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АКЦЕНТИ 1 ВЪВ ВСИЧКИ КРАИЩА НА СТРАНАТА
И Денят на въстанието на 

народа в Сърбия — 7 юли бе 
тържествено и достойно озна
менуван в цялата републина. 
Централните тържества се съ
стояха в Бела църква, на Кос 
май и Радан планина.

УКРЕПВАНЕ I 

НА | 

РЕДОВЕТЕ I
ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНИ 4 И 7 НШИ

§§ЖЙ!
ТРАДИЦИОННИ народни събори, 

нови трудови победи във
тържества и

всички нраища на социали
стическата ни родина 6яха чествувани борчесните 
ници — 4 юли и 7 юли. ж шпраз

ПАРТИЙНИТЕ ■7органи
зации в Димитровградс
ка община чествуват таз 
годишните Титови 
ши юбилеи — 40 годи
ни от идването му наче
ло на СЮК, 85-тия му 
рожден ден и удостоява 
нето му по трети път с 
Ордена народен герой с 
тържествени 
и редица забележител
ни активности. Освен из 
насянето на доклади за 
жизнения и революцио
нен път на другаря Ти- 
то, в първичните органи 
зации се приемат нови 
членове.

Тана от началото на 
годината в Съюза на ко 
мунистите в общината 
са приети 1 147 души. В 
първите четири месеца 
са приети 47, докато де 
йността на организаци
ите на Съюза на ному- 
нистите са засили през 
май, когато се състоя
ха редица тържества по 
повод Титовите юбилеи. 
Тогава бяха приети над 
1 000 нови членове на

На Козара 4 юли бе ознаменуван 
ден събор, на който присъствуваха 14 
военни командири от всични наши републики и обла
сти

; • V-:1 с голям наро- 
хиляди запасни

$ VVш ги на- 1• 1и над 40 хиляди бойци и гости от цялата страна. 
На величествения митинг произнесе реч РАТНО ДУ- 
ГОНИЧ1 Мш шШШпредседател на Председателството на СР 
Босна и Херцеговина.I гм1Iсъбрания На събора в Подгърмечие за 

Деня на боеца и революцион
ните юбилеи на другаря Ти- 
то говори Франьо Херлевич — 
съюзен сенретар на вътрешни 
те работи.

Денят на боеца — 4 юли 
бе тържествено ознаменуван 
и нрай легендарната Сутйес- 
ка> където говори членът на 
ЦК на СЮК Божко Шилего- 
вич.

1 жду двете световни войни в 
лицето на ЮКП той намери 
своя водач, а в прогресивни
те сили на югославските наро 
ди и народности — съюзници, 
които му откриваха перспекти 
ва и даваха възможност с ор
ганизирана и обща борба да 
се избори за осъществяване 
на своите исторически стреме 
жи. Македонският народ реши 
телно, съзнателно и организи
рано стъпи в съвместната на- 
родоосвободителна борба на 
братските народи и народно
сти на Югославия-

И така, с почит нъм заги
налите за свободата и със 
светла перспектива в бъдеще
то, борческият четвърти юли 
бе ознаменуван в Пронупие, 
Ниш, Титоград, Сонобаня, Бел
град, край Власинсно езеро и 
навред из страната.
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ЗА ВЕЧНА ИСТОРИЯ: Сградата на В^^жхлав 
Рибникар, улица Ботичева № 5, в която Полит
бюро на 4 юли 1941 година прие съдбовно 
ние за вдигане на въстанието.

1 Тържествено бе и в Щип, 
където се състоя централното 
тържество на Деня на боеца 

СР Манедония- На големия 
народен митинг говори Любчо 
Арсов — член на Председател 
ството на СР Манедония. — 
Нашият народ — заяви Люб
чо Арсов — десетки години во 
деше тежна, героична борба 
срещу всички завоеватели. Ме

11 реше-

1 в
%1 ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ЩЕ ПОСЕТИ СССР11I Президентът Тито и председател на Съюза 

на югославските комунисти ще направи о- 
фициално приятелско посещение на Съвет
ския съюз през втората половина на август

ума на Върховния съвет на 
СССР ще направи през втора 
та половина на август офици
ално приятелско посещение 
на Съветския съюз.

Iпартията.
За отбелязване е, че 

между новите 
на Съюза на комунисти 
те — болшинство съчи
няват работници — про 
изводственици, рекрути- 

рани най-често от редове 
те на Съюза на социали 
етическата младеж.

По танъв начин пред
изборната и предконгре
сната дейност в Съюза 
на комунистите в Димит 
ровградена община при 
добива я°на насока. Тя 
е твърде важна в насто
ящия момент, като Съ
юзът на комунистите и 
целонупното наше обще
ство са пред една голя
ма задача 
то на Закона са сдруже

1членове 11 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Социа
листическа федеративна репуб 
лика Югославия и председа
тел на Съюза на югославски
те комунисти Йосип Броз Тй- 
то по покана на Централния 
комитет на КПСС и Президи-

1 По-обширно за чествуването иа 4 и 7 юли 
на страница 5.1I11 (Танюг)

1 ЖИВАН ВАСИЛЕВИЧ С ГРУПА РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ СР СЪРБИЯ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАДI1 МИННОТО ДЕАО Е ГААВНА, НО НЕ Н ЕДИНСТВЕНА 

НАСОКА НА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ
й
IIIприлагане- 1 — В най-сноро време ще бъдат изготвени произ

водствени програми за откриване на промишлени обенти в 
Босилеград.

На 8 юли Босилеград посе Комитета по здравеопазване и 
тиха: ЖИВАН ВАСИЛЕВИЧ, социална политика на Снупщи
председател на Скупщината на ната на Сърбия, АЛЕКСАНДЪР 
Сърбия, МИЛИя РАДОВАНО- ТРАЙКОВИЧ, председател Ко- 
ВИЧ, подпредседател на Пред- митета по обществен план и 
седателството на Сърбия, СТО- финансии на Снупщината на 
ЯН МИЛЕНКОВИЧ, председа ^Сърбия, МИЛОВАН ДИНИЧ, 
тел на Съвета на републиките републикански обществен 
и автономните области в Скуп правозащитнин 
щината на СФРЮ и председа равление,

ПОВИЧ,
БРАНИСЛАВ публинанения фонд за разви- 

на тие на недостатъчно развити 
ДРАГОСЛАВ АП Е

ния труд. С прилагането 
на разпоредбите на За- 
йона се премахват всич

I — Допълнително ще бъде уточнено нога ще отпоч-ки недемократични тен
денции в нянои основни 
организации на сдруже
ния труд. А такива явле 
ния най-енергично ще 
премахват младите, про 
гресивни хора, строите
ли на самоуправителен 
социализъм, залегнал дг 
лбоно в политиката на 
нашия Съюз на комуни
стите.

С новоприетите члено
ве в Съюза на комуни
стите броят им в Димит 
ровградена община се 
приближава нъм една 
значителна цифра, иодго 
говори че всени десети 
жител в общината е и 
член на СК.

А това представлява 
една силна, я°но насо
чена организация, истии 
сни авангард на работни 
чесната класа и на тру
дещите се в общината.

не изграждането на

по самоуп- 
МИЛКО ФИЛИ- 

дирентор на Ре-на Нооперативния съюз 
на Югославия,
ИКОНИЧ, подпредседател 
Скупщината на Сърбия, ПЕТ
ЪР КОСТИЧ, подпредседател на 
Изпълнителния съвет на Снуп 
щината на Сърбия, 
СЛАВИНСКИ, председател на .

тел

те нраища,
КСИЧ, директор на Републи 
канския фонд на водите, МИ 

ТОДОР ЛОРАД МАЦИТ1, секретар на 
(СЛЕДВА НА 3 СТР.)

ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

ОТ ТОЗИ БРОЙ НА ВЕСТНИКА РЕДАКЦИЯТА 
Е НА КОЛЕКТИВНА ГОДИШНА ПОЧИВКА. 
СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА „БРАТСТВО” ЩЕ ИЗ
ЛЕЗЕ НА 19 АВГУСТ Т.Г.

Редакцията па „Братство”
Ииж. Драган Мицев осведоми Ж. Василевич и другите го- 

проблемите в общинатасти заА. Д.



ИЗ СТАТИЯТА НА МИЛОШ МИНИЧ В „СОЦИАЛИЗЪМ"

В СВЕТАПРОГРЕС И МИРТИТО - БОРЕЦ ЗА
той подчертаваше, че еди- 

у1 - Яа то-ве,особено в тананаречоните тра 
нснационални иомлаиии - от 
друга страна, опазват многок
ратно негативно влияние вър
ху обществено-икономическото
и политическото развитие в 
света и отделно върху Разви- 
тието
народни отношения-

обвързаните страни и на вси- 
останали прогресивни си- 

за нови, по-добри и равно- 
международни отноше- 
че „странито все по-

нствено преодоляването 
зи разрив и активното миролю 
биво с-ьжителствн водят Н'ЬМ 
траен мир.

С други думи, Тито нато дъл 
гогодишен неуморим борец за 
прогрес, като революционер и 
държавник, в политиката на 
необвързаността, относно в де 
йността на движението на не
обвързаните страни вижда из- 
В7,нредно значителзн фактор, 
обусловен от досегашното об
ществено-икономическо разви- 

света. Този фактор с 
твърдата логика на историята 
води към общественото, кла- 

икономическо, политиче- 
културно и друго преобра 

зование на света, към изграж 
нови ло-правдивЪ — 

засновани на съЩИНСН0 равно 
правие и свобода международ 
ни политически, икономически 

отношения”.

В ИНТЕРЕС НА ВСИЧКИ„Според Тито политината на 
необвързване представлява из 

важен междунаро.
чии

„Външната политика на Юго 
славия — добавя Милош Ми- 
нич — е срастнала с нейното 
вътрешно развитие 
раз на нейното обществено 
битие.

На всички пет нонференции 
на необвързаните Тито лично 
участвуваше начело на югосла 
вената делегация и със своя
та антивност даде съществен 
принос всички решения на те
зи нонференции последовател 
но да изразяват политината на 
необвързаността”.

По-нататън Минич напомня 
и за думите на другаря Тито, 
отнасящи се за период от Пър 
вата до Петата конференция 
на най-висшите представители 
на необвързаните страни, че 
„целият период од нашата пър 
ва среща до днес е изпълнен 
с постоянно застъпване на не-

ливънредно 
ден фактор, който о безпогре
шната логина на историята во
ди към обществено, инономи- 
чесно, стопансно, културно и 
друго преобразование на 
та” — пише между другото 
Милош Минич в партийното 
списание „Социализъм” 
светено на юбилеите на дру
гаря Тито.

правни 
мия", и
тесно са свързани и взаимно 
зависими, а същевременно и 
решени да спечелят 
независимостта си".

След това Милош Минич пи

и стана из
на целокупните между-и опазятсве-

ше: ЗА НАДМИНАВАНИ НА 
ДЕЛБИТЕ

по
„От първите дни на своето 

ангажираме за създаване и а- 
фирмация на политината на не 
обвързването Тито решително 
застъпва гледището, чо

разлики в степента 
развитието, а още повече 

тенденциите на тяхното задъл 
бочаване в условията на все 
по-голямата взаимна 
мост в света — от една стра 
на и огромните монополисти
чески концентрации на сред
ствата за производство в ръ- 
цете на по-развитите страни,

„По времето на студената 
казва Минич — Ти-Подпредседателят на Съюз

ния изпълнителен съвет и съ
юзен секретар на външните 
работи Милош Минич в стати 
ята „Тито — творец на необ
вързаното движение” 
за изключително важната ро
ля на-.другаря Тит0 в създа
ването и развитието на необ- 
вързването.

„Титовите мисли и неговите 
дела са залегнали във велико
то международно движение на 
необвързването" — пише Ми
нич и добавя, че „Тито съще
временно е и основополож
ник и теоретик на политината 
на необвързването". Авторът 
изтъква, че пътеводните идеи 
на Титовата революционна ми 
съл и дейност бяха принципи 
те на независимост, самостоя-

тие навойна — 
то беше един от първите дър 
жавници в света, нойто посо
чи, че отслабването на между 
народното напрежение е един
ствената алтернатива на студе 
ната война и 
щ,т и начин да се запазят ми- 

света. На

спо
менатите
на сово,

ско
говори зависи- дане наединственият

ра и сигурността в 
мястото на подялбата на

антагонистически блоно-
све-

и другита на

СЪТРУДНИЧЕСТВОЗАСЕДАНИЕ НА ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА КОМИСИЯ ЗА СТОПАНСКО

РАЗВИТИЕТО НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТОАНАЛИЗ НА
телност, суверенитет, равно
правие, свободно решаване за 
пътя, по който ще върви ед
на страна, правото на всеки 
народ сам да решава своята софия 
съдба, неразривната връзка 
със собствената страна и на
род. В неговия оригинален на 
чин на творческо прилагане на 
споменатите принципи се нами 
рат източниците на неговата 
гениалност и историческото ве 
личие на Титовото дело.

е също така по време на 
посещението на министъра на 
енергетиката от 
СФРЮ бъдат продължени 
преговорите за свързване
то на енергийните системи на 
двете страни.

На края на заседанието бе 
подписано и споразумение за 
сътрудничество в областта на 
превоза на стоки и пътници.

По време на пребиваването 
си в София Милан Вукасо^ч 
приеха председателя на Мини 
стерския съвет на България 
Станко Тодоров и подпредсе 
дателя Андрей Луканов.

срещнат представители на сто 
ланските и външнотърговските, 
организации на Югославия и 
България, специално от обла 
стта на черната цветната мета 
лургия, химията и леката про 
мишленост. Установено бе съ 
що така, че съществуват въз 
можности за разширяване и 
задълбочаване на специализа 
цията и нооперацията, особе 
но в областта на машинострое 
нето, нарабостроенето, авто 
мобилната промишленост, елек 
троиндустрията и в други сто 
лански отрасли. Договорено

рано развитието на стокооб 
мена, специализацията и коо
перацията в промишленото 
производство. Делегациите по 
ложително оцениха активно 
стта по отношение осъществя 
ването на препръките от про 
токолите от по-раншните засе 
дания, но въщевременно бе 
подчертано, че е необходимо 
да се положат по-големи уси 
лия за да се осъществи пре 
двидения обем на размяна на 
стони за настоящата година.

