номунистите. Нещо 
сите интегрирани в делегатска че, може да се каже, че тъй 
та система. Такъв самоуправи м0 този проблем в сегашния 
техен плурализъм в нашето момент вероятно е най-важ 
общество се развива и все по Ният проблем на по-нататъш 
вече укрепва почти три де ното изграждане на полити 
сетилетия. а с делегатската месната система, 
система вече става интегра 
лен демонратичесни органи
зъм и като такъв същински

.
-ди всичко 

р/рв функцията 
на трудовия човек чрез лично 
изясняване и чрез делегатска 
та система — равноправно и 
в демократично 
ство и взаимна отговорност с 
всички останали трудови хп 
— да управлява свободно сам 
със себе си, със своя труд 
и своите интереси в общество

йма. все още действу 
извори на бюронра 

тизъм и техионратизъм, че 
администрацията ни е компли
цирана и поради това подат 
лива на бюрократизъм, че от 

органи и организации 
в себе си, че и- 
дублиране в рабо

особеност
система. Всъщност ясно . д па-нонкротио деI опро .

рабо \ делим положението, ролята и 
действуваме на суо 
фактор ма социали

беждение, че 
ват силни

вече
сътрудниче

делни
се затварят 
ма много

чо са слабо развити
уТО.обтата,

лиците на комуникация между 
самоуправителните и държав 
пито органи, че имаме много 
празно и непродуктивно засе 
дателствуване, че гражданинът 
в борбата за свои права че 

трудно со пробива през 
административните бариери. 
Поради това трябва да се съз 

в които, обще 
против такива и подо 

би и слабости ще со бори по- 
успешно отколкото досега.

Поради това трябва с ясен 
поглед нъм бъдещето нритиче 

да се утвърдят и разгле 
дат причините на определено 
несъответствие между денлари 
раните и с Конституцията ут 
върдени демократични начала 
от една страна и нашата об 
ществена и политическа практи 
ка, от друга страна. Няма съ 
мнение, че за това несъотве 
тствие съществуват и някои 
обективни причини, често твър 

Те безспорно и за 
ще бъдат огранича- 

фактор за осъществява 
цели

ски

сто

дадат условия, 
ството

де силни, 
напред 
ващ
не на демократичните 
на нашата социалистическа ре 
волюция. Тук мисля, казва Кар 

преди всичко за такива

При това трябва занапред да 
се обогатява политическата 

с такива облици на 
отношения и с

пове-

система 
демонратични 
демократична организация- ко 
ито ще дадат възможност плу 
рализмът на самоуправителни- 
тс интереси, тоест интереси 
те на трудещите се в сдру
жения труд, в разнообразни 
те облици на общностите на 
интересите, да дойде до по- 
непосредствена и възможно 
по-свободна изява в рамките

дел,
фактори, каквито са степента 
на развитие на революцията 
и обществото, отношението на

Едвард Кардел във връзка 
с това, посочи и определени 
задачи. Това са: първо, кри 
тичесно разглеждане на сегаш 
ното състояние на нашата 
политичесна система и пред 
приемане на мерки тя да се 
съгласува с промените в обще 
ствено-икономичесната и само 
управителна струнтура на обще 
ството; второ, със съответни 
мерни трябва по-широно да ра 
звиваме и укрепваме демокра 
тическите отношения и демо
кратическата практина в само 
управителното и обществено 
решаване цялостно; трето, в 
такава система на самоуправи 
телна демокрация трябва по-

носител на нашата целокупна 
обществена и политичесна си 
стема. Всички наши усили я тр 
ябва да бъдат насочени нъм 
по-нататъшно унрепване и ра 
звитие тъкмо на такава ця 
лостна демократична система 

самоуправителен плурали,

обществените сили, остротата 
на обществените конфликти.

Едвард Кардел

ществяване водещата идейна 
и политичесна роля на Съюза 
на югославските комунисти.

Нашата главна цел е, разби 
ра се, по-нататъшното укрепва 
не на политическата систе
ма на социалистическо самоу 
правление. Към това нашите 
народи, както казва другарят 
Кардел, трябва да бъдат насо 
чени по посока на по-ефикас 
сно функциониране на систе 
мата. В това отношение в сама 
та система има много слаби 
точни. Всично това създава у-

влиянието на световните про 
върху нашето обтиворечия 

ществено развитие и т. н. О- 
баче не смеем да се примиря

на демократичното самоуправи 
телно решаване. Социалистиче 
сното самоуправление 
же да осъществува 
другарят Кардел — нито 
функционира и да се развива 
по-инак, но като демократична 
система. Неговят общ политич 
чески
бъде нищо друго, освен поетоя 
нно разширяване димензиите

не мо 
казва

на
ваме със стихийното влияние 
на тези фактори върху нашата 
политичесна система, но тряб 
ва да се борим за развитието

зъм.
Другарят Едвард Кардел сво 

ето изложение насочи главно 
върху въпроси на изгражда 
не на демократическа полити 
ческа система на социалисти 
чесно самоуправление. Сега на 
нашето общество изобщо, а от 
делно на Съюза на комунисти 
те, се наложи необходимостта 
час по-скоро да се изработи 
един цялостен и дългосрочен 
план на задачите в областта на 
по-нататъшно развитие на по 
литичеената система върху ос 
новите на социалистическата 
самоуправителна демокрация 
Поради това бе необходимо 
Председателството на ЦК на 
СЮК да внесе в дневен ред 
на това заседание проблемите 
и задачите в областта на по

да

на онези демократични отноше 
ния, които са необходими за 
функционирането и развитието 
на самоуправлението.

резултат не може да

Вилко Впнтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз

НА КОРМИЛОТО
нататъшното развитие на поли

Както и винаги, Йосип Броз 
имаше накво да изнесе в до 
нладите си. Това наистина не 
бяха вести, събрани по кафе 
нетата

рани документа Йосип Броз 
се заклева

ни маси и всички антифаши 
Югославия-

зи вярност на Коминтерн е 
залог, че ние с помощта на КИ 
наскоро да можем да преодо 
леем всички тези трудности".

на вярност на 
своя партиен актив на Комин 
терна. Това днес 
може да изглежда като про 
зрачна обланда, за да може 
оня, на ногото Йосип Броз 
се обръща, по — 
приеме онова, ноето се пред 
лага. Обаче Йосип Броз 
чно това правеше 
жертвуваше и гледаше по съ 
щност някои неща и по-до
бре и по-далновидно от 
ите надчинени в Коминтерн: 
той всичко това 
името на своя пост на револю 
оиценн

сти в Та-

1,М.{! на няного
както това за съжа

ление по-рано често практи 
куваха докладчиците. Това бя 
ха синтетични прегледи на по 
ложението, оценка на същото 
и насоки за по-нататъшна въз 
можна работа. Зрялостта на 
възгледите, яснотата на 
съглеждането на положението 
в Югославия, логиката на оно 
ва, което се желае, това е об 
ща характеристика на тези до 
кументи, каквито са „Доклад 
за партията", (Валтер, Югосла 
вия.) и "Политическо положе 

в Югославия" (Доклад на 
другаря Валтер) и още някои 
други. В тях се намира цяло 
то „Верую" на Йосип Броз, 
така както го предадохме досе 
га, чрез неговата дейност. 0- 
нова, което в тези документи 
е предложено, 
в страната, и то не като експе
риментално цвете в саксиите, 
но като буйна растителност на 
югославска 
ва. А все
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Броз $ъм края на до 
в ноето се

за политическо
то

«) Йосип 
клада,
за това - ръководство 
че то трябва да бъде в стра 
ната и в страната да се пе 
чата органа на ЦК „Пролетер". 
(За печатането на „Пролетер” 

страната бяха извършени 
чни организационни 
ни, но с 
беше

вси
нато се застъпва

казва,
- ■ По повод 40-годишния 
, юбилей от идването на а,

'■тт„Лг:,в’ют■■
' [1937—1977) Л му 

рожден' ден в;, - „Брат-;; 
ство" в повече броеве 
ще публикува’ част 'от$$ 
книгата ./на Вилно Вйн- ; 
терхалтер „По жизне-

гата под название — 
НА КОРМИЛО!© се го- ■ 
вори за г, годините,, чо- 
гато другарят Ткто за
става начело на' Парти
ята и я готви за съд
боносните исторически 
събития на НОБ и На
родната революция.

сво

правеше в
в всиборец, югославнин под готов 

печатанехо още не
в името нание своята при 
надлежност на Коминтерна. В 
„Доклада за партията" 
смисъл

запознато, тъкмо поради 
заминаването на Йосип Броз 
в Москва -на

в този
се казва:"

докладване в Ко
минтерн}:„Има при

още много трудности, 
грешни, но аз зная, че 
партиен актив е 
Коминтерна, Другарят Димит- 

се ползва с голям авто 
ритет не само 
ните
също всред широките

нас в Партията 
много 

нащия 
отдаден на

вече живееше „Ето, .другари, 
мнение ,>са главните 
ноито сега стоят пред 
които новото 
правилния си подход 
мощта на КИ 

Нашата. Партия 
има пълно доверие в КИ, тя

това по мое 
въпроси 

нас и
политическа поч- ръководство с 

и с по
ровпак във всички те

зи документи стоят пасуси,
които за нас на това място 
са интересни. В двата

всред партий 
и така

М • ще разреши.активисти, но
в странатацити народ-
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В БЕЛГРАД ЗАПОЧНА ЗАСЕ
ДАНИЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУР 
НОСТ 
(КЕБС) ОТ ПРИЗНАВАНЕ 

ДО ОТРИЧАНЕ
И СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 15 юни т. г. Нонгресния 
център „Сава" в Нови Белград 
започна заседанието на пред 
ставителите на 35 страни от 
Европа и Америка. От 
пейсния континент участвуват 
всички страни с изключение 
на две — Албания и Андо 
ра, а от американския мате 
рин — САЩ и Канада.

Целта на белградското за 
седание на НЕБС е да се 
утвърди какво е постигнато в 
„духа на Хелзинни”,

ски нултурни институции. В 
тогавашния размах на култур
ния живот и пиринската част 
на Манедония видно участие 
взимат и нултурни заведения 
и изтъннати нултурни работ- 
ници от НР Македония- — 
Такава
ЬНТ 1н) — пише Чинго — пред 
ставява .израз, резултат и 
част от борбата за надминава 
не на фашистката идеология 
и политина, за международно 
признаване на нова, отечестве 
нофронтовска, Блгария".

евро на БългарснагаПолитината
работническа партия (номуни
сти) нъм македонския вьпрос

1944 до 1948 година е геот
ма на книгата на Никола Чин-
го.

В издание на скопеното Из наполитина.Наша книга" отдателство
печат излезе книгата „Поли 
тиката на Българската работникакво

са допринесли страните уча 
стнички на Конференцията

(комунисти)чесна партия
към македонския въпрос в пе 
риода 1944-1948, чийто авто0
е македонският историк и пу 
блицист м-р Нинола Чинго. СпоКъм 6 на рецензентите,ред оценка — Но, по времето на ин- 

формбюровската 
срещу Югославия и жестока
та Сталинова атака на ЮКП 
и независимостта на социапи 
етическа Югославия, българ 
ските ръноводители се отнлон 
яват от Димитровския курс по 
отношение на манедонците и 
Македония, пише Чинго, еска 
лирайни до напълно отрича 
не на македонската нация, кое 
то в различни форми и интен 
зитет, се провява в НР Бълга 
рия и до днешен ден. Резул 
тат на такова становище е и 
фактът, че в последното пре 
брояване в България, въобще 
не се споменава манедоненото 
национално малцинство, а как 
то се знае, в първото следвое 
нно преброяване над 17000 
души в пиринената част на 
Македония 00 изясниха като 
македонци. Самият, автор на 
книгата към това добавя. че 
Сталин още в течение на под 
готовката на антиюгославсната 
информбюровена 
е манипулирал със санстефан 
ските преокупации на българ 
ски партийни и държавни ръ 
ководители нато с елемент за 
натисн на социалистическа 
Югославия-

научен труд представя 
значителен принос в ис 

трическото осветляване на от 
ношението на България и ней 
ната партия към манедонсния 
въпрос
след Втората световна война.

В първите следвоенни годи
ни, Българсната работническа 
партия (комунисти), недвусми 
слено

този кампания
в Хелзинки преди две години 
(1975 година) за подобрението 
на обстановката в света и на 
нашия континент.

Белградското заседание на 
КЕБС същевременно трябва 
да разгледа по-нататъшното 
подобряване на отношенията в 
Европа. Понеже европейският 
континент е един от най-вЛж 
ните и най-влиятелните в све 
та, неговите икономическо-по 
литически обстоятелства имат 
съществено влияние върху 
целокупните международни от 
ношения-

Нашата страна като домакин 
и организатор на заседанието 
на КЕБС със сключване на 
Осимсните споразумения с И- 
талия и с други актове на де 
ло показа своето активно и 
конкретно застъпване за по 
следователно прилагане на За
ключителния документ на 
Конференцията в Хелзинки. 
Цялата международна дейност 
на СФРЮ, получи най-ярка 
изява в политината на необ 
вързването, която значи актив 
но застъпване за равноправни 
отношения между всички дър 
жави и народи в света.

Белградската среща на КЕБС 
е първото заседание след Кон

ваференцията в Хелзинки, което 
ще обсъди въпросите за евро 
пейската сигурност и сътруд 
ничество.

Първата част на тази среща 
започна
че този етап на заседанието на 
КЕБС ще приключи до нрая 
на юли

КЕБС подготвена посреща важ 
ната среща, посветена на ми 
ра и сътрудничеството в Ев 
ропа и в света. Не веднаж е 
подчертано, че нашата страна 
е привърженик на изключи 
телно реален анализ на пътя 
от Хелзинки до Белград, изна 
миране и приемане на нонкрет 
ни мерки и препоръки, нои- 
то до най-гояма степен ще 
допренесат за претворяване 
в дело на решенията от За
ключителния документ 
КЕБС.

Преди две години в своята 
реч в Хелзинки президентът 
Тито изрази удоволствие, че 
нашата страна ще бъде до 
макин на това заседание и 
изтъкна, че ,,и самото реше 
ние Югославия да бъде до 
макин на следващо заседание 
през 1977 година в Белград 
представлява израз на доверие 
в нашата страна и в нейната 
последователна политика на 
мира. Тогава ще се оцени ка 
кво е постигнато и какво тря 
ва по-нататък да се работи. 
Разбира се, това нашата стра 
на задължава мансимално да 
се ангажира в подготовната на 
това заседание”.

през първите години
на 15 юни. Счита се,

т. г.
Главното делово заседание 

на белградската конференция 
на КЕБС трябва да започне 
нъм края на септември или 
в началото на октомври. То 
ще продължи повече месеци. 
След всестраното обсъждане 
за провеждане на договорено 
стите от Хелзинки страните 
участнички трябва да приемат 
решения за новите мероприя 
тия за оживотворяване и по- ’ 
ускорено прилагане на Заклю 
чителния документ от Хелзин

признаваше, съществу 
ването на македонската нация
поздрави първата държава на 
македонците в по-новата исто 
рия, в рамките на нова Юго 
славиЯ- В този период 
(к) също така призна правото 
за свободно национално разви 
тие на манедонците в Бълга 
рия, особено в пиринската 
част на Манедония, където и 
направи първите крачки на 
прантично реализиране на тех 
ните национални права.

— В целокупното историче 
сно развитие на българското 
общество — изтъква м-р Ни 
кола Чинго 
1944 до 1948 год. представява 
най-сериозният опит да се над 
мине великобългарското отно 
шение към Македония и маке 
донците. В този „Димитровсни 
период”, в училищата се въве 
жда македонски език в пи
ринската част на Македония, 
откриват се различни манедон

БРПна

ни.
Да припомним, че участници 

те на подготвителната среща 
всички въпроси канто и досе 
га ще решават с прилагането 
на консензус, тоест общо съ 
гласие. Още в Хелзинки прин 
ципът на консензус беше при 
ет като основно начало в ра 
ботата на КЕБС.

Югославия като домакин на 
настоящете заседание

периодът от
нампания

Танюг”на

Поради това аз бих трябва 
ло веднага да замина в стра 
ната, за да направя всично въз 
можно за подготовка на Нар 
тията в тази решителна борба.

Но аз твърде многсГ бих же 
лал да се видя с Теб. Дълбо 
ко съм уверен, че моята сре 
ща с Теб ще има историче 
ско значение, не само за ме 
не лично, но което е най- 
важно, за развитието на наша
та Партия- Ето за^ад това 
аз те моля да ми дадеш въз 
можност колнрто е възможно 
по-скоро да се видим и да по
говорим за делото да нашата 
Партия-

В „Приложенията за биогра 
Фия" от В. Дедиер Иосип 
Броз описва това така (по 
ради недостиг на донумента- 
ция, разговорът там е свързан 
с 1937 година):

от нашите документи, се ока 
реална: правителството на 

Стоядинович разписа парламен 
тарни избори за началото на 
декември настоящата година. 
В този нратък срок то би ис 
кало да направи невъзможна 
победата на партията на демо 
иратичния блок и работниче

в родината вече имаха в ръце 
те си огъня на боговете и най- 
голя^ата им тежест беше ве 
ше изкарана ...

с радост ще приеме всяно ре 
шение ноето приеме КИ”. за

Йосип Броз изнесе доклади 
с търпение очакваше на целия 

от проблеми на Днес може да изглежда не 
разбираемо, но в онова вре 
ме беще разбираемо, организа 
ционният секертар на една 
нелегална партия в страната, 
ноято се намира пред избори 
за Парламент, да седи в Мо 
еква със задача да докато не 

на него-

комплекс 
ЮКП да получи някакъв отго
вор, ключ за някакво решение. 
Не беше за пръв път тук и 

че това ще върви 
бързо, |и така лес- 

тежко

„При този разговор Димит 
ров ми съобщи, че аз се по
ставям като мандатор, за гене 
рален сенертар на ЦК на 
ЮКП, а че целият предишен 
ЦК се смени.

знаеше,
ни така
но. Но чакането беше

положението в страна-зарад
та. Това са вече втори, избо 
ри, които се провеждат на сво 
бода, а няма възможност да 
бъде на място. А сега всично 
това двойно е квалифицирано.

се разреши въпроса 
вата Партия 
„Историята на СКП (б), ноято 
тъкмо беше излезла. Най-до
брите югославски

бяха жертви на Сталин 
чистки. Малцина остана 

и на такива

Как приех това предложе 
ние? Аз нямах амбиции да по 
ема ^ъноводството на Партия 
та и нинога не мислех за това.

да превежда

комунисти
Но И9нах ръноводството да 
бъде силно, здраво и револю 
ционно. Не мислех да бъда 
вожд, но исках вожд да бъде 
писмото, записано от почерна 
един от ония хора, ноито мо 
гат да работят, а колективът 
да бъде чист, ръководството 
да бъде здраво: не един чо
век, но целият колектив.

вече 
ските
ха да работ„т 
отговорни 
превеждането. За тази' работа 
тогава към нрая на 1938 го
дина, от югославските другари 
бяха определени Йосип Броз 
и В. Чопич.

Той трябва да търси одобрв 
за всичко създанеио, а 

възможност да помог 
страната, за да може 

да се види, че 
политина и ор

Очаквам с нетърпение Твоя 
отговор.ние

нямаше 
не в
още по-ясно 
предложената 
ганизационните решения са 

което е най*А°бра и 
възможност. Цели 

целокупната борба, 
работа, всички 

изчаквания и всички на 
дежди бяха сега тук, в Мое- 
ква, на изпит и в своя прело- 

момент. Йосип Броз мо

постове нанъвто е
Валтер”.

Може би на онова време 
формулацията за историчесно 
то значение на срещата е 
могла да има призвук на сгъ 
стена патетичност, ноято е 
неизбежна в писмата, ногато 
се ургира за нещо, но ано 
Йосип Броз професионално не 
се занимаваше с пророчество 
но с политина, той тук пона 
за, че истинска е оная поли 
тика, ноято има възможност 
да предвижда. Този разговор 
наистина е бил исторически.

онова,
единствена 
ят живот, 
целокупната 
мъки,

Йосип Броз побързва с ре 
шението. Той на 17 октомври 
1938 година се обръща с пие 

нъм Димитров като иска 
да се срещнат. Ето текста 
писмото:

Драги друже, Димитров,

Съжалявам, че с разрешава 
има 

но в ос 
си същност въпро 

са сега е разрешен и според 
решено е добре. Но 
перспектива на разви- 

която аз предвидях — 
ноето вероятно Ти е известно

На срещите при Димитров 
видях тенденцията Комунисти 
чесната партия на Югославия 
да бъде разпусната, което ни 
как си по това време се слу 

с Комунистическата пар 
в Полша и Комунистиче

МО
на

чимен
жаше да има двояна роля’- на

Прометей» който на бого 
божествения 

предаде на хо 
нато Сизиф, който

™я
с.чата партия на Корея-то

вете да вземе 
огън и да го

Зарад това приех предложе 
нието на Димитров и му ка 
зах:

Й.Б.Титопо време на войната

ската класа. Тези избори тря 
бва да означат или пълно фа 
шизиране на Югославия или 
победа на демокрацията 
страната.

нето на нашия въпрос 
мално закъснение,рата или 

напразно върши една и съща 
работа, като бута тежестта 
н-ьм върха, като никога не

той, не еКак е протекъл 
лесно напълно да се рекон
струира. Неговата дата се оп 
ределд с 20 октомври 
не тана пише на маргината на

— Ще свалим петнато1 
А той ми отговори:
— Действувайте!

новната

мене,
го изкачи на върха. 1938. Поуспява да 

Но той има търпение « спо 
другари

оная
тие,

а
(Следва)

иойствие. Неговите
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и БОСИЛЕГРАДОТ ДИМИТРОВГРАД
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕИЦИ

СРЕЩА МЕЖДУ

Много общи задачиОБЗОР

■ I ■ •
’ ■ V- • ■ШШШ0 >:!';I тНо 11 т. м. о Босилеград се 

състояха делоои разговори 
М01НДУ представители на Ди- 
митровградсна и Босилеград

общини. В разговорите взе ^ 
ха участие секретарите на 
общинсните комитети на СНС 
Венко Димитров и Гоне Гри 
горов, председателите на ОИ 

ССРН Сърбислав
Борис Костадинов, пред 

на Общинския син 
съвет в Димитровград

не V,

- ШЦк

закъсняваме! ска
'■■'А, -•*

$0%

<Жй
Златко- 7УДимитровградска паОбщинските ръководители в 

община наистина положиха неимоверни усилия, за да
към стопанските мЩвич и 

седателят I 1докажат, че общината принадлежи динален
Ранно Ставров, председателят 
на ОС в Босилеград Драган 
Мицов и други обществено-по 
литически работници.

На срещата бяха обсъдени 
становищата

■изостанали краища.
искаме даБез да коментираме тези усилия — 

подчертаем че за да се развиваме занапред успеш- 
необходими , са планове за развитие.

почти без
4 щно

из-Димитровградското стопанство,
планове за ренонструнция, модерниза- Разговор в

и прецизирани
връзка със създаване на 

обща педагогическа служба 
в Ниш, ноято ще се занима- 

проучване и подпомагано 
учебно-възпитателното дело 
българската народност. По 

точно бе прецизирано 
конкретно трябпа да се напра 
ви за да може тази служба 
да почне с работа от началото 

новата учебна година. Пре 
подаватели за училищата на 
народността ще се школуват 

педагогическа

Босилеградвъвключенид» има
строителство на нови обекти.ция или

наВ момента много по-важно е изготвянето ва с антуални темидонументации, които ще 
от такива налитало-

съответните проектосметни 
„оправдаят” целесъобразността

на
на

какво Положително 

развитие
вловложения.

Ето защо се налага основните организации на
труд да изготвят проектосметните доиу-сдружения

ментации, с които ще се явят за средства пред Репу
бликата, готова да помогне на Димитровградска общи
на да излезе от изостаналостта.

Всяко занъсняване в краен случа» може да се 
окаже погубно, понеже и досега много общини бяха 

неразвитите, но вследствие недостиг

Л Ьл
. . 3 ’ •

па

във вранскота 
анадемия след двегодишното 

школуване в местните сре 
- по новата учебна 
Това обстоятелство

Нишки регион след
на сюк
в идейно-

Съюзът на комунистите в 
21-то заседание на Председателството 
и Писмото направи голяма крачка напред 
политическото си издигане и в ^гранич““”0раТи. 
носителите на анархолибералистически, технонрати 
чесни и други антисамоулравителии схващания- Гла- 

насона на действувания на комунистите в ре
и системно укрепване на кла 

по-пълно аи-

им
дни училища 
програма, 
ще даде възможност въпросът 
по-добре да се обсъди и ре- 

подборът на кандидати и 
да се извърши необходимата 
подготовка.

причислени нъм 
на планове и програми — твърде малко такива сред-

са използвани.
Уверени сме, че Димитровградска община ще 

възможностите, които се откриват пред нея.

ства
ши вна

она бе непрекъснат*използва
на СК и борба за ощеСт. Н. совия състав 

ционно единство и
на Десетия конгрес, 

за сдружения труд.
В периода от Десетия конгрес к,„л/.тоо 

е отишло доста напред и в подобрение на обществе
ната самозащита и всенародната отбрана. При това 
постоянно расте броят на новоприетите членове в 
Съюза на номунистите. През изтеклата 1976 Г°ДИ”3 
например в редовете на Партията са постъпили 4 855 

началото на настоящата година до края

в живота на реше- 
Конституцията и Зано-

В разговорите отделно внима 
бе посветено на пробле

претворяване
ние
мите в средствата на масова 
информация за българската на 
родност. Бе изтъкнато, че тун 
най-наболял е въпросът с на 
дрите. Тази област се нуждае 
от повече млади, 
идейно-политически издигнати 
и самоуправително ориентира
ли хора за по-нататъшното ус 
пешно развитие на радиото, 
телевизията, печата 
издателската дейност.