С подписването на протоно 
ла на 8 юли тази година в 

приключи 14-то засе 
дание на югославско-българска 
та смесена комисия за сто 
ланско, търговско и научно- те 
хническо сътрудничество. От 
югославска страна протокола 
подписа
ската делегация, член на Съю 
зния изпълнителен съвет Ми 
лан Вукасович, а от българска 
та страна министъРът на Фа 
нансите Белчо Белев. В разго 
ворите участвува и югослав
ският посланик в НР България 
Радован Урошев.

На заседанието бе анализи

НРБ на

шефът на югослав

СМИСЪЛ ДА ПРОЦЕНИ

Тито винаги се отличаваше 
с гениалния си смисъл за пра- 

•вилна оценка на реалните въз 
можности за акцията въз ос
нова на дълбок и обективен 
марксистки анализ на дадени
те условия и отношения- Това 
най-убедително показва негова 
та творческа работа нато ръ
ководител на партията и като 
вожд в Народоосвободителна- 
та борба и на социалистичес
ката революция- Този свой та 
лант Тито показа и като ръко 
водител на външната полити
ка на необвързана социалисти
ческа Югославия от създава
нето й и като творец на дви
жението на необвързването”.

Смесената комисия се съ 
гласи с предложението кол 
кото се може по-скоро да се

Вилно Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз

ЙА КОРМИЛОТО
ТЪКМО тогава се стигна 
до сключване на спора
зумението Цветкович — 

Мачек. Това споразумение, ск
лючено на 26 август 1939 го
дина доведе до образуването 
на правителството Цветкович 
— Мачек, в което влезнаха от 
представителите на сдружена
та опозиция: Бранно Чубрило- 
вич, земеделец. Божа Марно- 
вич, демократ, Лаза Марко- 
вич, радикал и двама предста 
вители на Словенската люд- 
ска партия- С това споразуме 
ние сръбската буржоазия на‘ 
прави частнични отстъпки на 
хърватската, защото видя, че 
се намира на „тясно" и че се 
касае не само за нейната по
зиция в Югославия, но и ней 
ното съществуване като бур
жоазия на една самостоятел
на страна. Това беше спора
зумение не по рационалнен, 
държавнически конспект на 
демократично развитие, но по 
необходимост за голо същест 
вуване. А неговото най-дълбо
ко вътрешно ЯДР° беше насо
ката към задържане на свои
те позиции на първо място 
против работническата класа и 
нейните организации. Прогре
сивното движение беше враг 
номер едно.

Тогава се е знаело и не се 
знаело — но днес без съмне
ние е утвърдено, че Мачек, 
преговаряйки с княз Павел и 
Цветкович е имал и други ва
рианти на своето определение. 
Една от тях била сондиране
то на терена за сепаратни 
действия, предназначени 
та на Италия- В същото време 
отделяне на Белград с помощ 
докато продължавали прегово
рите с Белград вече посоче
ният комисар на Мачек Карне 
лути, отново разговарял с Ча- 
но за тази номбинация. Днев 
никът на Чано може да бъде 
и апокриф, но онова което на 
18 май 1939 година е внесе
но, сигурно не е апокрифно, 
защото този _един или друг на 
чин се верифицира чрез ре
дица извори. Чано записал че 
Нарнелути твърдел, Мачек не 
ще вече да преговаря с Бел
град, ще продължи със сепа- 
ратната акция, чещетърси фи 
нансова помощ и се задължава 
в срок от четири месеца да 
дигне въстание. В интерес на 
истината трябва да се каже, 
че Мачек отказал да подпише 
протокола на Карнелути: Прего 
ворите между него и Цветко
вич напредвали толкова, че 
той поне в онова време, се

решил за белградския вариант.
Събитията свързани с избух 

ването на Втората световна 
война твърде много са изве
стни, за да бъде необходимо 
тук да се спираме върху тях. 
Йосип Броз вече се намираше 
в Москва, когато беше подпи 
сан съюз за ненападане меж
ду Третия райх и СССР на 23 
август 1939 година. Хитлерови 
те войски нападнаха 
на 1 септември. На 3 септем
ври Франция и Великобрита
ния заявяват, че се намират 
в положение на война с Гер
мания- Започва „смешната" 
война. Между тези две дати 
се намира трета. Югославско
то правителство публикува из
явление за неутралитет в Гер
манско-полската война. Дойде 
време всеки да се срамува и 
червенее за себе си, па така 
и предвоенна Югославия- На 
17 септември съв\ггсните вой 
ски влезнаха в Полша, а на 
28 септември в Моснва бе под 
писан договор
на границата между СССР ’ и 
Германия по бившия терито
рия на Полша.

Историята в своето неспир
но развитие слага всички о- 
ния, които имат претенции да 
Да водят политика на все нови
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МИННОТО ДЕЛО Е ГЛАВНА, НО НЕ И ЕДИНСТВЕНА 

НАСОКА ЗА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ
(ОТ 1 стр.)

Републиканската общност 
основно образование 
ството на

В продължение 
Мицов

на речта си 
посочи, че перспектив 

ното си развитие Босилеград 
ска община обосновава вър 
ху животновъдството и минно 
то дело. Тези отрасли със су 
ровинната си база са от го
лям обществен I 

— Изхождайки 
вените фосфатни, 
кови

Мицов изтъкна, че са изпъ РАЗВОЙНИТЕ ПРОГРАМИ 
лнени необходимите условия ПЪРВА ЗАДАЧА 
за окончателно откриване на 
мината в Лисина. Според него 
Босилеградска община проявя 
ва голям
визиране на оловно-цинковите 
руди в Караманица. Минно-ме 
талурпичният комбинат „Треп 
ча" и фабриката „Зорка" го- 
твят

за непосредствена кадрова помощ 
в изготвяне ня съответни про 
грами ще окаже Републикан 
сния фонд за развитие 
достатъчно
ща и други републикански 
домства. И не само това. На 
соната ще бъде многостранна, 
с чието реализиране ще може 
да се обезпечи работа 
колко стотин работника 
се осигури пълна 
За осъществяването на

проекти навреме и доста 
тъчно средства ще бъдат обе 
зпечени — бе изтъннато 
зговорите.

.. ■ Ръбовод
Междуобщинскат 

на останалите 
обществено- 

организации 
регион и др. 

посетиха

аскупщина и 
междуобщински 
политически 
Южноморавски

След нато 
бработваемия

В обстойните разисквания, в 
които участвуваха Живан Ва 
силевич, Бранислав Иконич, Пе 
тър Костич, Стоян Миленко 
вич, Драгослав Алексич 
ги бяха разгледани 
възможности 
пансно 
градска

— Последователното реализи 
ране на политиката на СК от ва
крива широки развойни възмо 
жности за недостатъчно разви 
тите общини, включително и 
Босилеградска. Всичко
което е планирано в републи ОТДЕЛЕН СТИМУЛ ЗА гплр
канската, регионална и общин МИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗД

средносрочна програма, ЦИИ «пами^а-
трябва непрекъснато и 

Цялостно да се реализира, за 
да не се стигне до отсрочва 
не на планираните цели. За 
тази цел пълна 
имат

на не 
нраиразвититеинтерес и за актив ве

интерес.
Дървоо 

Цех на Горска 
секция и Дома на култура 

та, които е в изграждане, фун 
кционерите от Сърбия водиха 
няколкочасовен разговор със 
стопанско-политическия актив 
в Босилеградска община 
връзна с осъществяването на 
развойните обществено-иконо
мически

и дру 
реалните 

за ускорено сто 
развитие на Босиле 

община.

от устано 
оловно-цин 

и графитни залежи, Боои 
леградска община се 
към най-перспентивните

та
на ня 
и да 

доходност.

инвестиционна програма 
и за този обент.

Сенретарят на ОК на СНС 
ГОНЕ ГРИГОРОВ

ЧИСЛИ
край

ща в Сърбия — наза Мицов. 
Откритите в Лисина фосфати 
от 82 милиона тона и онези, 
които не са йзследени

таниосведоми при 
съствуващите за досегашните 
резултати и за предконгресна 
та дейност на Съюза на кому 
нистите в общината. По въпро 

за осъществяването на на 
ционалното равноправие в об 
ластта

във
в рав пре

делите на Любата, Паралово и 
Рибарци — гарантират сигурна 
експлоатация за 50 години. С 
откриването

насоки на общината. онова,са

В ПОВЕЧЕ ОБЛАСТИ — ДОБРИ 
РЕЗУЛТАТИ М

Председателят на Общинсна 
та скупщина в 
инж.

на мината годиш на образованието, кул ска
информирането и в сегано ще се намали, вносът на

фосфатите на стойност от 35 
милиона 
ската

турата, 
други области говори предсе 
дателя на ОН на ССРН БОРИС 
КОНСТАДИНОВ, а за 
те ^ свързани с развитието на 
крайграничните общини, пре 
дседателят на Изпълнителния 
съвет на ОС в Босилеград СИ 
МЕОН ЗАХАРИЕВ.

Еднадолара. Инономиче 
документация 

ра пълна

Босилеград 
ДРАГАН МИЦОВ уведо 

ми гостите със сегашното по 
ложение и изходните възмож 
ности за по-ускорено 
ско развитие на общината.

— Въпреки стопанската изо 
станалост и скромната матери 
ална база, но благодарение на 
развитието на делегатската си 
стема

от възможностите за 
ускорено разеите на Босиле- 
градска и подобни 
щини е в ангажирането 
големи

гаранти 
доходност на ми

въпроси
на нея об 

на по-
стопансни организа

ции от други среди, 
да разширяват 
ния | 
ворите се
дейност няма да бъде от вре 
Да. Напротив на такива орга 
низации обществото предлага 
решения, които могат да бъдат 
от двойна полза. В случая 
не става въпрос за абстрактна 
солидарност, но за инономиче 
ска необходимост, определена 
в нашата обществено-икономи 
ческа политика, която матери 
ално се -

отговорност 
и републиканските орга

ни и ведомства — изтъкна Ва 
силевич.

Поради

ната с чист годишен доход от 
около 70 милиона динара 
осигурена работа за около 5 
хил яди работници.

и сстопан-
които тук 

производстве 
труд. В разго 

изтъкна, че
обективни причини 

Босилеградска община е все 
още икономически изостанала. 
Но поради този факт 
правилеговано 
гато
на обществени

сдружен
тази» & тя има 

положение, ко 
става дума за ползване

и активното отношение 
на обществено-политическите 
структури, в редица области 
са постигнати солидни резулта 
ти. Най-добри резултати бе 
лежи учебното дело, а сега 
вече и културата, физическата 
култура, детската и социална 
защита и здравеопазването. 
Комунално-битовото 
ство бележи 
Ръст. Построени са стотици 
километра междуселски пъти
ща, залесени над 3 хиляди 
хектара голини и няколко де 
сетни ха изкуствени ливади. 
През последно време интензи 
вирани са подготовките за еле 
крификация на голям брой се 
ла — изтъкна между другото 
Мицов.

материални ин 
тервенции, специално от Ре
публиканския фонд за разви 
тиеа . на недостатъчно разви- 

краища и от други из
точници. До края на 1980 го 
дина за развитие на икономи 
чески изостаналите и за край 
граничните общини в Сърбиа 
ще се изразходват над 9 ми 
лиарда

тите

стимулира. Като при
мер бе посочена мебелната 
фабрика „Симпо” от Враня ноя 
то трябва да допринесе за 
финализиране г 

дървообработваемия 
Босилеград,

Iстроител 
непрекъснат

динара.
Изхождайки от тази обще 

ствена изгода на Босилеград
ска община са необходими 
конкретни развойни програми. 
Обаче, засега

производствотов цех в
а с това и за ра 

ционално ползване на
11

дървест 
ните суровини от общината.

В разговорите се подчерта, 
че мината в Лисина остава да 
бъде

такива няма 
по причина, че се твърде се 
риозно среща с проблема на 
необходими кадри. Ето защо

I!*• главна и реална въз 
можност за перспективното 
звитие на

В посещение на строежите в Лисина ра
Босилеградска общи 

на. За откриването й ще бъ 
де допълнително 
срок от

утвърден 
страна на минно-леар 

ния басейн „Бор". Също та 
ка бе изтъкнато, че 
цинковите залежи в Мррамани 
ца имат Републиканско 
ние.

и нови нръстовища. Нещата в 
международното работническо 
движение до преди из
бухването на Втората светов
на война бяха така ясни и до 
такава степен улростени, че в 
основното си можеха сравни
телно лесно да се ориентират 
без опасност да се изпусне 
лравия момент. Трябваше да 
се следи политиката на Комин 
терн и секциите й- Там бяха 
хора, които виждаха всичко, 
всичко знаеха, които определя 
ха линията, които планираха и 
одобряваха акциите.

Все пан това беше детство 
то на революционните движе
ния, които пряко, със собстве 
ни сили, имаха претенции за 
превземане на властта. Изслед 
ванията несъмнено ще пока
жат ногато нещата се разгле
ждат сине ира ет студио, ко- 
гато хората лично не ще се 
засягат поради това, че фак
тите ще говорят против тях, 
т.е. техните постъпки, ногато 
за хората не ще се разисква 
въз основа на онова, ноето 
те сами са мислели за себе 
си, но как обективно са дей
ствували, че теорията на изо
лиране не СССР от страна на 
капиталистите имаше и своя 
друга, за международното ра
ботническо движение, отрица
телна страна 
ството на това движение до 
голяма степен, и без да же
лае това, се изолира от река
та на прогресивното движение 
в Европа (донолкото за него 
става дума). Редки са ония, 
които са пробили двете изо
лационни стени в своето раз
глеждане и своите действия-

Един от тези хора беше Йо- 
сип Броз. Той беше принуден 
да се намира в новото поло
жение, немислимо само някол 
ко месеца назад. Неговият ре
волюционен талант, неговият 
нласов инстинкт му говорили, 
че трябва да потърси свой 
път, че трябва да се действу 
ва като че съществува спора
зумение между всички секции 
на Коминтерн, което не е на
писано нита на едно заседа
ние, нито в един протокол или 
бележки, но който трябва да 
се почувствува и по него да 
се действува. Йосип Броз ни 
формално, ни действително, 
никога не направи грешка ни
то за думичка, а особено не по 
отношение духа на междуна
родната солидарност на Комин 
терн. Той никога не е бил бун 
товник, ни отшелник. Той в 
нянолно нритични моменти и 
за Югославия и за междуна
родното прогресивно движе
ние, нещата виждаше по-дале 
че, по-добре и по-задълбоче- 
но, и това му даде право да 
действува въз основа на това 
виеше съзнание — за общия 
а не в свой личен интерес.