нията
на до днес се

БОСИЛЕГРАД

СКАЗКИ ЗИ МО творчески,

членове, а от 
на ма»

ПОДСИЧАТ СЕ КОРЕНИТЕ НА НЕСАМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

808.

и книго-
Тези дни в първичните партийни организации в 

Босилеградска община се изнасят сказки за другаря 
Тито.

Занапред такива срещи меж 
ду ръководствата от двете об 
щини ще се провеждат по- 
редовно. За договореностите 
ще се осведомяват и допитват 
и останалите общини, в които 
живее част от българсната на 
родност. Контактите между 
двете общини ще бъдат уста 
новени между трудови орга 
низации от различни области, 
за ноето съществуват много 
възможности и потреби.

Следващата среща ще се 
състои през есента в Дими 
тровград.

СенретариатаНа разширеното заседание на 
на Междуобщинсната нонференция на Съюза на ному
нистите тези дни бе изтъннато, че все още има при
мери на антисамоуправително поведение. Тун-таме 

на груповщина.
Нянои основни организации на сдружения труд 

се затварят в собствени рамки и тем подобни. През 
последните два-три месеца — комунистите в региона са 
обсъждали и развитието и проблемите във възпита
телно-образователните институции, културата и сред
ствата за масова информация- И в тях известни 
случаи се насае за слаба работа на Съюза на но-

Става дума за цикълът сназни, изготвен от Ко
мисията за идейно-политичесно образование при Об
щинският комитет на СКС. Сказните говорят за жи
знения и революционен път на другаря Тито до ид
ването му начело на Партията 1937 година, за револю
ционния му път до нрая на Втората световна война 
и за следвоенната му революционна, партийна и дър
жавна дейност.

има явления

ТитовВ рамните на чествуването н( двойния
нъм края на учебната година във всички

тестиране
юбилей.
основни училища в общината се проведе 

Дито — революция — мир”.
мунистите.

Комунистите в нянои учреждения в тези 
области не са проявили в достатъчна степен бди
телност и нритичност и не са реагирали на време 
срещу нянои вредни явления- Имало е случаи в 
ганива организации да се търси помощ отвън, вме
сто комунистите да запретнат ръкави и отговорно

на тема:

В. В.
Ст. Ст.

ПО ПОЧИН НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗАВОДА .ДЪРВЕНА ЗАСТАВА да се заловят с разрешаването на съществуващите 
проблеми.

При това постоянно трябва да се развива дух 
на отговорност и взаимодействие с всички трудещи 
се, защото за правилната работа са отговорни вси
чки трудещи се, макар че комунистите в тези среди 
са най-отговорни.

Състезамя в чест на Тиовита юбилеи
В чест на 40-годишнината 

от идването на другаря Ти 
то за генерален сенретар на 
ЮКП и 85-тия му рожден ден, 

организациите на сдру
жения труд в нашата страна 
ще се проведат общи състе 
зания за осъществяване на 
по-добри резултати във всични 
области.

По такъв начин с творче 
сни резултати ще се отбеле 
лежи извънредно големият 
юбилей на всички народи и 
народности на самоуправител 
на Югославия-

Инициативата за това състе 
зание са дали работници от 
Завода .Дървена застава” в 
Крагуевац.

Тя е възприета на широко 
от безброй основни организа 
ции на сдружения труд и сега

прераства в широка акция в 
цялата страна.

Във връзка с тази инициати 
ва Републиканския съвет на 
Съюза на синдикатите на Сър 
бия има изготвена програма, 
ноято конкретно уточнява та 
зи трайна обществено-полити 
ческа анция, която има за цел 
по-нататъшното развитие на со
циалистическите самоуправи- 
телни отношения, успешно осъ 
ществяване на производствено- 
деловите програми, повишаване 
жизненото равнище на тру 
дещия се и др. Между другото 
програмата съдържа и следните 
състезателни акции: развитие 
то на самоуправителните отно 
шения чрез непосредствено 
прилагане на Закона за сдру 
жения труд, осъществяване

на по-големи производствени 
резултати чрез повишаване 
производителността на труда, 
подобряване на общественото 
жизнено равнище на работ 
нина, фуннциониране на деле 
гатената система и др.

Състезанията ще се прове 
ждат в ООСТ в рамките на 
община, регион, република до 
Федерацията.

На най-успешните организа
ции ще бъдат присъдени гра 
моти и други признания-

От Босилеградска община до 
сега в тази анция са се вклю 
чили основните училища от 
Горна Лисина и Бистър, но оча 
ква се, че в определеният 
срок броят на състезаващите 
се организации ще бъде много 
ло-голям.

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА АКЦИОННОТО УКРЕПВАНЕ

Азбучна истина е, че не може да има прогрес 
без идейно-политичесно издигане и акционно унрепва- 
не. Съюзът на комунистите, на първо място, трябва, 
да бъде идейно-политически 
да може
самоуправителните

в

на високо равнище, за 
с успех да се бори с носителите на анти-

и други отрицателни явления, но- 
най-често твърде умело се забарикадирват.
Като се разрешават

ито
основните живототрептяЩи 
се в основните организа- 

сдружения труд, намалява се простора 
на антисамоуправителните 

Съюзът на номунистите непрекъснато трябва да 
бъде в центъра на актуалните събития, да води бор- 

за правилно разрешаване на всични 
По такъв начин той най-пряно 

за разгърщането на път на 
а ще отстранява назадничавото 
то спъва развитието

проблеми на трудещите
ции на 
действие за

сили.

ба въпроси, 
ще съдействува 

прогресивното, новото, 
и всично онова, ное- 

на нашето общество напред.

М. А.
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ДИМИТРОВГРАД

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

Изводи във връзка 

с жилищната 

политика

ИМА ЛИ РАБОТА ЗА ЛЕВКА?
„СЧИТАМ, че не е право 20 

години и повече да не ме при 
емате на работа. За това вре 
ме можеше и пенсия да изка 
рам... — така започва своя 
та молба Левна Радойнова от 
село Горна Невля, сега жител 
на Димитровград, до Общинска 
та скупщина, с ноято искаше 
„каквато и да е" работа само 
да може да прехранва ше 
стчленното си семейство. 

Димитровградска община 
е изостанала икономиче 

в която има много незае 
ти хора. Нашето намерение 
не е тук да критикуваме за 
рад това, че един жител е 
без работа. Ще мине още 
го време, докато всични жи 
тели в общината 

чуждо, а не като работа. Но
ноято създават ме: Има ли

и която съчиняват Левка
делегати на тези организации.
А те трябва и да утвържда 
ват жилищната политика и 
сдружават средства за ефика 

жилищно строителство и
рационално ползване на сред Още през 1946 година де 
ствата. войната Левка се отзова на

Затова е и нужно въпросът призива на младежката орга 
във връзка със самоуправктел низация и замина като бри 
ното организиране в тази об гадирка на линия Бръчно-Ба 
ласт да се наблюдава първен новичи. Тогава това беше 
ствено от тази перспектива. но на подвиг. След това ра 

Вярно е, че в досегашната боти като бригадир на линия 
работа Самоуправителната об та Шамац-Сараево и изграж 
щност за квартируване не е дането на Нови Белград. Не 
намерила своето право място питахме я била ли е ударник, 
и роля. Но вина затова имат Там на един семинар научи
и организациите, които нчмат хубаво да готви и стана гот
правилно отношение към нея. вачка. Левка, канто и много
както и органите при Обшин нейни другарки не се върна
ската скупщина, които не са на село. Остава в Димитров
Й оказали необходимата по- град. След това се омъжва 
мощ. А тя, кадрово неспо Съпругът й отива в Армияга 
собена за отговорни работи, не тя пази стара болна свекър 
е била в състояние да изпъл ва. След това гледа болни 
ни всички намиращи се пред стари хора срещу възнаграж 

задачи. дение от Общината, а след
организирането на жил,«щ това на свет идват 

ното изграждане има и дру рите деца. 
ги видове на сдружаване на 
средствата за жилищно сгрои 
телство, като жилищни коопз 
рации и подобно. Оценячз 
се, че и това организиране и 
сдружаване е положително уси 
лие да се разрешават жилищ 
ните проблеми и му се оказва 
пълна подкрепа.

Л <■ аЛЖя.
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Надежди: факсимиле на писмото до Общинската скупщина

Общинският комитет, Пред 
седателството на ОК на ССРН 
и Общинският 
вет в

Също е оценено, че в орга 
низациите на сдружения труд 
и останалите трудови организа 
ции и общности все още не 
е правилно разбрана същно
стта на политиката и на самоу 
правителното организиране и 
сдружаване на труда и сред 
ствата в областта на жилищна 

политика.
Общността се наблюдава ка 

то нещо
институция,
самите те,

синдикален съ 
ДимитРовград обсъдиха 

неотдавна актуалните идейно- 
политически

все
лслоЪо-

още
ски.

въпроси в осъ
ществяването на 
политика и 
в общината

жилищната 
изграждане в 

и развитието на 
обществе- 

отношения

мносамоуправителните 
но-икономически 
в тази област.

та
ще получат 

искаме да пита 
работа за Левка? 

Радойнова 
да намери работа според кри 
териите за настаняване на ра 
бота

С&алхя-с

Въз основа 
подготвени

на материалите, 
за това заедание, 

както и разискванията на само 
то заседание, бяха 
съответни изводи.

Констатирано е, преди 
чко, че проблемите в тази об 
ласт 
жиране
ски сили. Затова

не може

приети и при наличност, че има
нетрудоспособен съпруг и че 
тири деца?вси- сно

изискват цялостно анга 
на всички политиче

в организа- 
сдружения труд, 
организации и об-

циите на 
трудовите 
щности, както и при всич 
ки останали субекти на жи
лищна политика и изгражда 
не е необходимо веднага и 
цялостно да се разгледа съв 
купната проблематика в тази 
област и утвърди конкретното 
положение.

^СЛО-~о. '**.
рав

под наем. Държи две стаи
чки, които . могат да бъдат 
всичко друго, но не и стаи за 
живеене на хора. Тя не беше 
в къщи, беше на работа в ра 
садника. Намерихме я там- 
По разрешение, прекъсна ра 
ботата за да ни отговори на 
въпросите:

— Постоянно се обаждам на 
всички свободни места в Ди 
митровград. Не избирам. Ис 
кам да бъда метачка. Два 
пъти подавах молба в Основ 
ното училище ,Моша Пияде'*. 
Там приеха една жена, чий 
то мъж работи в Германия. 
След това се обадих в „Бал 
кан” за чистачка. И там ме 

отхвърлиха като приеха ед 
на жена от наше село, на 
която мъжа е зает. Обадих 
се на един конкурс в градска 
та касапница. Там приеха ба 
ща на един ръководител от 
кооперацията „Сточар". Пода 
вах молба и в Забавачницата 
за чистачка. Там приеха ед 
на жена, която в Белград и- 
ма нъща и квартиранти, тук 
живее при баща си... Не 
се ЯА°свам ногато приемаха 
няк°й занъсал като мен, но 
сърцето ми се свива от болка, 
когато приемат някой който 
има по-добри условия за жи 
вот... Мене никой не иска 
да ме разбере. Всекидневно 
трябва да се хранят петима

души, квартира плащам 30 000 
динара, 
жът ми

Имам дългове. Мъ- 
е болен... ВинагиА преди всичко: какви са ну 

ждите за жилища, с какви 
средства се разполага, както 
и кои са източниците за жи 
лищно изграждане, начините 
как ще се решават жилищни 
те проблеми на отделни кате 
гории работници и т. н. В та 
зи насока трябва да се уста 
нови конкретна и ясна програ

казват, че не отговарям за то 
ва работно място защото 
съм стара и нямам основно 
училище. А аз искам да бъда 
чистачка, работник на полето..

Прекъснахме разговора. Лев 
на трябваше да копае. Но то 
ва е само за днес, може би 
и утре. След това пак ще е 
без работа. А трябва да се 
изпратят пари на Тодор в 
армията, Дарка иска да отива 
със своите другарки на почив 
ка, Новица очаква нов бук

не
В чети

„Моля, отговерете ми, ка
кво съм сгрешила. Аз мога, 
да почиствам стълбища, мога 
да работя в полето. Зная 
че има семейства, където ра 
ботят и по трима и четирима, 
зная че има и такива, които 
получиха обществени кварти
ри. Аз искам само работа за 
да издържам семейството си.

ма.
Срок за изпълняването й — 

е краят на месеца.
Необходимо е с Общно 

стта за квартируване да изгот 
ви програма за жилищно стро 
ителство в общината въз осно 
ва програмите на трудовите 
и останалите организации.

Органите при Обшичсиатз 
скупщина трябва да разгле 
дат въпросите във връзка с 
градоустройствения план, по
лучаване на локация за стро 
ителство и други въпроси от 
административен характер, кои 
то значително влияат върху 
етапа на изграждане.

вар.
Затова Левка се обърна с 

молба към Общинската скупщи 
на. И както сме осведомени 
— Изпълнителният съвет раз 
гледал молбата на Левка и дал

С тези изводи и оценки ще 
запознаят всички органи 

зации на Съюза на комунисти 
в трудовите и останали 

организации, 
служби и тела, с цел за прс 
веждането на същите в дело.

се
5 предложение на земеделската 

кооперация „Сточар” да 
приеме на постоянна работа.

Дали с това ще бъде и 
край на мъките в семейство 
то на Левка?

те, я1компетентните
•** V

•> ■

.\0"?

V/

-ХТГ^“-т: А. Д. В следващия брой:

Изявление на Синидката, Из 
пълнителния съвет на Общи 
ната и Самоуправителната об 
щност за настаняване ка рабо

Б. Николов 
А. Димитров

БОСИЛЕГРАД

Сребърна[значна на А. Митов та.

За принос в развитието на 
Съюза на синдикатите и соци 
алистическите самоуправитоли 
отношения, тов^ обществено 
признание на Митов е присъ 
дено от Републиканският съвет 
на Съюза на синдикатите на 
Сърбия.

На проведеното неотдавна 
заседание на Общинския син 
динален съвет в Босилеград 
на тържествен начин бе връ 
чена грамота със сребръна 
значна на Асен Митов, висоно 
квалифициран ковач ООСТ за 

„Услуга’

СТРОЕЖИ ПО СЕЛАТА

комунална дейност 
в Босилеград. Самооблагане за пътЛ. Радойнова: на работа, 

но само временно
ЗВОНЦИ Иснам да заведа децата си и 

на път. Сега имам и войник 
в Рийена. на когато трябва 
да се изпрати няной динар. 
Считам, че такова отношение 
нъм мен е несправедливо... 
— така пише Левна до Об 

иснрено 
почерк

кубически метра чакъл и ка 
мък или да заплати на местно 
та общност 2 500 динара. Ос 
вен това всеки трудоспосо 
бен човек ще даде по три 
трудодни.

Димитровградските села Пе- 
търлаш, Гоин дол и Скърве 
ница се ангажираха да по
строят хубав път и да се 
свържат с обищаната и света. 
За целта местните общности 
са гласували самооблагане за 
1977 година.

Със собствени сили посред 
ством самооблагането ще се 
обезпечи матириал за настил- 
на на пътя- Всяно семейство 
е задължено да докара по 25

ЕКСКУРЗИЯ ЗА РАБОТНИЦИТЕ 

ОТ КООПЕРАЦИЯТА
щинсната снупщина, 
от сърце, със своя 
ясен, с букви, ноито не е 
научила в училище, а на нур 
са на младежката линия- 

Потъроихме Левка на улица 
„Георги Димитров” № 20 в 

където живее

Общинската скупщина в Ди 
митровград неотдавна потвър 
ди решенията на трите села 
за самоблагането през настоя 
щата

останалите ще се организира 
енскурзия в България. Турция 
и Гърция-

Разноските оноло екскурзия 
та ще финансира кооперацията. Димитровград

Кооперацията има 37 работ 
чието жизнено равни 

се увеличава. И тази го 
двама работника ще бъ 

изпратени в баня, а за

ника, година.
ще

Д. С.дина
дат
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ДИМИТРОВГРАД
ПРОМИШЛЕНОСТ „ТИГЪР” в

в НАУЧУНОВАТА «.#1 |11#1

РАСТЕ ОБЩАТА ПРОДУКЦИЯСЕЛСНОТО СТОПАНСТВО, ТУРИЗМА И ГОСТИЛНИЧАРСТВО 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

I СИСТЕМАТА 

НА „МНЕКС“-БЕЛГРАД
месеца на го-за петтее увеличена

миналата годинапо-добра орга1шзаииЯсъПроАУКцИр„тд ^— Чрез
дината за 53 на ато п сравнение със

„ тези обективни 
"ти даТое оменчат. Кси
ТРУА суровини-заместители,

съществуват у нас пол 
вместо вносните. Пола 

известни усилия Аа се 
дългосроч- 

ще до 
инве-

срещу 742 
трудова едини 

550 хиляди

са 1074ведони
тона. Същата

ЦП ° ТуГГоБушш (лачени 
Оалетанки),

загуба вМиналогодишната
основната организация 
сдружения труд „Тигър М 
митровград" от оиоло -> мили 

раздвижи суоеи 
тази трудова 

до се обърнат
иъм животрептящите 

производството.

А а чнеВсичко това, беше нонстати 
роно, ще създаде възможно 

за развитие на опредоло 
области. Но трябво да се 

изготви концепция за разви 
тието им.

Бе заключено за дейности 
те, които съществуват и които 
ще се развиват в областта 
на туризма, гостилничррство 
то и селско стопанство, внлю 
чвайки и

Неотадвна в Димитровград 
между 

на „Инекс" от

които 
зваме 
гат се

чифта 
ботуши 
360 хиляди 
обувки, както и 
лични гумени фолии.

Една трудова единица, коя 
бъдеще трябва коренно 

своето производ 
цехът за производство 

са за

се проведе разговор 
представители
Белград и представители на 
Общинската скупщина, 
ствено-политическите 
зации и нянои трудови органи 

от Димитровградска об

сти и лачени
чифта платнени 

450 тона раз
динара 

тивните сили в
ни ома занапредползватобще а това

принесе, безспорно, за 
стиционно оспособяване,
ТО ще ни отнрие път към мо 
дернизация и преустройство, 
за„ви Михаил Иванов.

Не по-малън проблем за 
производството представляват
ежедневните отсъствия по „5о 
лест". Донато през

миналата година днев 
са отсъ 
то гази 

тяхното число е 87 
души. Изчислено в проценти 
над 28 на сто повече се от 
съствува от лете месеца през 
миналата година, или от общия 
брой на работниците в основ 
ната организация ' 
ния труд всени ден на ра 
ботта не се явяват лриблизи 

9 на сто.

кредити,ниорганизация 
с лице 
пробломи в 
Преди всичко значително е по 
добрена самата организация 
на производството. За раз 

от „лапи" сега са обез 
суровини

органи-
кое

зации
щина. Основните въпроси, кои 
то се обсъдиха, бяха във вър 
зна с развитието на гостилни 
царството, туризма и селско 
то стопанство в Димитров
градска община, наблюдава 
но в перспективата на разви 
ето на граничния пропусква 
телен пункт „Градини", както 
и възможностите за делово 
свързване с „Инекс".

Обосновавайки концепциите 
на развитието председателят 
на Общинската скупщина в 
Димитровград инж. Борис Бо 
рисов изтъкна, че на самия 
пропусквателен пункт се пла 
нира изграждане на шест тра 
сета, за вход и изход от на
шата страна. Също е пред 
видено изграждане на. обекти 
за митницата и останали служ 
би на границата. Предвидено 
е и изграждане на мотел в 
Димитровград, а къмпинг ме 
жду Желюша и Гоин дол и 
туристическо - гостилничарски 
обект на самия пункт. В гра 
да се предвижда изграждане 
ха универсален магазин.

. В разискванията се изтъкна, 
че в изграждането на тези 
обекти трябва да участвуват 
някои организации. Мнения 
га бяха, че. това трябва да 
бъде сложена организация, с 
повече основни организации на

то в
да измени 
ство о I

нишки, произведени
27 на сто повече 

и обмота
наизграждането на 

магазин в Ди 
да се потърси

лика
печени достатъчно 
(миналата година о имало за 
стой поради недостиг ма суро 
пими), а направено о и пре 
устройство — в някои цехово 
о отменена трета смяна.

петте месецауниверсалния 
митровград, 
комплексно решение.

Всички тези дейности да 
бъдат обединени в една орга 
низация, в Димитровградска 
община, която трябва да 
влезне в системата на „И- 
некс".

За целта ще се формира 
и оперативно тяло от пред 
ставители на ,,Иненс" и на 
Димитровградска община, кое 
то ще координира всички дей 
ности и изпълнява конкретни 
задачи.'

Във връзка с осъществено 
то споразумение ще се ос 
ведомят Изпълнителният съ 
вет на Скупщина Сърбия и 
Републиканската стопанска ка 
мара, а в тези работи ще се 
включи и Регионалната стопан 
ска камара в Ниш.

За реализация на програ 
мата трябва да се постигне 
и договор с представителите 

, пропусквателния пункт 
„Градини” — „Компас”, „Юго 
петрол" и „Уния”.

Комплексно ще се решава и 
въпросът във връзка с изто 
чниците на средства и ако има 
нужда ще се търсят и сред 
ства от банките.

— голи
еластични ленти 

за мебелната промишленост. 
Металообработващият

продукция
нишки и петте мепи

сеца на 
но от производството 
ствували 68 работника, 
година

цех
40 на сто, из 
стойност. То 

облегал

бележи ръст от 
разено в обща

цех произвежда 
автобуси и части за мо 

.Дървена
ПРОИЗВОДСТВО НА ПОВЕЧЕ 
И ПО-КАЧЕСТВЕНИ СТОКИ

зи
ни за
торните возила на 
застава", а също така оказва 
и услуги по галванизация: хро 
миране и поцинкване.

Трябва да отбележим, че 
три години на

Промишлената продунция 
за петте месеца на текущата 
година чувствително наряогна 

количествения 
по отношение на мина 

логодишния период — заяви 
инж. МИХАИЛ ИВАНОВ, техни 
чески ръководител в ООСТ 
„Тигър” Димитровград. — Т1ро 

са около 1800 тона 
или 600 то

на сдруже
покаспоред

зател за последните 
чеството на продукцията е по 
добрено с цели 40 на сто. телно

УСИЛИЯ И МЕРОПРИЯТИЯПРОБЛЕМИ И НЕУРЕДИЦИ

Главната насока да се подо 
бри общото състояние на „Ги 
гър — Димитровград" е да 
се увеличи производителността 
на труда, да се икономисват 
материали и суровини 
повиши себестойността на про 
дукцията.

При производството 
обувки производителноста нара 
ства с около 28 на сто, при 
изработката на ботуши и пла 
тнени обувки към 30 на сто, 
а и в останалите цехове зна 

е подобрена. След 
на това през петте ме 

сеца на текущата година лич 
ните доходи на работниците 
нарасват с около 13 на сто, 
без увеличение на стартните 
основи.

Разходите по производство 
то са според плана и в съот 
вествие със стабилизационна 
та програма. Стойностно об 

финансов показател, 
плана, за първия 

не е осъществен с 
но се счита, че на 

индексният по- 
ще бъде положите

лен, дори и превишен, а с 
оглед на сезонния характер 
в структура на производство 
то. Основание за това дават 
и икономиите на материалите, 
които за периода за който 
говорим достигат 6 на сто 
Естествено, че и въвеждане 
то на двусменно верижно про 
изводство оказва положител 
но влияние: използването на 
мощностите достига от 45 до 
67 на сто.

— Считаме, че след пред 
стоящата реконструкция, мо
дернизация и разширяване на 
мощностите производството в 
„Тигър" — Димитровград коли 
чествено ще се удвои, а из 
ползването 
зерви
несе за качеството 
Михаил Иванов, 
ръководител на трудовата орга 
низация.

изведени 
различни стоки,

повече. Изказано в ци 
фри бруто доходът от 55 ми 

динара нарастна на о- 
77 милиона динара.

приетата стабили 
в начало

Въпреки
зационна програма 
то на годината нянои обектив 

и субективни причини отри 
се отразяват върху 
резултати. Използва 

на основната суровина е 
за 28 на сто,

нилиона
цателно 
общите 
нето
увеличено 
тя се главно внас^ Цените на 
отделни произведения (обувни) 
са замразени през 1974 годи 
нЬ' докато цените на матери 
алите, от които се произвеж 
дат, са нараснали два пъти.

Поради недостиг на трайни 
оборотни средства големи су 
ми (около 10 милиона динара) 
са заплатени 
краткосрочни

коло и да се
всичкиЕстествено, че не

единици трудовата 
за производство на

трудови 
единица
технически стоки. Физически 
ят обем на производството в 
нея. 33 петте месеца, в срав 
нение с „лани — същия пери 

бележи увеличение от 
78 на сто. Така на пример про

ана на

одтруд, а всички за 
в системата

сдружения 
едно да бъдат 
на „Инекс".

чително
ствиеА. Д. фили за автокаросерия на во 

.Застава" от над 280 
за петте месеца миналата го 
дина са произведени 540 тона 
през същия период от тази 
година.

Сравнително високи резулта 
ти постига и трудовата едини 
ца за производство на обув 
ки. платна и фолии. Произ

зила
като лихва за 

кредити. Разме 
на митническите облага

БЕЛЕЖКА
рът
гания е постоянен, без огледЗдЬРАВШ ДАНЪКА че сумата, която се облага,
ежегодно расте.