Сега наближаваше такъв кри 
тичен момент. Трябваше пак 
да се решава със свое собст
вено размисляне. Днес, след 
около 30 години от тези исто 
рически и катаклизмични съ
бития, на човек все още е 
неприятно да изнася свои мие 
ния и чувства за нянои фено
мени на международното ра
ботническо движение. Всички 
ония, които са били активи
сти на това движение знаят 
кан е действувало сключване

то на съюза за ненападение 
между Германия и СССР. Съ
ществува граница, до която 
^нещата могат и трябва да се 
приемат рационално, и до коя
то те са логически мотивира
ни. А над товц. те могат или 
да се отхвърлят или да се 
приемат въз основа на дове
рие, ноето може да асоцира 
па философия .,блазе си на 
низешите духом". А това спъ
ва инициативата на търсене 
на собствени решения, които 
винаги са необходими. Йосип 
Броз не доживц всичко това 
ни религиозно, нито пън а ли- 
мине отхвърли нато неприем
ливо. Но той търсеше и наме 
ри свой отговор — не в отго
вор за своя лична утеха, но 
акционен отговор за цялата 
ЮНП и югославския народ.

За да не изоставим оценка
та на съюза на ненападение 
между Третия райх и СССР, 
ще цитираме „Прегледа на ис 
торията на СЮН" в нойто за 
това се казва:

„Съюзът за ненападение ме 
жду Германия и СССР доведе 
до значителни помествани,, в 
политиката на Коминтерн. Тя 
в основата си напусна антифа
шистката платформа, която фо 
рмулира Седмият нонгрес и 
прекъсна да зове на борба 
против фашизма и фашистни- 
те агресори. Това предизвиква 
същинска суматоха в номунис 
тическите партии на Западна 
Европа и всред антифашистки
те изобщо. Тога/а в момент, 
решаващ за съдбата на 
ни западноевропейски народи 
очевидно се показа колко гро 
дно за политиката на комуни

стическите партии в отделни 
страни е да се подчиняват на 
тактическите ходове на прави 
телството на СССР. Съвет
ския съюз можеше да влиза 
в определени сделки и с фа- 
шистна Германия, ак° негово
то правителство считаше, че 
това ще допринесе за сигур
ността на страната, но танива 
сделки не можеше влиЯят въР 
ху тактиката на комунистичес
ките партии в този смисъл те 
без оглед на положението в 
своите страни, да се чувству
ват в своята акция задължени 
от тези сделки. Съюзът за не
нападение между държавата 
Германия и Държавата СССР 
в никакъв случай не можеше 
да означава, че комунистичес
ките партии трябва да прекъс 
нат борбата за мобилизиране 
на народа 
против опасността, ноято им 
се заканваше от фашистка Ге 
рмания. захцото тя зарад по
сочената сделка с СССР не 
промени ни своя характер, ни 
целите на сво„та политина. Из 
вестният принцип, че тантика- 
та на отделни секции на Ко
минтерн не може винаги да се 
отъждествява с тактиката на 
СССР бе погазен. Тогава ясно 
пролича, че Коминтерн се е 
рпевърнала в инструмент на 
външната политина на Сталин 
ноято тъкмо във връзка с По 
лша открито тръгна по пътя 
на тайна дипломация, подял
ба на сфери на влияние, на 
всичко онова, моето решител
но осъдиха Ленин и Октом
врийската социалистичесна ре 
волюция".

и оловно-

значе

Канто бе заключено, 
проведените разговори 
от повдигнатите

след
много

въпроси ще 
конкретизират на най-не 

посредствен начин. С други ду 
ще се вложат грижи да 
осъществи онова, което 

е договорено.
Функционерите т СР Сърбия 

посетиха и строежите от вто 
рия етап на ВЕЦ „Власина" 
Лисина. След това на Власи
на водиха разговор и със сто 
панско-политическия актив от 
Сурдулишка община.

се

ми
се

В. В. Ст. Ст.

своите страни
По време на пребиваването 

си в Москва Тито, както беше 
обичай, трябваше да пише 
свои доклади. Вероятно това 
беше време, когато още в се
бе си създаваше представа на 
новия порядън на нещата в 
света и търсеше тяхната про- 
тивтеза в новите видове про
тиводействие. Би било илюзор 
но в това време да се поле- 
мизира със становищата на 
Комунистическия интернацио
нал. Трябваше да се приклю
чи, поне нъм нея, с преустрой 
ството на ЮКП, да й се вър
не право на гражданство ле
гне арте в официалното меж
дународно реврлюционно дви
жение.

че ръновод-

всич-

(СЛЕДВА)
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОН НА СНС В БОСИЛЕГРАД
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССРН ВБОСИЛЕГРАД

ИЗ ЗАШИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА АВГОВ0РИ1ЕСдружаването търси 

конкретна дейност Именно 
бе заилюче

пащи в училищата, 
на заседанието 
но партийните организации да 
преоценят с-ьстоянието по по 
сочените, въпроси и да наое 
лежат съответните меропри 

нова

прилагано на прантинаПриота анционна програма за 
Закона за сдружения труд

организираност на учи- 
съглаоно Занона за

тел на 
лищата,
сдружения труд, за да реали 
зира начествено образовател- ятиЯ> 
но-възпитателния процес, 
още самоуправителните 

в училищата
необходимото равнище, но 

последица слабо 
образованието и В7,зпи

На проведеното през минала 
та седмица заседание на Об 

СНС в

комуналната кланица в Босиле 
Именно за тези обекти

реализи 
за сдружа

Нак да се ускори 
ране програмата 
ване на земеделските произ 

Босилеградска об 
щика — бе главна тема, която 
през миналата седмица обсъ 
диха членовете на Председа
телството на Общинската кон 
ференция на ССРН в Босиле 
град.

Констатирано е, че планира 
ната дейност в тази област все 
още бавно се реализира. 
ООСТ за селскостопанска дей 
ност и изкупуване „Напредък” 
в Босилеград не е в състояние 
сама да реализира успешно 
това крупно икономическо и 
обществено мероприятие. Ето 
защо от особено значение е 
предложението на Регионал 
ната стопанска камара в Боси 
леградска община да се съ 
здадат три основни организа
ции, които непосредствено ще 
се ангажират върху развитие
то на селското стопанство и 
сдружаването на частните про 
изводители.

град.
са изготвени програми и ооез 

средства. Реализира 
на тези стопански зада 

чи трябва да бъде главна 
грижа на ООСТ „Напредък”.

На проведеното заседание 
бе констатирано, че досегаш
ните анализи говордТ за из 
вънредно добрите възможно 
сти за сдружване на частни 
те производители. За това ме 
роприятие владее голям ин
терес между производителите, 
а също така са налице и есте 
отвените условия за развитие 
на животновъдството и произ 
водството на картофи, овес и

училища
та учебна година да дочанат 
с пълна готовост.

Не по-мално

щинсния комитет на 
Босилеград бяха обсъдени ак 
туалните идейно-политически 
въпроси от областта на обра 
зованието и възпитанието и 
проблемите в разрешаването 
на жалбите на трудещите се 
и гражданите. Също така бе 
приета анционна програма за 
прилагане на практика Занона 
за сдружения 

В работата на заседанието 
участвуваха ръководителите на 
обществено-политическите ор 
ганизации и Общинската скул 

дирещорите на ОССТ

всички
Всепечени

петоводители в отно- 
не са внимание на 

бе отделено и нашения заседанието 
яктуалните въпроси, отнасящи 
л 1 на жалбите

на
ото има за 
сти в
танието. Рационализацията на 
училищната мрежа — там, нъ 
дето е възможна и оправдае 
ма, изграждането на нови учи 
лишни сгради и оборудване на 
съществуващите,

осъществяване на при 
етата реформа в средното и 
основно образование, 
та са най-актуалните 
си, изискващи пълно ангажи 
ране на просветните работни 
ци, а преди всичко на пар 
тийиите организации, действу

се разрешаването 
на трудещите се и гражданите 

общината. Бе изтъкнато, че 
номисии тряов

компетентните 
ва бързо и ефикасно да раз 
решават всяна жалба, а в ме 
тода на работата си да пол 
зват съдействието на самоу 

инспекционни и 
Преди всичко 

внимание и отго 
трябва да се разре 

които со

труд.

подготовки
те за правителните, 

в момен други 
въпро-

шина, 
и др.

органи, 
с отделно

В областа на образование 
то и възпитанието в община 
та все ощв има неразрешени 

Един от основните

животновъдна храна.
За успешно и масово сдру 

жаване на частните земедел 
сни производители необходи
мо е цялостно и конкретно ан 
гажиране на ООСТ „Напредък” 
и формиране на нови основни 
организации, съгласно решения 
та на Регионалната стопанска 
намара. Формите и обемът на 
сдружаването трябва да се ут 
върждават с производителите 
във всяка местна общност — 
бе заключено на заседанието 
на Председателството на ОК 
на ССРН в Босилеград.

ворност
шават онези жалби,

умишлени грешки и про 
яви при заемането на работна 
ръна, което е важен

чат
въпроси, 
о недостат7,чнпта самоуправи социа 

Не с по-малкавъпрос.
отговорност компетентните ко 
мисии занапред ще се 
мават и с онези

гражданите и трудещите 
се искат да осъществят само 
управителни и други права.

На края на заседанието чле 
новете на ОК на СНС приеха 
анционна програма за прилага 
не в практика Закона за сдру 
жения труд, в която са уто 
чнени най-важните задачи за 

органи и организации.
определя

ленIБОСИЛЕГРАД
! зани 

жалби, с коПодготовки за юбилея 

на Съюза на бойците
ИТО

Няма обаче, основание 
за очевидните закъснения във 
връзка с откриване пунктове 
за изнупувана на млякото от 
частните производители, за из 
граждане на обекти, за уго 
яване на добитън и с рекон 
струкция и модернизиране на

ствуването на 30-годишнината 
от формирането на Съюза на 
бойците на Югославия- Честву 
ването на този юбилей, който 
се провежда в светлината на 
двойните Титови и наши юби 
леи, ще се проведе 
през септември и октомври 
тази

Общинсната организация на 
бойците в Босилеградска об 
щина започна с подготовка чеВ. В.

всички
Основното, което 
програма е всички обществе
но-политически

ДИМИТРОВГРАД
главно

НОВО РЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОБИТЪН И ПТИЦИ организации, 
Общинската 

да изготвят соб- 
програми с конкретно

година.
Председателството на Об

щинския съвет на Съюза на 
бойците в Босилеград оформи 
комисия, ноято ще се грижи 
за необходимата подготовка за 
чествуването на юбилея- Меж 
ду другото предвижда се вси 
чки организации на бойците в 
общината да проведат търже 
ствени събрания, на които 
ще се говори за революцио 
нния път на Съюз на бойци

включително и 
скупщина 
ствени
утвърдени задачи за реализа 
ция на Закона за сдружени* 
труд. Също така всички ООСТ 
са длъжни да интензивират дей 
ността за уреждане на обще 
ствено-инономическите и до
ходни отношения, съгласно За 
кона за сдружения труд. Пър 
вичните партийни организа 
ции, с пълно ангажиране на 
профсъюзните организации са 
длъжни непрекъснато да о- 
ценяват дейността в провежда

ни сгради най-малко 10-15 ме 
тра, да Са отдалечени от во 
допроводни обекти — кладен 
ци или помпи най-малко 20 ме 
тра. Сметта трябва да се ела 
га на закрито Място, най-мал 
ко 1-2 метра под земята. Хра 
на, която се развали не може 
да се пази на открито. Също 
се забранява свободното дви 
жение на животни и птици във 
всички части на града.

За да могат хора, които ис 
кат да отглеждат домашни жи 
вотни и птици — трябва да 
спазват посочените условия. 
В срок от шест месеца те 
трябва да приспособят свои
те обекти към хигиенно-техни 
ческите изисквания- В проти 
вен случай санитарната ин 
спекция ще им забрани да 
отглеждат домашни животни и 
птици.

За да се получи одобрение 
за изграждане на обекти за 
отглеждане на домашни живо 
тни, разбира се в ония части 
на града, където това е раз 
решено, заинтересованите ли 
ца трябва да се отнесат до 
съответната инспекция, която 
на място да провери място за 
строеж на обектите, както и

ПО-МАЛКО ЖИВОТНИ — ПО-ЧИСТ ГРАД!

Тито до Лукавишка ж. п. бариНа последното си заседание 
Общинската скупщина в Димит 
ровград с цел да защити здра 
вето на граждните и попречи 
появта на заразни болести 
прие едно важно решение. 
Забранява се отглеждането на 
домашни животни и птици в 
главния градски район, а на
белязани са и редица други 
мероприятия за опазване на 
околната среда, между които 
и постоянна дейност за уве 
личение на зелените площи.

Според това решение, в след 
ните граници на града не мо
гат да се отглеждат домашни 
животни и птици. Като се 
тръгне от ж. п-гарата, до пре 
сечката с улица „Христо Бо
тев”. след това продължава 
под ул. „Гребен планина” до 
автомагистралата. Тази грани 
ца по-нататъ» продължава до 
пресечката с улица „Найден 
Киров", помпата за водопрово 
да и нататък към квартал „Са 
телит”. След това завива към 
улица „Люба Аленсова” и 
„Крум Златанов" и през ул 
„Стара планина" — „Сутйе- 

” до пресечката с ул. „И- 
ван Караиванов” — кв. край 
гумарата, относно улица „Геор 
ги Димитров" — все до желе 
зопътната гара, улица Маршал

ера.
В този район, изключително, 

може да се разреши отглежда 
не на домашни животни и пти 
ци, разбира се при определе
ни условия-

В останалите части на гра 
да — в по-широкия градски 
район както и в Желюша, Лу 
кавица и „Белеш” домакинства, 
които не се занимават със 
селско стопанство като изклю 
чителен поминък, могат да от 
глеждат само по една коза, 
една свиня и по 10 птици.