— Тази година се полагат 
усилия, съответно законнопред

Миналата година в Димитровградска община 
зина данъкоплатци „забравили” да платят данъка си 
в определения от законен срок. Последвали интервен
ции от Службата за обществени приходи — преду
преждения и по-голямо число от „забравните" пла
тили данъна си. Но около 100 домакинства трябвало 
по сила на принудата да изпълнят своя законен 
дълг към обществото. Но и в тези случаи не е върше
на продажба на недвижими или движими имоти. Данъ
коплатците се справили с тоя „въпрос”, но след първо, 
второ, трето подсещане и предупреждаване от ком
петентните.

мно-
щият 
според 
квартал 
2 на сто, 
полугодието 
казател

Накрая, както заявиха в управлението за обще
ствени приходи съвсем малък брой домакинства не 
са платили данъна си. Това не е за тревога. Но да 
припомним, че нянои граждани сянаш забравят един 
свой важен обществен дълг — редовно плащане на 
данъка.

Касае се за един дълг на гражданина: който 
осъществява доход дължи да плаща и данън върху 
тоя доход. Средствата от данъците се изразходват 
за най-различни обществени потреби: здравеопазване, 
просвета, нултура, всенародна отбрана, за дейност на 
държавните и други органи и пр. и пр.

Всени гражданин знае, че не съществува обще
ство, в ното не се плаща данък. В нашето обще
ство от данък се освобождават напълно или части
чно само онези, ноито действително не могат да го 
платят. Но факт е и това, че мнозина от забравящи
те данъноплатци често нритинуват защо нямаме тоБа 
или онова, сякаш на знаят, че по-висония обществен 
стандарт зависи именно от приходите, което във вид 
на данъци и други даждия се събират от трудещите 
се и гражданите от града и селото. Този дълг пред
поставя и правото на по-висок обществен и лични 
стандарт.

на вътрешните ре 
значително ще допре 

му, наза 
техничесният

В следващия брой: Изгле 
Ди за перопентивното раз
витиеД. Стоев

В „Тигър”
Ст. Н. — А. Д.
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В ЗВОНЦИ СЕ ПИТАТ:

КАКВО Е ТУРИЗЪМ?
(ИЛИ|Н0В ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН-СТАРИ ПРОБЛЕМИ)
ЩОМ забръмча тежката ме ли. В Звонци, както ни осве личени значително. Там панси-ханизация на „Путоградня” 

от Ниш на първите километри 
от пътя Суково-Ранита в Звон

домиха, ще се открият още он е 130 динара, къпане в
легла. Кооперацията е госто банята 8 динара, в открития

това да дава кредити на онил, басейн 15 динара. Далеч сме
ци това се почувствува най- 
добре. Хората започнаха да си обзавеждаткоито искат да от намерението да представя

ме Звонска баня в нриво огсвоите жилища за издваанеправят сметка как ще посре на гости. Но от мив наем ледало в начало на туристичещнат деня, когато асфалта налата година в Звонска баня. сезон, но няма да бъ-сниястигне и в тяхното село. дем справедливи ако не кажем
СЪЩЕСТВУВАТ НЕДОРАЗУМЕ- иртината.. Топлата вода, чи

стият планйнски въддух не еЗемеделската ниякоопераци}( 
назад. Тя,,Ерма” не остана достатъчно условие, което щ$

като че ли иска да води хоро 
то. И сега главна тема в това

задържи туриста в банята.между частниците и гостил-
ничарското предприятие „Цър 
ни връх”, което в Звонска ба-село е как да се извърши под Съвременният турист иска и

готовка за развитие на домаш съответен конфорт. Затова 
Църни връх" трябва за всеки

нЯ иска да се наложи със
пия за който туктуризъм, своя монопол в издаване на
има възможност. Кооперация 
та в Звонци, както ни осведо

При управатачастните вили. сезон да предлага нови- ло
на „Църни връх удобни условия 33 живот на 

хората, които посещават Звон
съществува

директора Божно Таковми мнение, което, както ни осве
ска баня- Още повече сега, ноиска. домиха, е узанонено с реше

на Общинската скупщиния се . очаква новия път СугатоДА БЪДЕ ПИОНЕР в Бабушница, според коена ково-Ранита и когато, а това ето всички гости, настанени в
ще се обадятсигурно, тукв тая работа и да организи- частните вили трябва да минат

ра хората. Като пример коопе нови конкуренти _ на „Църнипрез администрацията 
„Църни връх". За тази

на
рацията и сама, още сега пред връх".услуга

8%прие някои мероприятия за предприятието задържа
снабдяване на Звонска баня Сигурно е, че и други гостили 25% за общински данък и
и Звонци с хляб и по-богат ничарски предприятия от Пис това изкуствено подържаасортимент на стоки.

рот или Димитровград ще отцените равни с цените в свои
— За сега — казва другаря те пансиони. Миналата година крият свои гостилничарсни за

Таков — най голям проблем са били ведения.подписани договори
е снабдяването на хората с 
хляб. Тук казват: „Когато 
трьгнеш за Звонци понеси си 
хляб”. И не е лъжа. Колко хора 
когато за първ път дойдат тук 
остават изненадани, че никъ 
де не могат да се купят хляб. 
Затова ние в кооперацията ис 
каме оттук да тръгнем — 
снабдим населението с хляб. 
Затова започнахме строеж на 
хлебопекарница. След това 
кооперацията ще се яви нато 
организатор за развитие на 
домашния туризъм. За тази 
цел в организация на коопе 
рацията ще се организира се 
минар с домакините, на кои 
то ще се дадат основни зна 

по домакинство, готвар 
чистота, културни обно 

ски и др. С една дума те 
трябва да научат какво е ну
жно за развитие на туризма.

„Църни връх и частни 
в Звонска баня- Тая го 

дина частниците отказват да

между
ците

Онолността на Звонска баня — омайваща хубостБ. Н.

ДРАГОВИТАподпишат такива договори и 
считат, че това е неправилно. 
Те предлагат да бъдат орга 
низирани 
организация, да предлагат на 
гостите по конфортни жилища 
и с по-низна цена. По този 
начин ще се създаде една ло
ялна нонкуренция-

Изграждане на път до 

Поганово
чрез туристическа

В поредицата анции по из
граждане на селсни и между 
селски пътища в Димитровград 
ска община се включи и мал 
кото село Драговита, отдалече 
но около 20 километра от 
центъра на общината.

Преди една година жители 
те на Драговита гласуваха 
местно самооблагане, на срок 
от три години, и то 30 на сто 
от кадастралния доход. Това 
е и най-голям процент на са 
мооблагане в общината. С те

да онажат парична помощ 
в тази, голяма анция на се 
лото. Вече са се отзовали и ня 
кои хора, а между тях са 
СТОЯН и ЙОРДАН ВЕСЕЛИНО 
ВИ от Белград, които са вне 
сли по 500 динара, а толкова 
са дали и ВАСИЛ ТОДОРОВ, 
МИЛОРАД РАЙКОВ и МОМ
ЧИЛ РАНЧЕВ от Димитровград. 
Сума от 600 динара е изпратил 
МИЛКО ИВАНОВ от Бечей. а 
по 1000 динара са 
СТОЯН СТОЯНОВ от Димит
ровград и РАЙКО ДИМИТРОВ 
от Белград. За тяхна осве 
доменост да напомним, че те 
нущата сметна е 62820-645-357 
— Местна общност Драгови 
та, нрай Димитровград, за из 
граждане на пътя.

Не трябва да се скрива фак 
та, че Звонска баня през по 
следните години стагнира. За 
отбелязване е, че в банята 
най-много е построено, когато 
тя беше самостоятелна орга 
низация.

средства те разчитат да 
изградят пътя от селото до 
Поганово, в дължина от около 
3 километра.

зи

ния
ство,

Носителите на тази акция 
са комунистите, а между тях 
голяма дейност показва сенре 
тарят на партийната органи 
зация и делегат в Общинска 
та скупщина в Димитровград 
ГЛИГОР ИВАНОВ. В Понастоя 
щем всични жители на Драго 
вита се внлючват в анцията 
не само парично, но ще поло 
жат и други усилия за изграж 
доне на този път, който за 
тях значи много.

Обаче, да се стигне до 
целта трябва да се пре
махнат още много недоразуме 

които се явяват на то 
зи път. И сега в Звонска баня 
има

Много вили тогава 
днешния си вид, построи се 
откритият басейн, бяха попра 
вени
За тази година цените са уве

получиха

внесли
ния, още нянои помещения-

150 легла в честните ви

С изграждането на този път 
ще се създаде възможност за 
свързване „със света", поне 
же засега до селото не може 
да стигне почти никакво мо
торно возило. Освен това и 
децата им отиват на учили
ще до съседното село Пога
ново пеши. Драговита е също 
известен производител на ма 
лина. Засега те са принудени 
да носят малината, когато я 
продават, все до Поганово. 
Подобно е положението, кога 
то се продава и млякото и ос 
таналите млечни изделия.

Освен това очаква се помощ 
и от Общинската скупщина от 
носно Общността за комунал 

стопанство. Наскоро в се 
лото трябва да излезат и спе 

да определят тра

но

циалисти,
сето.

Да нажем на нрая, че ак 
цията трябва да започне в 
най-скоро време. Засега са о- 
безпечени около 70 хиляди 
динара. Но пред започване на 
акцията се очаква да се съ 
берат още средства, с оглед 
че всични, които са внесли 
средства за изграждане на 
пътя са изявили, че ще да
дат още, когато започне ра 
ботата.

Всичко това е причина за 
раздвижване на акцията 
строеж на пътя. Но за съжа 
ленив средствата, които ще съ 
берат от местно самооблагане 

достатъчни, 
местната общност се 

е обърнала с апел 
ки преселници от Драговита

за

няма да бъдат 
Затова

до всич
А. Д.

Наши села: Т. Одоровци — центърът на селото
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ИНИЦИАТИВИ И МЕРОПРИЯТТИН

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
КУЛТУРНИЯ ДОМ

За целта е отнрита отделнаСъвкупната културно-просвет тровград не разполага с младе
текуща сметка:жки дом — в Културния домна и забавна дейност в Дими

тровградска община се разви- се предвижда уреждане на по 62820-763-411за' ч младежки целива от Културния дом. Постро мещения СДК Димитровграден непосредствено след вой 
ната, той стана средище на

културно-просветни, възпи
тателно-забавни и пр. За адаптация на Културниябогата активност и място, къ домВажно е да се отбележи,дето намират изява нянолно 

стотин души театрални само идейни проекти за решаче Въпреки че инициаторите нодеейци, самодейци — изпьл ването на отделни помещения тази обществено-полезна ак- 
момонта не са се объркители на народна и забавна Направени саса направени.

ция а
нали за помощ към граждании груби изчисления 30 общатамузика, млади художници и

стойностпр. на реконструкции те — отделни лица, безпорноСхващайки правилно роия за която са необходимита, тяхната парична помощчета и задачите на Културния средства от около два милио може само да допринесе аи*дом и занапред, обхцествено- на динара. Естествено, че се да се ускори и единциятаочаква участието на Републиполитичесните организации в
наболял въпрос час по-скороДимитровград, Общинската 

скупщина и Културният център
канската културна общност, но да се разреши.
общината и съответните общ на реконструиПолзванеторазгърнаха инициатива за съби
ности на интерисите трябва да раните и адаптирани помещеране на средства, след което сетне ще се уреди съсобезпечат 60 на сто от сред нияще се пристъпи към рекон-

самоуправително споразумение.струнцията на Културния дом ствата, за да даде останалите Физнултурни упражнения на градсиия стадион 
Сн. Славко МарновичВсъщност към реконструк- средства Републиканската кул Ст. Н.цията

пристъпи още през минала! а 
година, когато бяха доизграде 
ки помещенията за библиоте 
ката. Вследствие на недостиг 
на средства обаче тези поме 
щения не могат цялостно да 
се използват: не е построено 
стълбище за етажа.

на дом а са
турна общност.

ДИМИТРОВГРАД
Досега са проведени кон

султации между всички заин 
теросавани за реконструкция 
та на този обект: Общинската 
скупщина, обществено-полити- 

организации, Самоу 
правителната културна 
ност на интересите в община 
та. Културния център — и е 
взето становище: чрез самооб 
лагане на трудовите организа 
ции и общностите на интере
сите (според финансовите въз 
можности) да се съберат не
обходимите спедотва за учас
тие на Републщанската кул
турна общност.

Признание на Адам Георгиев
правителната общност на ин 
тересите за науна и нултура 
и е деен обществено-полити 
ски работник.

Неотдавна на скромно тър 
жество, на което присъствува 
ха културни и обществени 
работници от общината, реги 
она и СР Сърбия бе връчено 
признанието на д[|угаря Геор 
гиев.

На същото тържество бе 
предадена награда и на ДУ 
ШАН ИЛИЕВ, работник в ме
белната 
ванов -
ли на конкурса за публикува 
не на творби по повод юби 
леите на другаря Тито.