Строго се забранява отглеж 
дането на всички видове до
машни животни, независимо да 
ли гражданите се занимават 
със селско стопанство или не 
в улиците „Маршал Тито", пл. 
„Освобождение”, „Найден Ки 
ров", до съставката с автома 
гистралата, „Хр. Ботев” до ав 
томагистралата и от ул. „Мо 
ша Пияде” до р. Нишава.

За да отглеждат домашни жи 
вотни и птици — всички дома 
кинства трябва да изпълняват 
следните хигиенни условия, 
предвидени според санитарни 
те нормативи. Оборите, кочи 
ните и нурниците трябва да 
се строят от твърд материал 
и да се отдалечени от жилищ

те.
В рамките на тези подготов 

ки договорено е да се ускори 
акцията по прибиране на исто нето на договорените задачи 

в тази област — заключено 
бе на заседанието на ОК на 
СКС в Босилеград.

рически документи във връзка 
с развитието на Народоосвобо 
дителното движение в босиле- 
градсния край-

В. В. — Ст. Ст.В. в.

ДИМИТРОВГРАД

ИЗГЛАСУВАНО ДОВЕРИЕ 

НА ПРИМАРИУС 

Д-Р ЦВЕТКОВсна
да се увери дали са изпълнени 
всички условия, предвидени с 
решението на Общинската ску 
пщина. Без оглед на случилото се 

около и с примариус д-р Ни 
кола Цветков на състоялото 
се заседание на Съвета на 
здравния дом в Димитровград 
на 28 юни т.г. с 10 „за" и 5 
„против" бе гласувано доверие 
на прим д-р. Н. Цветков.

Както е известно, другарят 
д-р Цветков е обвинен 
плагиат на научно-популярната 
брошура „Какво трябва да зна 
ят чернодробно и жлъчно бол 
ните". За тоя факт писаха и 
„Братство,” а и някои други 
наши ежедневници, разпрвя 
и партийната организация в 
Здравния дом. Между друго 
то плагиата бе предмет на 
обсъждане и на клона на Сърб 
ското
за Пирот, Бабушница и Димит 
ровград и на Общинския ко 
митет на СК в Димитровград.

С изключение на първична 
та партийна организация 
здравния Дом, — всичките ос 
танали осъдиха д-р Цветков за 
издаденото чуждо произведе
ние като свое. ОК СК в Ди
митровград на своето заседа 

от 23 юни т.г. заключи, 
че Д-р Цветков не е може ус 
пешно и по-нататък да изпъл 
нява своите задължения като 
директор на Здравния дом и 
затова предложи на самоупра 
вителните органи в Здравния 
дом да го освободят от длъж 
ностите. Обаче, Съветът на 
Здравния Дом му гласува дове 

т.е. д-р Цветков да оста 
не на всичките дължности до 
края на мандатния период т.е. 
До 31. 12. 1977 година, а той 
между другото, е и съюзен 
санитарен инспектор!

За останалите селища в 
Димитровградска община ще 
е валидно настоящето реше 
ние с тази разлика, че храна 
за добитъка може да се пази

ДИМИТРОВГРАД в

Пожар в мебелната фабрина 

»Васил Иванов-Циле« и на открито.
За нарушаване на приетото 

решение е предвидена и гло 
ба до 1000 динара.

С настоящето решение до

ние

Вечерта на 10 срещу 11 юли 
тази година Димитровград спо 
летя голяма буря с дъжд и 
градушка, последиците от ко
ито са големи.

От мълния избухна пожар в 
мебелната фабрика „Васил И- 
ванов-Циле”. Пожарът обхвана 
магазина с готови произведе
ния като причини огромни ще
ти. Изгорели са готови стоки, 
и възпроизводствени материа
ли на над 10 милиона динара.

Щетите можеше да бъдат и 
още по-големи ано в потеша-

ването на пожара не се анга
жираха работници от предпри
ятието, армейците, гражданст- голяма степен ще се съдей 
вото нанто и противпожарните ствува градът и селищата в 
екипи от Димитровград, Пирот общината да бъдат по-хигие 
и Ниш., които бързо стигнаха нни и по-приветливи, а ще се

намали броят на жалбите на 
съседи по отношение замръсва 
нето на околната ореда поради 
отглеждане на домашни живот 
ни и птици, или изграждане 

Най-зле мина войникът Дим на други обекти, с ноито се 
че Гьоргиев от Битоля, нойто .] застрашова хигиената, 
о голямо самообладание поту-[ 
шаваше пожара.

за

на място и много помогнаха в 
потушаването на пожара.

В тази злополуна четири ли
ца са леко повредени.

рие

лекарство дружество

Ст. Нацков Д. С.
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т-.а- .. --тНА „ИЗВОРИЩЕ" — СЕНОКОС

ЩИНДУ8АНЕТ0 НА 4 и 7 юли
ОТ ТЪРЖЕСТВОТО В ПЕТЪРЛАШ

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ БОСИЛЕГРАД

Масово а тържествено НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 

СРЕЩИ НА ИСТОРИЧЕСКИ МЕСТАТазгодишното чествуване на 
4 юли — Деня на боеца, из 
мина под знака на двойния 
Титов и наш юбилей — 40 го 
дини начело на Партията и 85- 
ия му рожден ден. Още един 
юбилей увеличи празненство
то: 30-годишнината от създава 
нето Съюза на бойците. Съ 
що така подготовката на пред 
стоящите партийни конгреси 
— XI конгрес на СЮК и VIГГ
конгрес на СКС, вля свежи им Чествуването на 7 юли _
пулси на чествуването. Само Деня на въстанието в Сърбия 
тържество бе повод още един започна на 6 юли. Извидниче 
път да се изрази сплотеността ският отряд „Момчил войво 
на народа около името и дело да” и бригадирите на Дими- 
то на другаря Тито. тровград 77”

На навечерието на 4 юли похода изминаха маршрут от 
младежта организира лагерни около 40 кМ: от Димитровград 
огньове, а общинските Ръко- през Каменица до Сенокос 
водства на обществено-полити („Изворище”), където през ля

тото на 1944 година е форми 
ран Царибродския партизански 
отряд.

По изминалия път те положи 
ха цветя пред паметните пло 
чи в чест на загиналите от 
тези села. Бригадирите се сре 
щнаха и с войниците на ня 
кои застави. Вечерта, извид 
ниците в Каменица, а брига 
дирите в Сенокос, запалиха 

„Ди лагерни огньове и заиграха
бой „Козарачко коло”.

На 7 юли нрай „Изворище” 
се състоя централното търже
ство. В утринните часове ме
стното население, извидници- 
те, гостите от Димитровград, 

председателят 
на Съюза на бойците ДИМИ-

което се нахващаха граждани 
те, дошли тук на увеселение. 
Тържеството в с. Петърлаш 
продължи до късна вечер.

Инак, Деня на боеца също 
така бе тържествено и масово 
чествуван и в Долна Невля, 
също дала скъпи жертви и На 
родосвободителната война. 
ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО НА 
7 ЮЛИ НА „ИЗВОРИЩЕ”

В красивата местност Бунов 
рид се състоя тържество по 
повод 4 юли — Деня на бое 
ца. Тук бяха дошли бойци, 
младежи и граждани от общи 
ните Търговище и Босилеград 
а мнозина бяха пристигнали

от Враня и Куманово.
Борческите организации от 

Босилеград и Търговище, под 
нрепени от СК и останалите 
обществени организации, вече 
създават традиция на среща 
на гражданите от двете общи 
ни. И тази година на гроба на 
падналите бойци на Буков рид 
бяха положени цветя, а на за
гиналите в НОБ с едноминутно 
мълчание бе отдадена чест.

Пред присъствуващите за 
4 юли и 30-годишнината от съ 
здаването на борческата орга 
низация и 33 двойния юби 
лей на др. Тито говори Любо 
мир Янкович, секретар на ОК 
на СКС в Търговище. В речта 
си подчерта, че всички успе 
вата на страната и социалисти 
хи и победи през НОБ, обно 
чеокото й изграждане. са 
свързани с името на другаря 
Тито.

От тържеството бе изпратено 
приветствено писмо до дру
гаря Тито. Писмото прочете 
МИЛЕ МИТРОВИЧ, председа
тел на Общинската конферен

ЦИя на Съюза на социалисти 
чесната младеж в Търговище. 
Народни хора, другарсни сре 
щи и общото увеселение 
Дължиха до вечерта.

Представителите на Съюза 
на бойците се

про

договориха да 
се пристъпи към уреждане на 
Мястото и да се поправи па
метник-обекта.

^ юли — Деня на въста- 
в Сърбия тържеството 

се състоя на на Кин-стан на 
планина Църноон. Представи 
тели на обществените

нието
участници в

органи
зации положиха рози и планин 

цветя на общата костни 
Ца на съхранените тук 14 за
гинали партизани. Местността 
тук е сравнително добре уре 
дена: засадена е горична край 
паметника и възпоменателната 
чешма.

Младежите от с. Ярешник и 
Църнощица приятно изненада 

на уреденото футболно иг 
грище се срещнаха отборите 
им в пренрасния планински ам 
биент.

ски
ческите организации положиха 
венци от свежи цветя пред 
паметната плоча на загиналите 
от Димитровградска община в 
Народоосвободителната война.

Централното тържество 
общината бе в с. Петърлаш.
Най-напред се състоя вече тра 
диционното състезание по стре 
лба, в което участвуваха де 
вет отбора — на бригадири 
те от младежката акция 
митровград ,77”, Съюза на 
ците от Петърлаш и Димитров 
град, младежи от Петърлаш, 
на стрелческото дружество 
„Граничар, Съюза на трудови 
те . инвалиди, Съюза на запа 
сните военни командири.

Най-ДобъР успех постигна 
ха стрелците на „Граничар” ТЪР ПЕТРОВ, председателят на 
— 155 точки, а най-добър То Общинската скупщина БОРИС

БОРИСОВ, секретарят на ОК 
на СКС ВЕНКО ДИМИТРОВ и 
др. прис'/,ствуваха на митинг, 
БИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ, предсе 
на който слово произнесе СЪР 
дател на ОК на ССРН. Меж 
ду другото др. Златмович ма

в

ха:

Д. Йоцев — най-добър 
стрелец С. Евтимов

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ И ИНВАЛИДИ ПО ТРУДА

На почивка в бакитемежду които

дор Алексов с 44 точки. На 
петима най-добри състезатели 
бяха връчени скромни награди.

Пред паметната плоча с име 
ната на седемте загинали бой 
ци от Петърлаш бяха положе 

венци от свежи цветя-

Съюзът на инвалидите 
в Димитровградска община ра 
боти повече от десет години. 
В организацията членуват над 
240 души.

За дейността на организаци 
ята през тази година разгова
ряхме със секретаря на Съю
за на инвалидите по труда А- 
СЕН ЗЛАТАНОВ.

Тази година в Нишка, ВъР- 
нячна и Соно баня отиват на 
лекуване 16 членове на орга
низацията. По-голямо число от 
тях безплатно, а едни ще 
щат от 20 до 50 на сто. — 
в зависимост от материалното 
и здравословното им състоя
ние.

по

пла

жени
Венец от червени цветя пред 
около хиляда граждани поло- 

Васил Алексов, боец от

за:
— И през НОБ и днес бъл 

гароната народност от Димит
ровградска община даде при 
нос в изграждането на страна 
та. А днес е в предната линия 
на защитата на нашата най- 
югоизточна част на страната”.

Пред няколко стотин души 
бяха положени венци на па 
метната плоча на паметнин-че 
шмата. Тук пред извидници и 
бригадири Златнович говори 
за отярда „Момчил войвода” 
и бойния му път в Народоо 
свободителната война.

жиха
Петърлаш и Димитър Петров, 
председател на Съюза на бой 
ците в Димитровград.

За значението и характера 
на 4 юли говори Димитър Пе 
тров. Между другото той на 
за, че „4 юли и събитията, 
свт>рзани с него, са Кадиняча, 
Игман, Козара, Неретва, Су- 
тйеска... самоупрвление, 
бвързаност, всенародна отбра
на, Закон за сдружения труд 
— това е нашето 
сила и гордост”.

— Защо не споменявате 
Звонсна баня?

— Засега нашата самоупра- 
вителна общност на интереси
те няма договор с Звонска 
баня за ленуване и почивка 
на наши членове 
Златанов.

— Понастоящем ръководст
вото на организацията работи 
върху изготвяването на Стату
та на същата. След това ще 
трябва да изготвим останали
те нормативни актове, така че 
организацията да може по за
конен път и успешно да оназ- 
ва помощ на своите членове 
при настаняване им на работа 
и пр. Дружеството особена 
грижа полага при настаняване, 
то на работа на инвалиди с 
малки пеноии. При това тряб
ва да се държи сметна за спа
зване на занонните предписа- 
нид, което не може да се ка
же за предишното ръковод
ство.

отвърна
А. Златановнео

Миналата година Съюзът на 
инвалидите по труда е имал 
880 000 динара. С тази сума 
десетина членове на организа 
цията са получили помощ за 
школуване на деца, за отива
не на почивка и отдих в бани 
и под.

В рамките на Съюза дейно 
работи и дружеството за спорт 
и отдих, на ноето организация 
та оказва помощ според сво
ите възможности и средства.

погатство,
Състоя се също спортна 

стрелба с участие на шест от 
бора.

По случай 7 юли голямо тъР 
жеотво се състоя и в Трънсни 
Одоровци.

отБе изпълнен и рецитал 
бригадата „Братство — 1 
ство” на младежката трудова 
акция „Димитровград 77 . 
След рецитала бригадирите по 
ведоха „Козарачко коло , в

един-

Д, СтоевА. С.
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„ВЛАСИНА-ТУРИСТ"ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОН НАССРН В СУРДУЛИЦА

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА СЕ........
УТВЪРЖДАВА НА ПРАКТИКА ДВЕ вВЦЕФЕРМИ

С ПО ПЕТмост, онупщинитв и обществе
но политическите организации. 
Делегатите не трябва да ид 
ват на сесии и заседания без 
да знаят становищата на сво 
ите делегации и пр.