От името на наградените с 
топли думи благодари Адам 
Георгиев.

община и в други среди. Пона 
стоящем е председател на Из 
пълнителния отбор на Са.моу

Културно-просветна общност 
на СР Сърбия ежегодно на 
изтъкнати културни работници 
и организатори на нултурно-за 
бавния живот присъжда „ЗЛАТ 
НА ЗНАЧКА" нато признание 
за творчески принос в разпро 
страняване на културата на 
народите и народностите и вза 
имното им сближаване.

Тази година това признание 
получи и гимназиалния учи 
тел от Димитровград Адам Ге- 
огиев.

Още нато средношколец дру 
гарят Георгиев се проявява 
в културно-забавния живот з 
Учителсната шнола и в града. 
След това като преподавател 
в гимназията „Йосип Броз 
Тито" със същия ентусиазъм 
т°й продължава да работи вър 
ху популяризирането на само 
дейността в Димитровградска

ческитеНай-належаща е реконструк 
цията на Малката зала, в коя 
то се провеждат конференции 
и различни съвещания на об 
ществено-политическите 
низации, местната общност, ра 
зличните дружества, трудовите 
организации.

общ-

орга

Междуетажна 
та нонструнция е от дървени 
греди, които вече са изгнили, 
по залата понастоящем не се 
ползва.

фабрика „Васил И- 
Циле”, който спече

От друга страна, вследствие 
на обстоятелството, че Дими

-I
Адам Георгиев С. Нейнов

ПО ПОВОД ГОСТУВАНЕТО НА „БУРДУШ" В ДИМИТРОВГРАД

Подценяване на зрителите
За оповестеното гостуване на извест

ния югославски артист Йован Яничие- 
— Бурдуш на 10 юни т.г. сред дими

тровградските

все по-голямо и по-голямо. Публиката 
тайно очакваше, че Йован Яничиевич ще 
заличи лошото впечатление- Но тъкмо се 
случи обратното. Бурдушевото „шоу” до
край показа как един артист, чиято 
впрочем професионалност трябва да 
бъде на високо равнище, абсолютно непро 
фесионално се отнася към своето задъл
жение. Жалка смесица от хумористични 
текстове и изпълнение на две забавни ме
лодии, всъщност яРко потвърдиха безпо
мощността на Яничиевич да се представи 
пред зрителите 
Нещо повече, 
вулгарни, често 
псувни. С една дума, 
гат да се разкават в интимни комапнии, 
но пред нянолностотин публика — е недо
пустимо!

Естествено, високото 
можа да заличи неприятното 
и зрителите напуснаха залата 
А мнозина бяха

вич
любители на естрадното 

и театрално изкуство съществуваше осо- 
интерес. Още повече,
„шоу" като

бен че в негово- 
гости бяха Мики Сиби- 

акордеонистът Анастасиевич, из- 
Биляна

то
нович,
пълнителите на народни песни 
Груич и Любиша Кръстич. 

Гостуването бе шумно рекламирано, 
в крайна сметка е и основателно, 

се касае за гостуване на теле- 
„звезда", чиято популярност не 

помръква, въпреки че „Музиканти" (в ко
ето представление Йован Яничиевич 

ролята

което
понеже
визиона

Постройката на новата библиотека към Културния дом
& . 3—л—. — —— .. . ...

;;-й. гняп* л.ь;кга«агг

като пълноценен артист, 
текстовете главно бяха 
.запържени” със солени

ДИМИТРОВГРАД

За осмокласниците шест [паралелни
Общинската скупщина в Ди няколко разговори "' във връз 

митровград прие решение през на с реформата 
следващата 1977/78 година в нието, за нейните 
първи клас на средното обра възможностите за 
зование да се запишат 180 уче 
ници със завършено основно 
училище. Това число представ 
лява целонупния брой на 
осмокласниците в общината.

Завеждащият отдел обра 
зование, култура и физиче 
сна култура при Общинската 
скупщина ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 
заяви, че с родителите и уче 
ниците досега са проведени

тъл
па Бурдуш) отдавна бе 

телевизията.
такива вицове мокуваше 

излъчвано по

Димитровградчани
сравнително високата 

(20 дин.) и напълниха 
ния дом. И дотук 
всичко

не се стъписаха 
входна цена 

залата на Нултур- 
може да кажем, че

пред му реноме не 
впечатление 

с огорчение, 
принудени да направят 

това преди да завърши двучасовната про
грама, поради непоносимия шум, кой
то възпроизвеждаха високоговорителите 

' Накрая Да нажем, 
е организирано

на образова
цели

школуване 
на децата. По този начин уче 
ниците, родителите им и про 
светните работници в общи 
ната подготвени ще посрещ
нат прилагенето на реформа 

на образованието в осно 
вните и средни училища, коя 
то започва от 1 септември на 
стоящата учебна година.

и
бе наред.

Но, когато започна програмата разоча- 
рованидта започнаха да се редуват. Пър
во, изпълненията на Любиша Кръстич 
Биляна Груич и частично на Мики Сиби-’ 
нович, бяха под необходимото

че представлението 
на частни начала и че 

занапред ще трябва да се прояви повече 
доверие в организираните форми на таки
ва гостували*. Струва ни се, че това ще 
бъде и задължение към 

за публиката, че

когато към това се прибави, че^ашГедин 
изпълнител 45 минути 
микрофона — направо 
отегчени.

Колното наближаваше

та
не се раздели от 

зрителите бяха
артистите, а игаранция 

се поднасят долнокачествени
няма да им 
програми.

краяставлението — разочарованието на пред
ставешеД. Стоев

Ст. Н.
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Младите - деини 

самоуправители^
всени четвърти жител на 

Димитровградска община 
по- млад от 27 фдини. Фактът, 
че от 16 000 жители повече от 
3500 души са членове на Съю 
за на социалистическата мла
деж, потвърждава възможно
стта за богат и разнообразен 
младежки живот.

Доверието 
добре личи
в обществено-политичесния жи 
вот на общината. Така напри 
мер 12 младежи и девойки са 
членове на Общинската конфе 
ренция 
стите,
та конференция на 
на синдикатите и т.н.

В Димитровградска община 
— с 50 делегации и 652 деле 
гати — 93 младежи и девойки 
са членове на делегациите. От 
друга страна, от общо 204 де 
легати в самоуправителните об 
щности на интересите 
души са млади хора. В дими 
тровградските села в момента 
живеят към 200 души млади 
хора. Главно те работят и за 
емат съответните ръководни 
постове в местните общности.

В организациите на сдруже 
ния труд младите -също ра 
ботят в самоуправителните ор 
гани и се ползват с необходи

л- <^.№аияпинг.' 
мото доверие. В тях немалък 
брой младежи и девойни зае 
мат отговорни постове и в об 
ществено-политическите орга
низации.

Учащата се младеж също 
дейно участвува в самоупра 
влението. Тана например в ги 
мназията „Йосип Броз Тито” 
към 60 ученици са включени 
в самоуправителните органи, и 
то. 24 ученика са членове на 
класовите съвети, в трудовата 
общност също 24 гимназисти, 
а в училищния съвет 12 мла 
дежи-средношколци.

Естествено, че тези данни 
красноречиво потвърждават 
за богатата младежка дейност 
в обществено-политическия жи 
вог на общината. С оглед оба 
че на общия брой — наА 3500 
души — младите имат сили о- 
ще повече да поемат об
ществени задължения по-дей- 
но да влияят върху прогресив 
ните процеси не само в об 
ществения, но и стопанския, 
нултурно-забавен, 
вот. Досегашните резултати и 
постигнати успехи дават осно 
вание за още по-голямо дове
рие у младите, което в Димит 
ровградска община е на зави 
дно равнище.

е

в младите най- 
от участието им

на Съюза на комуни 
11 души в Общинска 

Съюза

Анция по залесяване

ЗАПОЧНАХА БРИГАДИРСКИТЕ АКЦИИ

ТРЪГНАХА БРИГАДИТЕ..48

спортен жи
На 23 съюзни младежки тру 

дови анции това лято ще уча 
ствуват 497 бригади с над 
26 500 бригадири. Според пър 
вите изчисления общата стой 
ност ще възлезе на повече 
от 120 милиона динара. За раз 
лика от миналата година откри 
ти са още седем нови строи 
телни обекта, така че и по
вече младежи получиха възмо 
жност да заминат на акции. 
Между тях безспорно най-ин 
тересна е трудовата анция из 
граждането на автомобилния 
път .Братство и единство 77", 
тъй нат0 това е по трети път 
младите да участвуват на тази 
съобщителна връзна. Вече иду 
щата година, както се плани 
ра, младежите трябва да 
започнат

„УРА" отекна малко по-рано 
на Козянсно, Посочие и Ко 
зара, на 12 юни всъщност 
започна празникът на труда 
и младостта. Бригадирите ще 
работят: на Сава край Заг
реб, на Морава нрай Круше- 
вац, в Крагуевац, Ниш,__Ясе 
новац, на Гердап, Фрушка го 
ра, Мариово, Плачновица, в 
Белград, Сплит, Модро оно 
на о-в Корчула, на Острова 
на младостта, автомобилния 
път, Сутйесна, Робай и Сисан. 
Също така ще оживеят бри 
гадирските лагери на Палич, 
Сараево и Ситница. За вси 
чки униформи е направен е- 
динствен знак. В знака е три 
багреникът. Титовия лик и по
ръчението: „Тито — Партия
— Младеж — Акция”.

На 23 съюзни младе 
жки трудови анци това 
лято ще участвуват 
26 500 девойки и мла 
дежи от страната и чуж 
бина, разпределени в 
497 бригади. — На ло 
калните и регионални 
анции над два мидиона 
млади. — Основните це 
ли (освен труд) са сбли 
жаването на младите и 
развитието на братство 
то и единството. — Про 
фесионално оспособява 
не и идейно-политическо 
издигане.

В ЧЕСТ НА ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕЙ

Прожектира се филма 

«Нашият Тито*
знения път на Й. Б. Тито преди 
прожекцията говори учител я 
Виден Зарков. По време на 
филма и след това зрителите, 
поздравяваха появата на Гито 
с бурни аплодисменти. Проже 
ктирането на филма се пре 
върна в спонтана манифеста 
ция. чрез която хората изра 
зиха своята любов към дру 
гаря Тито. ____ ________

Подвижното кино на Цен
търа за култура в Димитров
град прожектира филма ,,На 
шият Тито” във всички села 
на Димитровградска община. 
Филмът бе посрещнат с го
лям интерес от страна на насе

втория коловоз на ж. п. ли 
ния „Шамац — Сараево".

акциашкотоВъпреки честроителството на
лението.

В събота, на 11 юни т.г. фил 
бе прожектиран в село 

За жи
мът
Каменица на открито. МЛАДЕЖКА АКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДАДИМИТРОВГРАД

Концерт за 

цигулка и орган Една успешна традиция — стен харантер, а най-значител 
участието на Димитровград пата от тях, в организация на 
ската младеж и нейните тру ССМ, беше на Паметната чеш 
дови бригади, под имената на ма на „Изворище", край с. 
Васил Иванов — Циле и И- Сенокос.
ван Караиванов, на трудови За продължаване на тради 
акции от Съюзно и Републи- циите и изхождайки от стано

вището, че доброволния труд 
е елемент на младежката ан 
тивност тази пролет отноше 
нието към трудовите акции е 

и младежи от значително изменено в поло 
жителния смисъл. Бяха про 
ведени редица трудови анции 
по залесяване на голини и 
уреждане на Спортно-рекреа 
ционния център „Парк”.

Обсъждайки по-нататъшна 
та дейност на младежта, чрез 
трудови анции, Председател- 

акции ството на ОК на ССМ в Дими 
тровград реши девойките и 
младежите още по-дейнодасе 
включат във всични местни 
акции. В тази насока беше и 
прието решение за формира
не на постоянна трудова бри 
гада от 60 девойки и младежи

от всички структури: учащата 
се, работническа и селена мла 
деж.

Една от преките задачи на 
тази бригада е изграждането 
на районния водопровод: Пър 
топопинци — Димитровград, в 
дължина от 13,5 километра. В 
договор с Общинсната енупщи 
на и останалите обществено- 
политически организации е 
прието на този обект да се 
проведе едномесечна анция. 
ноято да започне на 15 юни.

Тези акции ще бъдат съ
щи или поне приблизително 
същи, в зависимост от усло 
вията и възможности, като 
съюзните трудови анции. След 
осем часова работа ще се 
организират обществени, кул 
турно-забавни и спортни дей 
ности на бригадирните и бри 
гадирите. Те ще бъдат наета 
нец* в младежки лагер край 
село Радейна.

Всички музикални точки на 
програмата бяха топло привет 
ствувани, а бурни аплодисмои 

изпълнението

В организацията на Музикал 
на Сърбия ината младеж 

Музикалната младеж в Димит 
ровград на 6 юни т. г. в Ди 
митровград бе организиран 
церт на камерната двойка 
Даниел Кирн — орган, и Трипо 
Симонути — цигулна.