В занлючение делегатската 
система в бъдеще ще реещ 
ва по развитието на самоупра 
вителните отношения, ще се 
грижи за изостряне на поли 
тичеоната отговорност в рабо 
та на делегации и делегати, 
ще програмира работата на 
ОС, самоуправителните обгцно 
сти на интересите, делега
циите и пр. Налага се до края 
на годината да се съгласуват 
общите анти, регулиращи пра 
вата, задълженията и отговор 
ността на делегациите, съгла 
сно нуждите но делегатска 
та, респективно скупщинска 
система, в духа наНонститу

* 140 делегации с над 
2 хиляди делегати * Създаден 
координационен комитет по о 
пазване на човешната среда 
* Приета програма за масова 
идейно-политична работа в С 

ССРН

хпллди
ОВЦЕ '

През последните три години 
делегатсната система осъще
стви значителни резултати. А- 
фирмира се във всични обла 
сти на обществено-политиче 
свия живот и дава постоянно 
принос за развитието на об 
ществено-политическата систе 
ма нато цяло. Това бе кон 
статирано във встъпителното 
слово на ВИДОСАВ ДИМИТРИ 
ЕВИЧ, председател на коорди 
национния отбор за развитие 
на делегатската система при 
ОК на ССРН, пролича от мате 
риалите и разискванията на

ф<РФЬ'РГ' Ш

се оспособяват вспециалисти 
чужбина или в страната и пра 
нтически от самото начало ще 
се включат в процеса на ра
бота.

В момента „Власинй-продунт 
основно стадо на Власина

* „Власина-продунт" в Сурдулица обезпечи оиоло 
130 милиона динара капиталовложения за построяван 
то на две овцеферми — едната на Власина, а ДРУ' * 
та на Чеморник в Църнотравсиа община, заяви ми; 
СТОЙКОВИЧ, технически директор на комбината.

има
от 400 овце, от ноито 100 са 
кръстосани с българска „зла- 
туша”, купени от селскостопан 
сно-промишлениа комбинат 

.Дървена звезда' в Щип. От 
същата порода имат и 120 аг
нета, които ще се отглеждат 
за разплод. Освен това „Вла
сина-продунт” угоява известно 
число едъР и дребен добитък 
на Власина.

Фондът за насърчение раз
на изостаналите кра- 

СР Сърбия обезпечи 45

ОВЦЕФЕРМИТЕ ще имат по 
пет хиляди овце. Основното 
им производство ще бъде от
глеждане на агнета за разплод 
за сдружените селскостопан
ски производители. Второстепе 
нно производство ще бъдат 
месо мляно и вълна.

В рамките на овцефермите 
■ще се произвежда и храна за 
овцете н 18 хиляди декара из 
куствени ливади и пасища, на 
2 хиляди дка ечемик и също 
на толкова декара овес. 
целта ще се набави комплек- 

| тна механизация за обработ- 
| ка на земята и производство 
| на храна.

витието 
ища в
милиона динара кредити за 
това мероприятие. След изве
стно време инвестициите на
пълно ще бъдат обезпечени 
чрез кредити от Лесиовашка 
кредитна банка, Югославската 
земеделска банка, Югославсна 
та инвестиционна банка и Фон 
да за животновъдството в СР
Сърбия-

Интересно е да се отбеле
жи, че трудовата с|рганизация 
приема специалисти за работа 
в овцефермите, въпреки че те 
още не са създадени. Тези

I

оди г
11Щ

Тх
Н От казаното личи, че селско 

стопанското 
Сурдулишка община ще стане 
на здрави крака.

1 А у производство вЗа"""1^ шя* II; м. в.

ШИ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ПРЕПЕЧАТВАМЕ ОТ ...

цията и Закона за сдружения 
труд-

Делегациите,

състоялото се на 1 юли т. г. 
редовно заседание на ОК на 
ССРН в Сурдулишка община.

Тук са избрани 140 делега 
ции с над 2 хиляди членове 
— делегати. Но е имало и ела 
бости: проекторешенията все 
още подготвят органите на 
общинското управление и про 
фесионалните служби на само 
управителните общности на 
интересите, местните общно
сти и ООСТ, и то главно без 
алтернативи; гражданите, тру 
дещите се и техните делега 
ции не винаги се нонсултират 
по животрептящите въпроси; 
делегациите често известни 
предложения и не разглеждат.

На практика това значи, че 
не винаги се поддържат по 
стоянни връзки между деле 
гациите и базата. За осъще
ствяване на делегатсната систе 
ма повече са се водили разго 
вори в ръководствата на обще 
ствено-политическите организа 
ции, а по-малко в самите деле 
гации на ООСТ, местните об 
щности и общностите на ин 
тересите. От друга страна, и 
днес съществуват някои не 
решени финансови проблеми 
на делегациите. Програми за 
работа засега са рядкост Де 
легациите не се ангажират в 
изготвяне програмите за рабо 
та на скупщините, техните съ 
вети и други тела. Много не 
ща във връзка с функциони 
рането на делегатската систе
ма още не са нормативно уре 
дени в ООСТ, местните общ-

делегатите, 
трудещите се и гражданите 
навреме да се информират и 
най-мално 10 дни преди раз 
глеждането на материалите в 
скупщините да ги имат в соб 
ствени ръце. Ано се нонстати 
ра, че болшинството делегати 
на сесиите на енупщините ня 

становища и насоки от

СИГУРЕН В СВОЯТА РАБОТА. 1 ■

да ви кажа и нямам време от 
презаетост в работата.

— Роден съм през 6934 го
дина, оженен съм и имам две 
деца. Синът, Александър, е 
студент на втори курс на Ме
дицинския факултет в Ниш, а 
Дъщерята Драгица сега завъР 
ши гимназията и възнамерява 
и тя да запише факултет.

Завършил съм школата за 
нвапифицирани автомеханици 
и притежавам книжна за во
дач на моторни коли „Д” ка
тегория. Досега имам 21 го
дини трудов стаж, а в пред
приятието работя °т 1. фев
руари 1972 година, респектив
но от оня момент, когато на
ши я цех за съобщения в Ди
митровград се присъедини нъм 
„Ниш-експрес”. Член съм на 
работническия съвет и надро- 
вата номиоия при ООСТ.

Тъй като Стефчо повече не 
пожела да говори за себе си, 
най-вероятно от скромност, за 
питахме неговия шеф Виктор 
Йосифов, какво той 
него, нато човек и работния.

мат ДИРЕКТОРЪТ на ООСТ Крайградски 
съобщения извън Ниш — Живоин Милути- 
нович е предложил да се пише за Стефан 
Петров, като за най-добър работник-цехов 
ръководител в тази ООСТ. Стефан Петров е 
цехов ръководител по поддържане на съоб
щенията в Димитровград.

делегациите 
се отсрочват при пълна отго
ворност на делегатите, ноито 
са длъжни пред снугицинските 
заседания да знаят станови
щата на своята делегация.

На заседанието бяха разгле 
дани и задачите на ССРН по

въпросите да

опазване на човешката среда. 
След встъпителното слово на 
МИЛАДИН КИТАНОВИЧ, се

на ОК на ССРН, бе
Извикахме по телефона Сте

фчо и го замолихме да ни на- 
же как се става най-добър ра 
ботник, а и да ни даде пове
че сведения за себе си.

кретар
създаден координационен ко
митет по опазване на човеш 
ката
ВЕЛИЧКОВ, председател на ОК 
на ССРН в Сурдулишка'общи

среда начело с ЛЮБЕН

— Па ето, аз просто и не 
зная канво да кажа. Изнена- 

Присъствуващите на засе дан съм, че тънмо аз съм из
данието приеха и програма за бран за най-добър работнин.
масова идейно-възпитателна и Мисля, че има още много до
обществено-политическа дей- бри работници в нашата ООСТ
ност. Основна цел на програ и че те също са могли да бъ-
мата е: да се информират тру дат най-добри. Инак моят де-
довите хора и гражданите, ка виз е: „Гледай си работата и
кто и да се насочат нъм жи добре и честно работи”, нъм
знените проблеми в средата, който аз напълно се придъР-
където живеят, а също така жам.
и към проблемите с по-широко 
обществено значение.

на.

г

Стефан ПетровНе съм член на Съюза на 
М. Величков комунистите, понеже честно мисли за

— Като човен Стефчо е твъ 
рде честен и добър. Работата 
изпълнява безупречно и без 
грешка. Можеш да бъдеш на
пълно сигурен, че доверената 
му работа ще изпълни

ДИМИТРОВГРАД

РЕГУЛАЦИЯТА НА КИШАВА ПРОДЪЛЖАВА
така,

както е най-добре и най-каче
ствено. Нямам нинакви забе-

• ЩЕ БЪДАТ РЕГУЛИРАНИ НОВИ 1590 МЕТРА

Средствата за регулация на 
този участък на норитото обез 
печават равноправно: самоул- 
равителната общност на инте
ресите за комунална, пътната

ва дума за уреждане на нови 
1590 метра от норитото на Ни 
шава — от Градската нланица 
до местността „Яз” в Димит
ровград.

СЛЕД уреждане на имуще
ствено-правните въпроси 
страна на Общинската скупщи 
На и органите на управление 
— работите по регулацията на 
р. Нишава ще продължат. Ста-

и електростопансната дейност 
и Републинанския фонд за во
ди в СР Сърбия — Белград.

лежни за неговата работа и 
заяви шефът

от
държание
Йосифов.

А. с. и. к.
СТРАНИЦА 6 БРАТСТВО * 15 ЮЛИ 1977



в ТЪРГОВСКИТЕ МАГАЗИНИ
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Застарели стоки
в ТЪРГОВИЯТА 

радска община в Босилег- Продажбата на този оризима
нередности от гледна 
необходимите 
ределени

сериозни Що е забранена.
По мнението на санитарния 

инспектор в нянои магазини 
селата, нанто

точна на
и в закона ОП-

хигиенично-санитарни В
Плоча, Назъ-условия.

пе^ГНр0АДЯМТИЛАНИрТЖекНовИй°Ч 
гаИзи0ние4ОМпИроГавВанНиЯКОЛН° Ма

~3
рица. Долно Тл-ьмино и др. <и 
гиеничните условия са твърде 
лоши, което също се отразя
ва на правилното съхраняване 
и опазване качеството

"!-г

'ШИразличнихранителни на храстоки, на 
срокът на употребата 
Тана

ттщкоито нителни стоки.

например в магазина“' 
с. Долна Любата 
такива стоки 
около 16 хиляди

*>%•.С цел да се защити потре
бителя, санитарната

в
е намерила инспекторна стойност от на предприема определени_ динара, чиа- 

то продажба е забранена. За 
съжаление такива 
тика

според занона мерки, които
вече дават ефекти в премах
ването на слабостите. Обаче, 

още бавно се решават
§?стоки, наис -в по-малко количество, 

са продавани и в Босилеград: 
в магазина за самообслужва
не, в зарзаватчийниците 

В повече 
в общината 
нойто не е бил

все Някои от заявленията до съдия
та за нарушения, отнасящи се 
до отговорните в областта наИ ДР-

от десет магазини търговията в общината.
е продаван ориз,

за употреба. В. В.
ВИСОЧКИ ЛЕТЕН ПЕЙЗАЖ

ПРИПИТОМИЛ ДИВО ПРАСЕ силажКогато го снимахме не 
от своя ..хазаин”, 

вървеше след 
и търсеше да му дава хра 

ръна. Най-много 
зни и мляко! Сега вече 
стигнало тегло от 15 кило

СИЛАЖ е нонсервирана храна за добитъка, ноято се 
изразходва по време, когато през зимните месеци ня
ма зелена храна. Чрез консервиране на храна се по
стигат добри резултати в прехраната на добитъна, осо-
лпрПнм8 еДРкИя А°битък’ (2—3 кг на ден), донато на дребния добитък по 1—2 кг 

Силажирането на храната

обича

>пов е известен ловджия 
юилеградския край- Със 

четиридесетгодишен 
той има голям опит с 

ча. В своя двор до сега 
мил: лисици, вълци, язав 
но не и глигани.

на ден.
се извършва в периоди, 

когато има зелена сточна храна и се подготвя от ра
стения. които имат в своя състав най-много въгле
родни хидрати, относно азотни материи: зелена царе
вица, зелена грахорица, отпадъци от захарно цвекло, 
след това от зелена люцерна, листа от тикви и т.н.

Ние ще се спремУчудва ме колко бър 
успя да се припитоми то 
иво прасе, което го хва 
гьвсем случайно в онол 
а на Райчиловци. Наме
сто ми е да го отглеждам, 
а следя развитието му и 

начина, на който се приспособ 
ява в новата обстановка — на 
за Попов.

как се силажира зелената царе
вица, защото това е най-лесно и най-евтино. За да се 
подготви добър силаж царевицата трябва да бъде т. 
нар. восъчна зрялост, в момента ногато зърното пъл
нее и се оформя. За тази цел царевицата може да 
се засее на нива, ноято преди това е била 
ца. ечемик. Желателно 'е за тая цел да се сеят хиб
ридни царевици, а може и домашни сорти, предвид 
на това, че хибридното семе е доста скъпо. За да 
стигне царевицата за силажиране трябва да минат 
60—80 дни.

с пшени-

В момента, когато глиганите 
нанасят сериозни вреди на зе 
меделските производители в 
Босилеградска община, ЦЕКО

ПОПОВ, пенсионер от с. Рай 
чиловци в своя двор вече ня 
колко месеца отглежда диво 
прасе. То вече се е припито

В. В.
На снимката: Цеко Попов с ди 
вото прасе

След като царевицата стигне за силажиране тряб
ва да се започне с работа. Силажирането се извърш
ва в малки домакинства в специални силажни ями. 
Трябва да се .има предвид, когато се започне с хар
ченето на храната веднага да се похарчи без прекъс
ване, за да не се стигне до разпадане на същата. Из
готвяне на оилажните ями изглежда скъпо, но имайки 
предвид, че те се използуват и няколко десетици го
дини, тогава такива капиталовложения и в малки до
макинства са рентабилни. За една година изготвянето 
на силажна яма е нерентабилно.