Изпълнени бяха произведе 
на баронните майсто- 

Телеман, Тартини, Вивал 
ди, Албинони. Концерът бе 
масово посетен. Освен учени 

от основното училище,

ти предизвика 
на музиката от филма „Дете 
и цигулка", в който се намират | 
автобиографични сведения за 
Трипо Симонути, 
и сам в реализацията на фил

I
кон канско значение, нато че ли 

намалява през последните го 
дини. Истина е и това, че
девойки
Димитровградска община уча 
ствуват всяка година на 

рам-

участвувал

ма.нията Камерната двойка Симонути 
— Кирн е създадена 
1972 година. Техните концерти 
обхващат популярни произве- 

компози

ри: през
трудови акции, 
ките на младежките трудови 
бригади при Междуобщинсна 
та конференция на Съюза на

в

ците
и гимназията. на концерта при 
съствуваха и голям брой лю 
бители на музик|Яа от основни 
те организации на сдружения 
труд и други граждани.

Поради големия интерес и 
желанието на присъствуващи- 
те да се наслаждават на вир 

I на изтъкнатите май 
на музикалното изкус- 

от Белград, на концерта 
лроизведе- 

бяха изпълнени и лроиз 
на Херцигоня, Шу-

на различни
1_ от майсторите 'на ба 

компози

дения 
тори
рока до съвременни

Изнасяли са концерти социалистическата младеж в 
Ниш. Миналата година с тези 
бригади на трудови 
„Крагуевац 76” . и „Ниш 76" 
бяха десет девойки и мла 
дежи от общината. Счита се, 
че това не е достатъчно.

Освен това в течение на 
миналите години са провеж 

Синиша Нейков дани трудови акции от ме

тори.
навред по Югославия. както и 
в чужбина: СССР, Италия. Ис 

, Кувайт, Арапската репани,я
публика Египет, Чехословакия 
и други страни. Често са се 
представяли по радиото и те 
левизията, а техните програми 
са заснети на дългосвирещи 
грамофони плочи на Радио-те 
левизия Белград.

туозността 
стори
тво
освен посочените
ния, 
ведения 
май, Винявски и Брамс.

Цанко Ностов
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Штстйо за нашите деца

ДИМИТРОВГРАД

ЕДИНАДЕСЕТ 

УЧЕНИЦИ С 

БУКОВИ^ГРАМОТИ

НИЙ СМЕ МЛАДИ БОЙЦИ ТИТООИ
Ние сме пионери Титови, 
всички снажни, весели, верни... 
Нашата страна ний Щв пазим 
от врагове зли и новарни.

Ние сме бойци на Тито велин, 
ние сме силни нато стомана, гранит, 
с Тито вървим напред в победа, 
с Тито живеем в мир и свобода.

Тито е нашият учител любим, 
с Тито се гордеем, с Тито строим. 
Нашата страна ний Щв пазим 
от врагове зли и коварни.

, и преподаватели
СмиловциЕНСУРЗИЯТА: ученици

основното училище вДОВОЛНИ ОТ

На 27 май т. г. за ученици 
то от осми клас на основ 

училище „Моша ПияД° 
завърши.

СМИЛОВЦИното
учебната година 
През 1976) 77 година в осми 
илао имаше 131 ученика. На 

на второто полугодие 
съвети разгледаха

ЕКСКУРЗИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПОМНИ
кроя
класовите 
успеха и констатираха следно 
то: о отличен успех завършиха 
класа 40 ученика, с 
добър — 22 ученика, с добър 
— 23, със задоволителен
успех —13 ученика, донато за 
33 ученика, които имаха ела 
би бележни ще се проведе де 
сетдневно продължително обу 
чение, след което знанията

етапите на из- 
този енергети-

В началото на този месец
и преподавателите

в Сми
шеЛиляна Груева, V нл. 

Божица
учениците
от основното училище

организираха тридневна 
по маршрута Сми- 

—* Пирот — Зайчар
Белград и

ито говори за 
граждането на 
чен гигант.

много
ловци 
екскурзия 
ловци
Бор — Гердап 
обратно.

В Бор екскурзиантите 
познаха с историята на мина- 

1 на производството 
на мед и със самоуправление 
то в този наш гигант на цве 
тната металургия- След това 

водеше в Бресто 
баня и в живописната 

пещера „Злот”. Особено впе 
чатление и приятна изненада 

и учителите бе-

екскурзиантите 
интересни 

1 ламетни- 
летището в 

, Зоологи 
Авала и

В Белград 
посетиха повече

исторически 
между които 

Калемегдан 
градина,

ВЕСЕЛБ1Й МАЙ места
се за- ци,

Сурчин, 
ческата 
други.

Екскурзиантите дължат осо 
бена благодарност на шофьора 
Бора Иванов от автотранспор 
тното предприятие в Пирот, 
кой^о на моменти ставаше 
и опитен екскурзовод.

на учениците още веднъж ще 
бъдат подложени на проверка.

та, начина
Май. май. свободно в мире цветай1- 
Твоим запохом каждаму сообщай.

все людьг Югославии спешат 
на любимия вожд поздрави да пренесат!
Каждмй хочет с днем рождения его поздравить, 
потаму что веех людей учит 
как в свободе счастливо жить.

Превод на българсни език

что оценихаКласовите съвети
ус маршрутът 

вашка 1
положително постигнатия 
спех, имайки предвид, че от
четиридесет отличници, един 
надесет са носители на Ву за учениците 
нова грамота. Те са: Мирослав 
Комлецич, Светислав Лунич,
Татяна Тодорова,
Младенов,
Ивица Михайлов,
Манчева,

ВЕСЕЛИЯТ МАЙ Мирослав 
Снежана Пешева, 

Славица- 
Ясмина Стоднова, 

Дивна Йотова, Анкица Което 
ва и Сузана Миленкович.

Май, май, свободно в света цъфти!
Със своя аромат на всекиго кажи, 
че всички югославяни бързат 
на любимия вождж поздрави да пренесат! 
Всеки иска да му честити рождения ден,
защото учи всички хора
как щастливо да живеят на свобода! За извънредни резултати, ро 

поле,Стефан Радованов, VI клас 
Босилеград

стигнати на спортното 
със специални грамоти 
спорт „Спартак" бяха награде 
ни учениците Димитър Да- 
видков и Зоран Георгиев.

за

За извънкласови активисти 
училището ще награди повече 
ученици с училищни грамоти 
— бе занлючено на класовите
свети.

М. Златанов' 1П1)1т

Тогава е назал, че класовата борба „неизбежно води към 
динтатура на пролетариата" и че „тази диктатура представля
ва само преход към премахване на всички класи към без- 
нласово общество. „Това мнение Маркс е подкрепил повече 
пъти дори и след двадесет години в „Критика на Готската 
програма". Същото гледище за диктатурата на пролетариата 
и нейните цели повече пъти са изтъквали и Енгелс и Ленин. 
Така Енгелс твърди, че обществото на „свободна и равно
правна асоциация нз производителите" ще съхрани „цялата 
държавна машина там, където й е мястото: 
старини”. А Ленин, като тълкува Маркс

Ленин е говорил и писал, че .главната и коренна 
разлика на Марксовото учение от другите социалистически 
теории е-в откриване на карактера и световно-историчесната 
роля на диктатурата на пролетариата". А диктатурата на 
пролетариата е инструмент на работническата нласа, държава 
в преходният период, държава която отмира.

На тази тема и днес много се говори и пише, както 
в света така и у нас. За нея се намират ясни положения в 
Програмата на СЮК и в бройните речи на другаря Тито. 
По-подробна разработка на темата може да се види в го
лемия брой трудове на другаря Кардел, а особено в „Про
блемите на нашето социалистическо изграждане", и в „За 
народната демокрация в Югославия".

Кога е създадена държавата и защо? Според Енгелс, 
държавата възнинва в оня момент, когато общество е било 
разделено на „свободни хора и роби, експлоататорски чор
баджии и експлоатирани сиромаси, значи когато общество
то се разделя на класи".

А танова общество е могло да съществува 
непрекъсната, открита, взаимна борба на тези класи. По
ради това държавата се явява като необходимост" да се 
осуетят нласовите противоречия”. И логично, тя по пра
вило е държава на най-оилната, икономически господству- 
ващата класа, която с помощта на нея става и политически 
господствуваща класа и така получава нови средства за 
угнетяване и експлоатация на потисната класа. Това е фан- 
тът, поради който господетвуващите класи във всични об
ществени формации са настоявали да унрепят държавата 
понеже единствено така са могли да задържат своето го
сподство — икономическо и политическо. Разбира се, все 
докато не се е стигнало до едни друг конфлинт — кон
фликт на производителните сили и продукционните 
ния. Докато не е дошло до революция.

Какво представлява динтатурата на пролетариата и 
цели има тя? Маркс за пръв път споменава думите 

.динтатура на пролетариата" в Писмото си до Вайдемаер.

Четиво за младите
в музея 

изтъква, че
пролетариата е необходима само държава, която 

От изнесеното произтича, 
разлика между 

тариата" и всични

за
„на

отмира .
че съществува качестве- 

,държавното организиране на проле- 
дотогавашни държавни форми. Дикта

турата на пролетариата е държава, кодто отмира и в която 
постепенно укрепва икономическата

Диктатура на

и политическата власт 
на създателите на нови блага (дохода), в който постоянно 
укрепва самоуправлението.

С какъв темпна
гг;=:.гг~=~“€Е
славените номунисти съдържа становище, което гласи така: 

„Социалистическата държава следователно е и тряб-
ра НйнтГоЯ!? °Т отделен ™п’ Държава ноято отми
ля о6щеотвена Роля и нейната организация трябва
по-не^висимГп3; 46 Т°ЗИ ПР°Це0 Аа се Развиаа възможно 
по-независимо от личната воля на конкретните носители
ролята и, а в съгласие с икономическото унрепване на со
циализма и с изявата на социалистическите отношения '
Десетия0НнГ^сЯТна СЮК^ Р“*' ‘ «а
както Яи всеобщите уси^и тезяаНОНЪТ 38 САРужения труд. 
но да се провеждат на д?ло А КуМ6НТИ по-последовател- 
гументи за автентична 
те на марсизма за 
условия.

само в

пролета
риата

ва

на

отноше-
представляват същински ар- 

реализацид на мислите на нласици- 
динтатурата на пролетариата в нашитекакви

I (Г. М.)
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Обзор&&ОЩПП

Резултати осъществени 

само за една година

Звойска^хроника

4000 ПИСНА 

ЗА ЗВОНЧАНИ
I

След завършили# полусезон 
на баскетболните г 
в Републиканската Б 
можем

Само една година по-късно, 
същ отбор, от после

и добри ученици. 
Необходимо

състезания
ДИВИЗИЯ

да констатираме, че 
младият отбор на „Свобода” 
оправда всички очаквания- Ди 
митровградските 
сти след пролетните 
ния се намират на първо мя 
сто.

този
дно място се намери на пър е да кажем, 

че от по-старите играчи са 
останали само нянолно: Иван 
Симов, Марйан Петров, И- 
ван Леков и Александър Ми 
тов, но и те

во.
— Доволен 

постигнатите 
неже

съм напълно от
резултати, по- 

след миналогодишната 
криза и смяна на генетици ята, 
можем

баскетболи-
са само някол 

но години по-възрастни.
За съжаление и това поко 

ление баскетболисти

състеза
да каже:.:, че успехът 

заяви Иван Симов 
на отбора. Кога-

е голям,
— треньор 
то това казвам имам

Преди започването 
логодишните

няма ця 
да покаже стойно

стта си, понеже след една 
години болшинството от 
завършава гимназия и 

продължава школуването си в 
друго Място. Но за тези две 
години отборът може да ока- ' 
же значително влияние в I 

на баскетбола I

на мина лостносъстезания има 
опасност отборът изобщо 

да не се състезава. Бяха оста 
нали

предвид, 
че това са все млади баскет 
болисти, нойто 
от едногодишен 
ДУ тях са Драган Симеонов, 
Драган Петрович, Цветан Фи 
липов,
Спасен

ше
две
тяхнямат повече 

опит. Межсамо няколко души, от 
по-старите баскетболисти, до 
ка^о останалите, по една или 
дтуга причина, 
играят. В тези трудни за бас 
г^болния спорт моменти все 
пак си намериха силата, вси 
ч- и неша коренно да се из 
менят и да се започне отно 
во. С тренировките започна 
да оъноводи ИВАН СИМОВ, 
нат"-възрастен играч и капи 
тен на отбора. За първи път 
започнаха да играят почти и 
всички баскетболисти.

Естествено, че не можеха 
да се очакват веднага резул 
тати. Те губеха срещите, но 
това не ги обезкуражи. И са 
мото отношение към трениров 
ките, към мачовете и спорт 
ните задължения гсно со 
чеше. че се ражда едно но 
во поколение на тантливи 
баскетболисти. И тогава нон

прекъснаха да Аленсандър Стоянов, 
Рангелов и Зоран Ге 

ров, всични на възраст от 17 
до 18 години. Доволен 
от това. че почти всички

развитието
в града.