НАШИ СЕЛА

Консервиране на фураж е твърде лесна работа, 
но все пан трябва да се обърне внимание на някои 
неща. Да вземем като пример силажирането на царе
вица. В тоя случай, нанто вече казахме, зелената 
са на царевицата се нареже дребно, на 5—6 см. Тази 
маса се поставя в ямата чрез налягане, за да се от
страни въздуха. На 15—20 ом додава се по малко сол. 
На този силаж може да се додава едро смлена царе
вица, ечемик и овес. Ано е царевицата сочна може 
да се смесва със сува царевица също така нарезана 
на дребно. По този начин и сувата царевица може да 
се използва за прехрана на стоната.

Силажна яма се прави на сухо место, там, нъдето 
не се явяват подземни води. Ямата може да бъде го
ляма, например, един метър дълбока, два метра ши
рока и три метра дълга. След товц оилажната яма тря 
бва да се обложи с хоросан. Тази стена може да бъде 
над повърхнината, също тана хоросана и от вътреш
ната страна. В някои случаи достатъчно е земята доб
ре да се набие, а стените на ямата да се опекат и 
след това да се извърши силажирането. Когато яма
та се напълни, прави се една покривка от слама, а над 
сламата слой от пръст. Около ямата се прави отве
ден канал.

ма-

Инж. Никола ДИМИТРОВ

СТРАНИЦА 715 ЮЛИ 1077БРАТСТВО



ТИТОВИЯ ФОНД ПРЕЗ ЮБИЛЕЙНАТАИЗ ДЕЙНОСТТА НА
ГОДИНА

Масово зачленявано
на организации и

лица
нана ще бъде омасовяванеВСРЕД работниците и работ — ос-фонда с нови членове

организации и особеноническите деца и тази година 
община новниДимитровградскав материалнотоработници отвладее голям интерес за зач- 

леняване в Титовия фонд за 
стипендиране на млади работ 
ници и работнически деца. Съ-

На членовете нопроизводство.
Титовия фонд ще бъдат раз- 

значки и благодарст-дадени
вени грамоти. На учениците ищо така нараства и интереса
студентите, които с успех са 
завършили школуването си ще

за получаване на стипендии.
Освен 31 трудови- организа

ции и сдружения в Титовия 
фонд членуват мнозина работ 
ници, селскостопански, заная
тчии и граждани — общо над 
1000 души. Общата сума

възлиза на над 265

бъдат връчени дипломи.
Следващото — четвърто по 

колеиие стипендианти — тряб
ва да има повече работници 
от прякото производство. А 
желающи да запишат полувис 
ше или виеше училище и фа- 

димитровградските

СКИЦА ОТ ПЛАЖАна
МЕТОДИ ПЕТРОВ:

КИНОТО И РЕПЕРТОАРНАТА ПОЛИТИНА
вноските
хиляди динара годишно, 
неже има граждани и трудови 
организации желающи да ста- 

членове на Титовия фонд 
зачленяване

По-
култет в 
колективи има доста. Съветът 
на Титовия фонд следва да се 
определи за най-добрите от 
тях. А това съвсем не е лес- 

предвид 
свързани с

ФИНАНСОВИЯТ ЕФЕКТ 

ДИКТУВА РЕПЕРТОАРА
нат
— акцията за 
продължава.

но, когато се имат 
всички моменти, 
избора, следването, избора на 
факултет и др.

В Съвета на профсъюзите 
Димитровград ни осведоми

ха, че от 25 май 1974 година, 
когато са дадени първите сти 
г.ендианти на Титовия фонд са 
17 души, и то: четирима сту
денти и тринадесет ученици в 
различните средни училища.

Главната насона на дейност 
на Съвета на Титовия Фонд 
до края на юбилейната годи-

в

Съюзът на социалистическа 
ангажирата младеж ще се 

за приемане на изявилите се 
членове на Титовия фонд 
редовете на Съюза на югос
лавските комунисти.

от регионалното сдружение ве 
че са прожектирани в Димит
ровград.

От друга страна, посредни
чеството на „трето лице’, в 
случая на регионалното сдру
жение, автоматически ще пови 
ши цената на филмите, 
Димитровград финансово тако
ва ново „обременяване" едва 
ли могат да приемат, с оглед 
на обстоятелството, че киното 
е на самоиздръжка.

държание. За съжаление, до
сега малко е анализиран ре
пертоара, а тъй като младите 
са главно болшинството посе
тители към този въпрос тряб
ва по-сериозно да се пристъ
пи. В тази насока положител
на роля могат да изиграят Съ 
юза на социалистическата мла 
деж и литературна секция при 
гимназията „Йосип Броз Ти- 
то".

Между 250 кина в републи
ка Сърбия, които се намират 
на самоиздръжка е и киното 
в Димитровград. Това до изве 

плияние

в

Д. с. оказвастна степен 
върху репертоарната политика, 
въпреки че Димитровград и ра 
ботещите в киното 
сметка за многообразието на 
репертоара.

държат а в

I I Годишно широкоекранното 
кино прожектира 110 филма 
или общо се дадат 220 кино- 
представления- Миналата го
дина общо е имало 31 516 зри 
тели, които са гледали 111 фил 
ми. От тяХ 21 филма са про
изводството на родното кино
изкуство, а 90 филма са про
дукция на чуждестранни кино
студии.

Тази година съотношението 
между домашни и чуждестран 
ни филми ще се запази, как- 
то и в предишните години. За 
разлика от преди любителите 
на киноизкуството в Димитров 
град тази година ще гледат 
доста филми от нинопродукци- 
ята на необвързаните страни: 
египетски, алжирски, румънски 
и пр.

НАЙ-ПОСЕТЕНИ ФИЛМИТЕ ОТ 
ПАРТИЗАНСКАТА БОРБА

СДРУЖАВАНЕТО — ОСНОВА 
ЗА ПО-ДОБЪР ФИЛМОВ 

РЕПЕРТОАР

1 Освен това и филмите, кои
то предлага сдружението не 

съответствуват нанапълно 
вкуса на кинолюбителите.I ;:г. & 1 Димитровградското кино все 

още не е пристъпило нъм ре 
гионалното сдружаване. Засе
га репертоарът се главно опре 
деля от работещите в Култур 
ния център и предприятията 
за дистрибуиране на филмите,® 
тъй кат0 те главно подбират!? 
и предлагат филмите. Но в [ 
Димитровград подкрепят идея 
та за регионално сдружаване 
— като основа за по-добъР 
филмов репертоар. В момента 
не са подписали споразумени-

Накрая
че филмът има огромно въз
действие — идейно, естетиче
ско и пр. и че именно зарад 
това трябва да се прояви по- 

|вече интерес към филмовия 
{репертоар. Място за изява 
/тукп имат всички обществено- 

Щполитичесни организации, въз- 
\:^питатели и други фактори, гри 

жещи се за възпитанието на 
младежта.

може да изтъкнем

$

Детайл от изложбата

БОСИЛЕГРАД

Открита изложба ето по простата причина, че
филмите които се Ст. Н.предлагат

По отношение броя на по
сетителите на първо място се 
нареждат историческите фил
ми, и то от по-новата ни исто
рия: съпротивата и партизан
ската народоосвободителна бо
рба. Така например най-посе- 
тения филм миналата година 
е бил филма „Червената стра
на" със съДъРжание от НОБ. 
Той филм са гледали общо 
1374 души.

Сравнително добри посеще
ния имат кавбойските, истори 
чески и фантастични филми, 
както и еротичните филми. 
Най-малко се посещават фил
ми, които се окачествяват ка
то „ссъдържателни”, правени 
с много психологизъм и фил
мите с чисто художествено съ

: $$

за < •

волюционния и жизнен път на 
другаря Тито от 1928 година 
до днес. С една дума, излож 
бата илюстрира трите основни 
и преломни хронологически пе 
риоди из живота на другаря 
Тито.

По пОвод юлските празници, 
чест на Титовите юбилеи, 

в сградата на основното учи
лище в Босилеград е откри
та изложба под името: ..Тито 
— Партия — Революция”, ко- 
ято е подготвила Югославска
та галерия за репродукция на 
художествени творби.

Изложбата е съставена 
80 експонати: снимки, писани 
документи и други и предста
влява тематичен цикъл за ре-

а в

Изложбата бе на тържест
вен начин открита от секрета
ря на Общинския комитет на 
СНС в Босилеград ГОНЕ ГРИ
ГОРОВ.

от

Кадър от филма „Капитан Минула малния"В. В.
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5620 ХЕКТАРА НОВИ ГОРИ то. На тазгодишните 
акции са желаели да участву 
ват десет пъти повече по от
ношение на свободните места 
— изтъкна Палалич.

В продължение на три часа 
на горанската трибуна бе из
пълнена разнообразна и каче
ствена нултурно-художествена 
програма, подготвена от гора- 
ните в Сурдулица, Суботица. 
Брус, Босилеград, Пирот, Вла- 
сотинци, Църна трава и Влади 
чин хан. По преценка на офи 
циалното жури най-успешни 
са били програмите на горани- 
те от Сурдулица, Власотинци 
и Босилеград.

От тържеството бе изпрате
но поздравително писмо от и- 
мето на гораните на Сърбия 
до другаря Тито.

трудови

ло да бъдем доволни от об
щите резултати в тази област, 
защото не са в унисон със сте 
пента на експлоатацията 
рите и с нуждите на общест
вото от нови гори. От общо 
1,9 милиона хентара гори в Съ 
рбия само половин милион хен 
тара имат икономическа стой
ност. Един милион хектара об
работваеми площи са обхвана 
ти от ерозия. До 1980 година 
трябва да се залесят 22 
ляди хектара, ноето трябва да 
се реализира преди всичко с 
гораните.

Изхождайки от потребите за 
създаване на нови гори и от

непрекъснато нарастващия 
интерес на младите да участ
вуват на трудови акции, Пала 
лич изтъкна, че трябва да се 
изучат възможностите за ор
ганизиране на Съюзни трудо
ви акции по залесяване в най- 
застрашените от ерозия тере

на го

ни.
— Младежките трудови 

Ции са съществен 
нашата съвест. Те говорят за 
нащето възпитание, определе- 

за любовта към страна
та ни. Същински радва 
много младите за заинтересо
вани за доброволен труд, ной 
то е от интерес за общество-

ан-
израз на

хи-
ние и

колко

В. В.

С БРИГАДИРИТЕ НА РАЙОННИЯ ВОДОПРОВОД

ИЗГРАЖДАЙКИ ВОДОПРОВОДА 

ИЗГРАЖДАТ И СЕБЕ СИ
В присъствие на 10 хиляди граждани за 

развойния път на Движението на гораните 
и за предстоящите му задачи говори Слобо- 
дан Палалич, председател на Републиканска 
та конференция на ССМ на Сърбия.

ТРАДИЦИОННИЯТ РАДЕЙНА, малкопетнаде- налогодишните резултати се 
сети събор на гораните на Сър най-успешни от формирането
оия, съвпадащ се с 4 юли — на тази организация до днес.
Деня на боеца, и тази годи- Председателят на Република 
на бе организиран от Сурдули нската конференция на горани 
шка община край брега на те Милутин Милошевич 
Власинско езеро. Голямото тъ- най-успешни общински органи 
ржество, на ноето присъству- зации провъзгласи Брус и Але- 
ваха повече от десет хиляди ксандровац и им връчи тради- 
горани, младежи и граждани, ционното преходно 
откри ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ, пре знаме. През изтеклата 
дседател на Общинската кон- гораните от тези две общини 
ференция на ССРН в Сурдули са залесили 1230 хектара и 
ца. Между другите на търже- произвели 1,4 милиона фидан- 
ството присъствуваха: МИЛ У- ки. Гораните от Пирот 
ТИН МИЛОШЕВИЧ, председа- челили второ, а гораните от 
тел на Републинансната конфе Лесковац трето място. 
ренция на гораните, СЛОБО- Грамоти и специални призна 
ДАН ПАЛАЛИЧ, председател ния за успешна горансна дей

ност получиха организациите 
в: Печ, Лиг, Неготин, Сремска 
Митровица, Неготин, Чунарица, 
чей. Приштина, Суботица. За 
Пожега, Враня, Любовия. Бе- 
извънредан принос в организа 
ционно-кадрово укрепване 
горанската организация специ
ална грамота получиха горани 
те от Димитровград, ноято на 
тържествено унрасената трибу 
на прие РАННО СТАВРОВ.

Също тана грамоти получи
ха и горанските организации 
от Сурдулица и Пожаревац.

на седем 
километра от Димитровград от 
далечено село, беше цял ме
сец център на младежката де 
йност в общината. Там, в ня
когашното основно 
от 15 юни до 15 юли, беше 
стан на младежката трудова 
бригада, формирана по почин 
на Общинсната конференция 
на Съюза на социалистичесна 
младеж и останалите общест
вено-политически организации 
в общината. А тази бригада 
работи върху районния водо
провод, един от най-крупните 
следвоенни комунални обекти 
в общината.

В бригадата бяха девойки и 
младежи от всички структури 
— млади работници, селскосто 
лански производители и учащи 
се. В първите утринни часове 
те — вчерашните работници 
в ( „Тигър”, „Свобода”, „Услу
га”,
и т.н. са вече на нрак. Към 
50 млади хора с националния 
химн на уста следят дигане- 
то на държавното знаме. От 
погледите им блика живот, ра 
дост и въодушелвление... А

вод, който трябва да обезпе
чи здрава питейна вода на 
70 на сто от населението в об 
щината. Главният резервоар е 
в центъра на ЗабъРДието. От 
този резервоар ще се протя
гат водопроводни търби нъм 
Димитровград, в дължина от 
около 13 километра, както и 
към всички села в Забърдие- 
то. На този обект работят 
младите хора. Ежедневно те 
копаят каналите, където не са 
могли да нопаят машините и 
където ще се полагат търби- ческото издигане. И в тази на 

сока са изнесени повече сназ-

те се връщат отново в брига
дирския стан. Но с това не 
спират техните дейности ...

Следобедните часове са пре 
дназначени за почивка, спор
тна активност, обществени-дей 
ности и т.н. Вече са проведе
ни два турнира, един по те
нис на маса, а един по волей
бол. Младата поетеса Деница 
Илиева е имала своя вечер на 
поезия. А всяка вечер се ор
ганизира танцова-забава. Не се 
забравя и обществено-полити-

училище,за

горансно
година

са спе

те.
А когато завърши работата

учениците от гимназиятана

сетне пътят ги води към обе
кта. Започва работа.

Двете чети на бригадата ра 
ботят на районния водопро-

ГОРАНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ СА 
ВНУШИТЕЛНИ

На многолюднии горански 
митинг говори СЛОБОДАН ПА
ЛАЛИЧ, председател на Репуб 
линансната младежка конфоре 
нция. След като изт7,кна зна
чението на Титовито и наши 
юбилеи, Палалич говори за пет 
надесетгодишните постижения 
на гораните и за предстоящи
те им задачи.

— Внушителни са резултата, 
които гораните от С'ьрбия по
стигнаха през изминали,, пе
риод. Стойността на постигна 
тото не може да се измерва 
само чрез бройките на поса
дените фиданки, нито чрез хе 
нтарите на залесените площи, 
въпреки че и тези бройки за
служават похвала. Строено е 
много повече, защото са осу
етени много щети, раздвиже
на е отделно много младеж
та, ноято е възприела длъж
ността непрекъснато да разши 
рява и омасовява горнасните 
анции. За 15 години усилен 
труд гораните от Сърбия са 
заели 180 хиляди хектара — 
каза Палалич.

В продължение на речта си 
той посочи, че не може изця-

В 22 часа вечерта вече всичко стихва. 
Отива се на заслужена почивка, за да се 
наберат сили за утрешния ден, когато за
почва нов ден, нова работа и изпълнение 
на нови задължения-

Тези млади хора, девойки и младежи 
от Димитровградска община, бяха на бри
гада един месец. В течение на този ме
сец те направиха много върху изгражда
нето на районния водпровод. Най-същест 
веното при всичко това обаче беше, че в 
тази работа се каляваха младите хора, 
които утре ще бъдат носители в развитие
то на нашето самоуправително социалисти 
чесно общество.

на Републинансната младежка 
конференция, МИРОСЛАВ МИ 
ХАИЛОВИЧ, подпредседател на 
Републиканската конференция 
на гораните и др.

НАЙ-УСПЕШНИ ГОРАНИТЕ ОТ 
БРУС И АЛЕКСАНДРОВАЦ
Секретарят на Републиканс

ката конференция на гораните 
МОМЧИЛО ДЖОРДЖЕВИЧ съ 
общи, че през миналата годи
на гораните в Сърбия са за
лесили 5620 хинтара голини, съ 
здали 3200 хентара изкуствени 
ливади, участвували в отглеж
дането на 14 хиляди хентара 
млади гори, събрали 30 тона 
семена и лечебни билни и про 
извели 18 милиона борови и 
акациеви фиданки. Покрай то
ва постигнали са извънредни 
тателната дейност и организа- 
резултати в обществвно-В'/,зпи- 
ционно-надровото 
на своята организация- Спо
ред преценката На Председате 
лството на Републиканската 
конференция на гораните,

; ЙИ Ш

А. Д.

Бригадрито дигат знамето:

започва нов трудов дон

унрепване

ми
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ВРАНА И СЛАВЕЙ
за нашите деца

Мира АДЕЧКОВИЧ
БРАТСТВО ТАЦ—Пионерски завет

Пъстри
книжни

Заклевам се
да обичам своята Родина 
и нейните народи братски пет, 
защото знам, че в тежкия бой 
за нея те трябвало да мрат.

И друг завет сега ще дам: 
да уча прилежно, всичко да знам, 
да работя добре, та като голям 
на Родината да бъда син достоен.

На татко и мама от помощ ще бъда, 
първа опора, доблестен син, 
на Армията, нашия борец челичен, 
честен и верен наш воин.

Единство и братство — наше богатство, 
като зеницата на своето око 
ще пазя аз — Титовият пионер — 
заклевам се в името си честно.

Ной със мен без глас говори 
още от зори? —

Вие, мои пъстрокори, 
ннижчици добри!

На зелената морава

аз чето, чето — 
уж седя. 0 преминавам 
вредом по света.

И не зная накъде съм, 
в ной ли нрай любим? 
Водят ме из лес магьосан 
дружно Братя Грим ...

ВРАНА ПОПИТА славея колко години 
„Седем години ,(ШИНИЦИТЕ живеят славеите на земята.

__ отговори малкият песнопоец — „кога по-
малко, кога повече. Ние не се стараем кол- 

живеем, но само хубаво и мирно да
съвсемко ще

живеем”. — „Изглежда ми хората 
слабо се разбират в песни”, каза враната 
„кои толкова на вашия глас се люоуват и с 
радост ви слушат. Дали въобще е възможно 
вие от нас, които живеем по сто години, по- 
хубаво да пеете?” Това каза и отлетя на ви
соко дърво и започна да грачи колкото я

В ГОРНИТЕ КЛАСОВЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „МОША 
ПИЯДЕ" — ДИМИТРОВГРАД

Бяга нозльо сиромахът — 
дран и недодран.

А от остров пусти ми махат 
Робинсон, Петкан ...

УЧЕБНАТА година приключи и в основното училище 
„Моша Пияде" в Димитровград е отчетена като твърде ус- 

От общо 580 ученика, от V до VIII, 133-ма са отлич-пешна.
ници. В този брой ще публикуваме имената на отличници
те в горните класове на това училище.

глас държи.
НРАВОУЧЕНИЕ: Велики дела и без-

В петите класове отличен успех са постигнали след
ните ученици: в V-!: Гордана Димитрова, Радован Иванов, 
Сладжана Ноцева и Соня Стоименова; в У-2: Валентин Ан
дреев, Гордана Димитрова, Драган Златанов, Нена Иотева, 
Савка Панайотова и Ана Тодорова; в У-З: Тина Белева, Ме- 

Каменов, Марияна Масловарич и Лиляна Момчилова; 
У-4: Горан Миленков, Драган Найденов, Гордана Ниноло- 
, Младенка Николова, Миодраг Петров, Светлана Петрович, 

Снежана Стаменова, Сузана Тошева и Емил Томов; в У-5: 
Станимир Андрейевич, Тодор Антов, Перица Васов, Горан 
Геров, Александар Георгиев, Йелена Гигова, Саша Дабетич, 
Соня Ранчева, Миряна Ставрова, Драгана Стоянова и Весна 
Тасева.

Мои книжки приказливи, 
спътници без глас!

Как са дните ми щастливи, 
книжки, между вас!

да се създадат и за малъкмогатсмъртие
брой години. От това се учим, че мъдростта 
и стойността на човек не се състоят в броятоди

в на преживелите години.
ва,

УЧЕНИЧЕСКИ ХУМОР
— Хубаво: един-два, един- 

два! =— отговори синът, а май 
ната пребледня като тебешир.

кан да се сети. Учителят се 
разсърди: кан тана не умееш 
да отговориш на толнова лен 
въпрос?

— Дали поне знаеш как се 
казваш?

Ученинът не дочу въпроса, 
но се сети отговора >?а пъР- 
вия въпрос и гръмна нато из 
топ: — Магаре!

— Кажи, Светлана, нолко го
дишни времена имаме?

— Пет?
— Как пет? Зима, пролет, 

лято, есен ... Кое е петото го 
дишно време?

— Училищната ваканция!

В шестите класове отличници са следните: в УМ: Ан
гелина Василева и Сладжана Рангелова; в У1-2: Весна Ва
силева, Виолета Георгиева, Валентина Иванова и Радиа Ни
колова; в У1-3: Новица Белев, Зоран Димитров, Федя Каме
нов и Зоран Зарков; в У1-4: Лиляна Гигова; в У1-5: Лиляна 
Джорич, Зоран Киров, Анета Ракич, Лидия Йосифова и Бо
рис Петров; в У1-6: Емилия Голубович, Драгана Божкова, Сла- 
вица Илич, Лиляна Петрова и Сладжана Пейчева.

В седмите класове отличници са следните ученици: в 
УП-1: Драган Видойкович, Биляна Илиева, Небойша Иванов, 
Виолета Колева, Мика Костов, Снежана Миладинова, Миле
на Рангелова, Борис Станчев, Сава Станков, Зоран Христов 
и Ружа Цветкова; в УН-2: Елизабета Димитрова, Миряна Дон
чева, Сергей Лазаров, Ангелина Максимова, Катя Рангело
ва, Никола Стоянов, Ясмина Трендафилова и Ирена Цветко
ва; в УП-3: Соня Антанасова, Сладжана Петрова, Оливера 
Рангелова, Негица Тодорова, Злата Тошич и Зоран Христов; 
в УП-4: Снешка Тодорова, Злата Стефанович и Анкица Страт 
кова; в УИ-5: Биляна Димитрова, Веона Йович, Саша Коцев, 
Горан Маноилов, Сузана Николова, Валентин Павлов, Слобо- 
дан Симеонов, Владислав Сотиров, Димитър Ставров и Аца 
Тодоров.

Учителят потърси от учени- 
на да му наже някое живот
но, което донянъде прилича 
на коня-

Ученинът размисля, но ни-Учителката пита ученина:
— Кое време е ногато на- 

жем:
„Аз съм се нъпал, ти си 

се къпал, той се е нъпал?..
— Неделя! — отговори уче 

нинът.

од число до число

1112Учителната пита ученина:
— Йовица, кажи ми едно 

изречение.
— Моето братче си счупи 

главата.
— Какво е това изречение? 

— пита учителната.
— Тъжно — отговори Йови

и .
• 1* П
лч

18 *И в VIII класове отличници са следните ученици: в 
УМИ: Снежана Лекова, Лена Милошева, Николина Петрова, 
Вера Христова и Снежана Пешева; в УШ-2: Ружица Аленсо- 
ва, Зоран Георгиев, Душан Иванов, Смиля Иванова, Ивица 
Михайлов и Славица Манчева; в УШ-З: Лепа Петрова, Су
зана Миленкович, Ясмина Стоянова, Биляна Цветкова, Анки
ца Джурова, Дивна Йотова и Анкица Костова; в УШ-4: Ли
дия Георгиева, Биляна Йованова’, Злата Лазова, Гордана Ма- 
риннова, Иван Стоянов и Веона Тодорова, и в УШ-5: Марина 
Велкова, Миро/ъюб Денков, Сладжана Златанова, Мирослав 
Комленич, Светислав Лукич, Боривойе Макоимович, Мирослав 
Младенов, Драган Панчич, Славица Петрова, Маргарита Ран
гелова, Васил Стаменов, Горан Стеванович, Нена Джонич, Та
тяна Стойчич, Татяна Тодорова и Божко Тодоров.

П*

« -зу>
.25ца. •20 5

2к * ?8 31
.-2? '2?Майната пита сина си:

— Синно, какви бележки и- 
маш?

— Па, маршируват.
Майната се зачуди:
— Маршиуват? Как марши

руват?

/26

1

Съединете числата от 1 до 31
тези птички бягат.

и ще знаете защо
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БЕЛЕЖКА

IДЕСЕТИ МЕМОРИАЛЕН ТУРНИР ПО МАЛЪК ФУТБОЛ 

„АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ НЕ БИВА НА ВСЯКА- АДА“
алрнЕС™Ия Сюбилеен) мемори 
ален турнир по малък футбол 
„Алексадър Пейчев — Аца" 
трябва наскоро да се състои 

Димитровград. И това лято 
сред младите от Димитровгра- 
дска община — средношкол
ци, студенти, работническа и 
градска младеж, 
голям интерес за 

В
годно

Част от средствата за
веждане на турнира обезпеча
ват самите участници, докато 
известна сума отделя Общнос 
тта на интересите по физиче
ска култура в общината и Об
щинската конференция на Съ
юза на

то на младите и проявеното 
разбирателство на 
турнирът ще се състои. Десет 
годишният юбилей показа, че 

спортния живот на младеж- 
та от Димитровград, тоя тур
нир се е наложил и в бъдеще 
би трябвало да се потърсят 
сигурни източници на средства 
и покровител, който ще гаран
тира успешното му провежда-

ЦЕНАостаналите,
з

в
Ж утболният отбор 

„Младост”, кой
то се състезава в 

Южноморавсната фут
болна лига, се намира 
на последно място. И 
единствено оповестно- 
то преустройство на та
зи лига с увеличаване 
броят на учестниците мо 
же да запази сегашния 
статус на Босилеградсни 
то футболисти.

ноито е невъзможно да 
се спечели кондиция и 
да се постигне система 
в играта, се провеждат 
твърде нередовно. Мно
го често повече от поло 
вината футболисти не ид 
ват на тренировна.

Още повече изненад
ва (небдисциплината на 
отделни футболисти по 
време на мачовете. На
истина тун не могат да 
се правят обобщения, 
защото има примерни и 
дисциплинирани. Обаче, 
няколцина като че ли и- 
мат за цел по всяна це
на да правят инциденти. 
Това два пъти вече се 
случва на игрището 
Босилеград, И 
ти антьорът е един и 
същ; ИЛИЯ КИРИЛОВ.

социалистическата мласъществува 
турнира.

досегашните години 
редовно участвуваха 

към двадесетина отбори 
колко десетки

деж.
Провеждането на тазгодиш

ния турнир, с оглед на финан 
совите затруднения, 
просителен знак. Н

еже-
бе под въс ня- о и тгзиучастници. път благодарение ка УСъРДие

Темата, за ноято ще 
говорим засяга друг въп 
рос: дисциплината при 
футболистите, ноято е 
основно предусловие за 
осъществяване на по- 
значителни спортни ре
зултати.