— Нужно е да изтъкнем и 
дейността на управлението. На 
тяхна 
дължения
дите играчи и доволен 
понеже

съм и
Разносвачът Делчо Цветков винаги има 

много работа. Той изминава и по 19
седалището на пощата.

са
В* ши инициатива

да работя с мла 
съм,

те дадоха голям при 
в осъществяването ия до 

резултати. Макар че 
.падна" на нянолко 

ТЯх: Алекса Радев, Васко 
Велчев, Димитър Иванов, То 
мислав Гаков и Йовко Алексов. 
Също трябва 
благодарност на гимназиалния 
преподавател по

поех за- нилометра дневно от

Пощата в Звонци, която об 
завежда Димитър Миланов и- 
ма само двама служещи, а 
обслужава осем села с оноло 
5 000 жители. В сравнение с 
другите пощи в Бабушнишка 
община, тя е една от най-ан- 
гажираните пощи. Тук за е;ин 
месец идват 4 000 писма. На 
селението на Звонски край 
също така много пише. Чрез 
местната поща то изпраща до 
свои близки и приятели о-

ИЛИЯ МИЛАНОВ НЕГОДУВА...

коло 3 000 писма в месеца.
Паричните изплащания също 

така не са малки, 
нрай има оноло 350 пенсио 
нера,
но 75 милиона ст. динара. В 
пощата идват и 150 вноски в 
износ от 30 милиона ст. дина- 
ра.

Тези бройки са най-добри по 
казатели за това, че голям 
брой хора живеят и работят 
вън от своя край-

А
■ нос

брите 
работата

3 Звонски

от които получават месеч

да изкажеме

физическо 
Никола Георгиев,■ . възпитание I

който ни оказваше всесърд 
на помощ, даваше напъствия 
и съвети, а през зимата обе
зпечаваше помещения за тре 
нировки

статирахме, и радваме се, че 
не се излъгахме в това че и по този начин съз 

даваше условия за нормална 
работа, — каза на крат Иван 
Симов.

в поражения се налява един 
нов и перспективно силен от Илия Миланов от с. Звонци 

да дадебор. сам се предложи 
изявление зарад- това, че. са 
спрели работите върху бодо 
провода.

И. Симов А. Д.
ПИРОТ: А. БАЛКАНСКИ — РА 
ДНИЧКИ 0:2 (0:1) 1. „Свобода”

2. „Озрен”

3. „Студент”

4. „Нуршумлия”

5. „Долевац”

6. „Младост”

7 5 2 586:538 — Ние направихме 2.5 ки
лометра 
гава беше председател на Ме 
стната общност Бошно Таков. 
Стигнахме до Ракитсш*^. тунел 
и спряхме. Ето две години ее 
че нищо не се работи. Ку
пихме пластмасови тръби. То 

голяма загуба, за нас, . 
ако тръбите останат неизпол 
зваеми.

Поставям въпрос: кога 
се продължи с работата вър 
ху водопровода...?

10
от водопровода. То

7 5 2 592:550 10ЗАГУБА НА 

»СВ0Й« ТЕРЕН
7 4 3 476:426 8
7 4 3 476:442 8
7 4 3 514:525 ва е8

Пирот, 12 юни. Време слъм 
чево и задушно. Зрители към 
50. Съдия: До бросавлевич 
(Ниш).

В двустранно коректна игра 
димитровградските футболисти 
изпуснаха шанс да лолравят 
незавидното си положение — 
последно място на табелата. 
Гостите от Трупале по-добре 
съум,яха да използват своите 
шансове и заслужено спечели 
ха мача.

Първото полувреме измина в 
равноправна игра, а задушно

7 3 4 571:573 6
ше7. „ЕИ Младост 7 1 6 396:439 2

И. Миланов8. „Юниор" 7 1 6 433:540 2
НА ПАЗАРА ПРЕПРОДАВАНИ...

Овощната на пазара в Звон
ци, може рвободно да се ка 
же, са най-скъпи в Югоизточ 
на Сърбия. Миналия четвър- те 

на пазара имаше чере 
ягоди, нраставици, кар 

тофи. Препродавани ги докара 
ли със своите комбете. Но це

ните надминават всяка грани
ца: череши — 20 дин. двойно 

отколкото в Ниш, яго 
дите също 20 — 30 динара, до 
матите — 30 динара, картофи 

— 10 динара!
Тъй като тези артикули ги 

има само един ден в седми 
цата, хората ги купуват.

време не позволи на фут 
болистите да разгърнат хуба 

игра. Едва в 35-та минута 
Огнянович отбелеязва гол за 
своя 
ни през 
те правят опит 
съотношението на силиге, но 
в 65-та минута Огнянович о-

то кончателно погребва надежди 
те на димитровградчани.

Съдийската тройка 
води мача.

Димитровградчани играха в 
Пирот и бяха .домакини”, по
неже игрището
град все още не се ползва 
за игра.

повече
ва добре

отбор. Димитровградча 
промяна на играчи- так

да изменят ши,в Димитров

Б. Н.

д

А
СТРАНИЦА 11БРАТСТВО * 17 ЮНИ 1977



ОТ ВСИЧКИ МЕРИДИАНИ

САЩ и СССР съвместно 

проучват вселената
общото споразумение на Ана 
демиите на науките на ССОР 
и НАСА, подписано в начало- 

Мооива и Зашии-

инже-
Кй «р“ - "
таитирали в различни области 
на космонавтиката наквито са 
проучванията на Космоса, на 
месеца и планетите, носмичес 
ката метеорология, проучване
то на природната среда, нос- 

биология и меди- 
I на измина- 

на съвместно из- 
Космоса един от 
съвместни почи-

Навършиха се пет години
от подписването на първото 
споразумение за сътрудниче
ство в проучваното и изпол
зването на вселената в миро
любиви цели между СССР и 
САЩ и вместо това сега е 
влезло в сила, второто поето 
на 18 май 0 Женева подписа 
ха министърът на външните 
работи на СССР Громино и 
америнансният държавен сен 
ретар Венс.

то на май в
гтон.

е изтък-В споразумението
че благодарение на дъл-нато

готрайното пребиваване в кос 
моса на „Союз" и „Аполо и
усъвършенствуването на ^ аме
риканския кораб „Шатл 
бъдат възможни редица 
експерименти. Двете 
ще образуват работни групи 
от съветски и 
учени, които ще вършат над
зор в провеждане на новата 
експериментална програма” ко 
ято обхваща и срещи в кос 
моса, свързване и съвместни

ЗвонсПе
заплетотине

мическата 
цина". В рамките 

етап 1-.лия , ще 
общи 

страни
следване на 
най-големите 
ни бил полета на вселенските 
кораби „СОЮЗ” и „АПОЛО , 
извършен през 1975 година. 
Това бе първият междунаро
ден експеримент във вселена 
та, който и по-нататък ще се 
развива. Конкретните планове 
за сътрудничество в предсто

Спирайки со върху досегаш 
ните резултати от сътрудничес
тво бившият председател на 
Академията на науките на 
СССР, професор Нелдиш в ин 
тервюто, което пренася аген 
цията ТАСС, заяви че „това е 
бил резултатен петгодишен пе

американски

Преди две години почеше звончанци да дърн- 
4 каю на свазвона — че прайете водовод! Че доведу во- 
А ду из планинуту и све иже у село че имшо воду. На- 
ф жу това ни йв потребно за туризам, а и за пийеже.

Убаво... Събраше се весникарйе, написаше това у но- 
▼ вине, прочете се преко радийо... Чудо големо — звон- 
'т чанци прайе водовод!...

Ка тия дни гледам на сред селото у Звонци 
упалйала се пластична црева що 1)и старият одбор 
на меснуту зайедницу купи. Я това сам знаял та ми 

ф не беше толково чудно, ама дооде човеци на пазар 
ф у четврътак одстранство па гледю и се чуде за кво

* че су тая пластична црева, усукана на сред село и
* защо толко дълго време чекаю.

• _ — Манчо, пита ме йедън човен, — кино да раз-
мърсимо тая црева. Две године тува стою за резил, 
де ни помогни...

Окнем я село, съберу се човеци и жим обясним. 
Де бре хора помогнете ми да размърс]мо тая црева, 
да опрайимо тея заплетотине, що !)и заплетосте вие, 
и никико да щи расплетете. И верно, човеци се събра
ше, помогнуше ми и цревата опраймо...

— Манчо, пита ме йеДън ДРУГ човек — туя ра- 
боту опрайимо. Може ли са да ни помогнеш да опрай
мо и йедну другу заплетотину. Кико са да почнемо 
да копамо и да довършимо водоводат. Путат се прайи 
оди Суково и за неною годину, че дойде тука, а преко 
жега че дойду и човеци од странство, оти млого пису- 
вамо у вееници нико тува йе све убаво. Имамо уба- 
ве планине, рейе, па погледе това Асеново кале кико 
се на?)издило ко невеста.. И ка дойду човеци че по- 
траже и воду, да пину. Че жим примучнейе оди туя 
нашу болест...

Оди я по село и се разпитува кико да се ра- 
спрайе тия расплетотине. Питам йеАнога он ме испра- 

$ ти при другога, питам другога он ме испрати при тре- 
Нега. Но1}е ми се скратише од одеже по звонсби со
каци. Най — после срето човекатога и му рено:

— Ваще заплетотине около водоводът не може 
да опрайи и свети Петър. Тека йе зайуйулено, заму- 
мулено да не може да му се найде край-

Дай боже работете да се опрайе и водата да ое 
Ф доведе, ама за туя работу требе йеРбап човек, я не 

може да им помогнем, признавам си.

полети.ящия период се намират

Десет години по-късно изно- 
25—30 на сто 

повишен обем на продук 
цията 4—5,5 млн. хектолитра. 
Около 80 на сто от унгарски 
те вина през 1975 г. са изне
сени в страните от СИВ, 355 
мил. хектолитра 
те държави.

УНГАРСКИТЕ ВИНА сът достигна
при

!
Балатон. През 60-те години 
Унгария е изнесла 15—17 на 
сто от общото си производ- 
ст»о на вина, възлизащо тога
ва на 4—4,5 млн хектолитра.

Лозя в Унгария со отглеж
дат много отдавна; не само в 
страната, но и в чужбина от
давна са известни областите 
производителни Токай, Етер,

в западни

ИЗ МИНАЛОТО ИЛ НАШИТЕ СЕЛА

ГОРНАЛИСИНА
СКРИТО в една дини е било вкупом. Къщите 

му били разположени от две
те страни на реката в мест
ността ,,Село”. Сега там е 
центърът на селото. Тогава 
селото е имало само 40 нъщи. 
А още по-отдавна, според раз
кази на стари хора, селото би 
ло в месността „Обе реки" и 
се наричало Еленковци. Това

Място било много 
на северните ветрове от Бо- 
жишката долина. Това е при
чината за изместване на село 
то по-нагору.

Не е известно защо и кога 
е дошло до промяна на име
то на селото от Еленновци в 
Горна Лисина.

котловина 
село Горна Лисина се намира

изложено

на два нилометра на северо
запад от Обе реке. Махалите 
на селото са пръснати по 
нлисурата на Лисинската рена. 
Нянолмо махали се намират 
по склоновете на Божичка 
нлисура.

Селото пресичат многоброй- 
ни извори със студена вода и 
селяните пият изключително 
изворна вода. От долинсните 
потоци взимат вода само за 
пране. По известни кладенци 
са: Цинцарсш кладенец, Ер- 
менски, Цзревец, Селишки 
дол, ясиковски кладенец, Вла- 
шни кладенец, Венчински кла
денец и др.

ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

Поезия се ражда най-малко от правилата...
ДЖОРДАНО БРУНО 

Поезията е музиката на думите.
Т. ФУЛЪР

Всички жанрове са добри освен снучния- 
ВОЛТЕР

на роман, отколкото наши-Махапите на селото са изло Животът по-често прилича 
те романи на живота.жени почти на всични ветро

ве. Зиме често пъти силни ви 
елици натрупват преспи по пъ 
теките и долините така че ста 
ват непроходими за минаване 
от махала в махала и дори от 
нъща в нъща.

Нивите се

Ж. САНД
стихове приличат на нрис- 

чиста вода.
П. БАУСТ

Най-красивите, но празни 
тални вази напълнени с

Най-обидното беше това, че 
ругаха, бе преписана.

пиесата, за нодто го на-
намират около

къщите и махалите. Почвата е 
песъчлива и не много плодо
родна. Нивите се сеят с ече
мик ръж и овес.

Горна Лисина е разбит тип 
село. Преди 130 и повече го-

Е. КРОТКИ

МАНЧАI
МАЛАРМЕ

*>

гишето атириш е /ла7 
‘-/Него ' Нимя гю/ерлй удо- 

ще
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