в
двата пъ-

Покрай другите слабо
сти, именно дисциплина
та най-много липсва при 
футболистите на „Мла
дост”. Тренировните без

На предпоследния 
в Босилеград, поради гру 
ба игра, той получи „жъ 
лто нартонче”, а 
га след това, поради о- 
питът му да се разпла 
ти с главния съдия, бе 
изхвърлен от играта. О- 
ще по-сериозен инцин- 
дент Кирилов направи 
на последната футболна 
среща 
Най-напред

е можал да играе, 
тъй като е 
но картонче

мач

-• -- -
СПОРТ ведна-

За турнира винаги има голям интерес

НАШ РЕПОРТАЖ

В тези горещи юлски дни,
когато туристическия сезон е 
в пълен разгар, на граничния 
пропусквателен пункт Градини, 
край Димитровград, ври като 
в кошер. Ежедневно минават 
хиляди пътници, коли ... Вече

веше да си замине. Работил 
цяла нощ, от 19 вечерта до 7 
часа сутринта, но лицето му 
не отдаваше особена 
Може би

МЛАДИТЕ ЗАСЛУЖАВАТ 
ПОХВАЛА

Разговора продължихме с 
умора, дин от по-възрастните 

е свикнал, а може чари — йован Пайевич, кой- 
ои оостоятелствата са такива, то на този пуннт работи вече 
че не смее да изглежда умо- 13 години.

Босилеград.
изненадва

в
митни- ш кан

имал „черве 
и според 

правилата най-малко на 
Два мача е трябвало да 
отсъствува. Но той се 
появи и на тази 
и случаят се 
След нато 
то нартонче” Снрайно 
грубо фаулира съперни- 
чесни играч, нойто бе 
позиция 
гол), Ки 
ЛИ Върху съдията и ня- 
нолно Пъти с юмрун го 
Удари по лицето!!!!

с години през ю- 
ли на автопът^ 
Ниш — границата, 
забелязваме коло
ни от коли, които 
понякога се протя 
гат и над триде
сет километра. По 
ложението се ус
ложнява от година 
на година.

ПРИ МИТНИЧАРИТЕ На 

ГРАДИНИ
среща

повтори, 
получи „жъл-

3
да отбележи 

рилов се нахвър
Рен • • • — Мога да кажа, че трудова

Стоименов е .млад работник, та дисциплинска и сътрудниче 
В митницата е от четири годи ството между работниците на 
ни, а на Градини непълни две. този пуннт е на високо равни 
За това време е показал из- ще. Сега имаме около 15 мпа 
ванредни резултати. Само през ди работника, между 24 и 28- 
миналата година открил 16 кон годишна възраст, ноито особе 
трабандисти
средства, което е рекорд на ва са образовани хора, ноито 
един митничар за един сезон за твърде кратко време са по 
на този пункт. лучили знния, нужни за мит-

Това са към 600 нилограма ничесна работа... 
нарнотици! През тази година
той е продължил борбата и фична — продължи Пайчевич. 
вече е открил 10 случая на Трябва да познаваш хората, с 
нелегално внасяне на нарно- които ежедневно со срещаш, 
тоим. Той е открил хашиш и в да знаеш" езика им и т.н. Да 
автобус ... познаваш и кой 0 почтен път-

— При всичко най-важното тен пътник, а н9йто не и лро 
е да се открие контрабандно- чие. Всичко това ние по-стари 
та, но да не се обиди почте- те предаваме на младите ио- 
ния пътник, а болшинството леги. Също и увеличението 
са честни хора. Основното е броя на пътниците за нас гцзе 
да со познава колите. Дали дставлява затруднение. Никой 
нещо в тЯх о изменено, по- но е очквал такова голямо у- 
неже не е лриятно да разва- величенио и естествено, че
ляш на човек кола, а да не прпоуснвателната мощност на МИНАЛАТА ГОДИНА — НАД 
намериш нищо. В това отноше пункта не може да отговори 3 тона НАРКОТИЦИ 
нио много ни помогнаха по- на нуждите. А особено през ц разговора с митничарите 
възрастните колеги. А нио мла лятото това значи хиляди ко- узнаваме само част от тяхна- 
дите ползваме техния опит. ли, шум, изпарения и т.н. та работа. А тя не е лесна. Да 
Важно е да со има предвид и Пайчевич ни говори и за си послужтдо само с нянои да 
психическото състоЯние на пъ нянои случаи от ежедневната нн,и. през 1976 година на про 
тнима. Може би о пътувал ня си практика. За това, че ня- пуснвателните пунктово в Ди- 

нои пътници — контрабандис-

ЗА 13 ГОДИНИ БРОЯТ НА 
ПЪТНИЦИТЕ УВЕЛИЧЕН 10 
ПЪТИ Иван Стоименов

Епилогът бе 
стествен:

съвсем е- 
съдията прен- 

рати мача при резултат 
2:1 за 
бор
ние, ногато футболният 
отбро „Младост” 
условия Да играе поне 
наравно.

През 1964 година на гранич 
ния пропуснвателен пуннт Гра
дини са минали около 660 хи- 
ляди пътника, относно около 
60 хиляди коли. Само три го
дини по-късно броят на път
ниците достига почти 1 ми
лион и 900 хиляди души, а на 
колите над 200 хиляди. През 
1970 година границата минават 
към три милиона пътника 
около 300 хиляди коли. Мина
лата година броят на влизащи 
те и излизащи пътници дости 
га над 5 милиона, а на коли
те почти 1 милион и 400 хиля-

нарнотични но се изтъкват в работата. Тона
съперничесния от 

и то при положе-

имаше
— А трзи работа е специ-

Трудно може да се на 
мери оправдание за то
лерирана на такива и 
подобни инцинденти. О- 
ще повече нато се знае, 
че това е аматьорска 
лига, в ноято играят мла 
дежи, на ноито спортува 
нето е прилегнало за съ 
рце. С една дума енту- 
сиазисти.

Кирилов и подобни на 
него сигурно това не са 
и за тях не може да 
има място на футболния 
терен. Не бива по вся- 
на цена да се „гонят" 
резултатите чрез инцин
денти, а всичко това ос 
тавя лоши впечатления, 
да не кажем последи
ци...

и

ди.
Всичко това говори за голя

мата вълна на туристи, която 
е особено силна през летния 
сезон. Естествено, това поло
жение носи и определени тру 
дности и за работниците 
пролусквателния пуннт.

За тяхната специфична ра
бота беседвахме с двама мит 
ничесни работници на пункта 
Градини.

Йован Пайевич

на

колко дена и е изморен, а 
също и ние, като сме рабо- ти — са готови да предложат веч0 на Градини, са открити 
тили цяла нощ, сме изморени, и големи суми, което може да ЛИц0 Да Внасят в нашата 
Но ние тун сме на работно бъде и изкушение, особено за страна наркотични 
място и при това представя,, ш хора на „унита Гради- Нонфиснувани са над 3

нГдВетГШса0Тапо°лТ^^атНапГрХаГе ни. ноито ра6от„т изатнред- ^^60™^° 
вп0чатлония, което о твърдо но. — То заслужават и награ- с 1200 нилограма нарнотици. 

да — наза Пайевич.

митровград, от което много поРАЗГОВОР С РЕКОРДЬОРА

Една сутрин, към нраЯ/ на 
юни, когато броят на пътни
ците всо още не беше голям 
и когато о време хората да 
стават и да се подготвят за 
работа Иван Стоименов со гот

вещества, 
тона

случая

А. Д.важно. В. В.

СТРАНИЦА 11
15 ЮЛИ 1977БРАТСТВО



Дода Цана

мшг/г ошумх 
ае а гГО/ГО0НН

•-' легкгтяк/гогггяри вя 
'40/>е„, 1%н<!г/////уг'г'л ма- 
^ г%~Ф- //&■ г/язвалргяЯ.^

:.
Л П
> п

0СТАД0М0
ЖИВИ СИЛВЕСТЕР ГАЧАМБОШ

НОВИЯТ КОЛЕГА
I шлифова, защото в противен слуио да се

ЧаЙЦ- Извинете, че ви прекъсвам! Има ли 
завода хубави жени!

__ Има! След шлифоването цилиндъ-

— МНОГО се радвам. Казвам се Ла- 
йош Пречан, вашият нов нолега — прия- 
телсни подава ръна новият, червендалест, 
около тридесетгодишен мъж«

— Добър ден! Ще работите при мен 
като стажант-работник. Идна Да ви обясни 
в какво се състои работата ви. Впрочем 
наричайте ме чичо Шандор.

— Слушам ви внимателно! — вежли
во отвърща Прачаи.

— И така в тази нутия се 
детайлите, ноито ще трябва да обрабо
тим. Изваждате един, поставяйте го вър
ху...

ви кажем я не СЪ« лановеран, ама тия пут се
на ти

а
уплаши и поверува. И нико да се не уплашиш 
млого човеци нажу йеАно и твърде дена е тека.

Излезо онядан и Милка Воденичарска ме окну на
в

рът се притиска и ...
__ Пърнична, русоноса, по възможност

разведена. Това е моят тип. Защото, зна
ете ли, аз съм независКМ, свободен човек. 
Ами ако именно на работното си място 
срещна истинската?

Майсторът малко отривисто 
въздуха и лявата му ръиа започва да тре
пери:

портуту.
— Манчо, знаеш ли никво има ново...
— Не съм излазил одоцутре, — нажем жой я и 

се приближи да чуйем по-добре.
— У нишнуту болницу се родило дете с бъРн°ве 

и браду, това нема да йе на добре...
Идем я камто задругуту и срете ме Пера Лиси

цата. Видим нещо се умислил.
— Манчо, знаеш ли никво има ново...
И одма поче да ми назуйе:
— У нишнуту болницу се родило дете с бъркове, 

браду и опашну. Кажу детето одма прозбурувало.
Я ви нажем, не съм лановеран, ама тия пут се 

уплаши и поче да веруйем.
Срете ме и кум Виден. И он ми същото наза.
— Ама куме, знам я това, ама де ми нажи нво

намират поема

— Пожелавам ви да намерите щасти- 
нашия завод!... След— Пардон! Ано може да запитам: 

колко часа е предиобедната почивка — за 
цигара или закуска... Но да продължим. 
Обработваемият цилиндър първо се пос
тавя върху този дисн...

— Извинете! А има ли някой» който 
е? Защо-

в
ето си именно в 
като се изпили краят и цилиндъра. т°й 
се поставя върху транспортната лента ...

— Един момент, моля! — прекъсва го 
отново нетърпеливо Прачаи. — Ано обича 
те да ме осведомите и за това: може ли 
да се телефонира оттун безплатно? 'Аз...

Майсторът с нервен жест скъсва гор
ното копче на ризата си и с измъчен глас

би могъл да нупи нещо за яДвн 
то когато сутринта рано излизам от нъщи, 
магазините още не работят.йе казало детето.

— Да ти не назуйем нво е казало. Казало дека 
Ь на 7. 7. 77 годину че буде край на светат. Че се сри-

наже
процежда:

— Вижте какво! Аз сноро ще се пен
сионирам. Умолявам ви, смилете се над 
старините ми! Потърсете си работа ня- 
нъде другаде!

Прачаи хладно поклаща глава:
— Отивам си! Не би могъл да остана 

тук даже и минута при това безсърдечно 
отношение към новите работници. Ще си 
потърся другаде работа, защото аз съм 
човен, ано искате да знаете, за когото ра
ботата стои над всичко!...

— Леля Маришка обинновено купува 
по нещо за цялата бригада... Значи, след 
като се постави върху дисна ...

— Моля ви, кажете ми още нещо! 
Има ли тук сметна да се купуват купони 
за стола, защото в предишното предпри
ятие яденето беше толкова отвратително, 
че ми беше жал за парите?

— Успокой се, нолега, при нас гот
вят добре... до да се върнем нъм рабо
та. Важно е, че преди цилиндърът да се 
постави върху дисна, нраят му трябва мал

не све за две минуте, додена трепнемо... — 
кум Виден и косата му се диза нанагоре.

Я бео пошъл да плачам порез у пощуту. Ка чу 
това тури парете у пазуварнуту и се върну дома. Що 

порез ка общината нема да 1)и получи.
Човеци се изплашише и само ченаю ка че дойде 

седми. Децата на кум Виден изедоше две ягнища що 
1)и кум Виден беше остайил за домазлън. Кажу и 

ягнищата че за1)ину дай барем сити да отидемо 
на ония свет.

И кино се приближаваше седми народат све пове
че удари на сийиме. 'Ан!}ел Стипцата йедну вечер у 
задругуту даде по пиво на сви що бейоше тамо. Ка
же що су ми паре да ДъРжи дома ка и тена све че 
отиде за йедну секунду. Да ви нажем ЙОЩ® неп*°- 
На Перчу од Горжу Малу имао да давам паре. Беше 
ми 1]и дал на заям. Понесо я парете йеДнУ вечер и 
Перча че ми каже:

— .Манчо, нема нво да върчаш и тена й01Дв Два 
дъна и све че отиде у майнуту...

да плачам

♦

тена

I ЗА МЪРЗЕЛА И МЪРЗЕЛИВИТЕ ХОРА
Прекалено дългата почивка е ръждясване.

ЧУДОМИР
ЗА МЪРЗЕЛА И МЪРЗЕЛИВИТЕ ХОРА

Ано спиш до пладне, не се опланвай. че 
дните са кратни. Разхождащата се квачка няма да изведе 

пилета.Т. УЛТЪР
АРАБСКА

Никой не нара другите да бързат така, 
както мързеливците. Болният умира веднъж, а ленивият — все

ки ден.ЛАРОШВУКО
БАШКИРСКА

Леността дава достъп на всични пороци.
МАЛ БРАНШИ са да ви кажем на мину тия седми, че живе- 

йем йоще сто и йедну годину. Ослободи се. И вече 
4 нема да веруйем на тенвея приказйе само ли са ос- 

тадомо живи и здрави.

Ако не съмва рано, ти подрани.
БЪЛГАРСКА

Ленивците винаги имат намерение да на-
За да станеш трудолюбив, са нужни три 

години, за да станеш ленив —• само 
три дни.

правят нещо.
Л. врвНАРГМАНЧА

! КИТАЙСНА-V? -I
Този, нойто не прави нищо, има много по

мощници. Утре, утре, само не днес — назват всични
Л. Н. ТОЛСТОЙ мързеливци.

НЕМСКА


