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,,Братство” е удостоено стелство
Ордена братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в
областта на информативната—ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА и гра-
фичесна дейност и за приноса в раз-НАРООНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
витието на братството и единството
между нашите народи и народности.
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НУЖНО Е 

ЕДИНО
ДЕЙСТВИЕ

КОМИСИЯТА 
следване потеклото 
имуществото в 
ница не получи преход
на бележка ни на пос
ледната сесия на Общин 
ската скупщина. Делега 
тите на трите съвета на 
скупщината и този път 
отправиха остри 
ки по неин адрес.

И не бе основание.

за из-
на

Бабуш-

крити-

От приемането на За 
за изследване на 

на имущест- 
няколко

кон а
потеклото 
вото изминаха 
години.

В Бабушнишка общи
на през това време са 
съставени 775 заявле
ния за изследване на по 
текло на имуществото 
на лица, за които се 
предполага, че са забо
гатели по незаконен на 
чин. До днес обаче не 
е окончателно завърше
но нито едно.

Има повече причини 
за слабата работа 
комисията. Освен субен 
тивните слабости — неа 
журността и неергично- 
стта на комисията — 
има и ред обективни 
трудности. Така 
мер в общината 
достатъчно вещи лица, 
които да помогнат в раз 
решаването на възникна 
лите въпроси около не
законното забогатяване 
на отделни лица.

Пенин, 30 септември 1977: Президентът Тито придружаван от председателя Хуа Го фън отпоздравя на гражданите на Пенин

НОВ ЕТАП В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ
© Разговорите си с Хуа Го Фън президентът Тито оцени ваше за техния живот и рабо- в събота, на 3 септември. Гра

нато иснрени, сърдечни, отнрити и приятелски, важни за ло та, а особено интересование дът се намира 1 300 км южно 
от Пенин и е един от най-ху 
бавите туристически градове 
в Китай, разположен на живо

нататъшното сътрудничество между двето страни прояви за студентите, които
тези дни дипломираха китай-на

На 3 септември президентът Същия ден след обед пре сни език на пекингския универна СФКю и председател зидентът Тито се срещна сна писното Западно езеро. В тозиситет.
СЮК иосип ьроз 1то и пред които работят В Ханчоу — популярно из

вестен като „Земен рай' на-
югославяните, красив град президентът Титоседателят на цК на КПК и в Пекин. Срещата премина в прекара два дни, придружаван

председател на Държавния съ топла и сърдечна атмосфера. 
Президентът Тито се интересу

шият президент и придружава
вет на НР Китай луа Го фън (НА 2 СТР.)щите го личности пристигнаханапри-

няма водиха в Пекин занлючителии
Нашият президентразговори.

ЧЕСТВУВАНЕ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА В СУРДУЛИЦАоцени разговорите като искре
ни, сърдечни, открити и прия-

ПРЕДАДЕНИ НА УПОТРЕБА РЕДИЦА 

СТОПАНСКИ И КОМУНАЛНИ ОБЕКТИ
телски, от голямо значение за
по-нататъшното сътрудничест
во между двете страни.

След това на летището в
Втор проблем е недо 

статъчното съдействие 
между комисията и об
ществено-политически
те организации, местни
те общности и други 
фактори, призвани най- 
активно да подпомагат 
работата на комисията:

Не може да се избе
гне впечатлението, че 
комисията засилва дей
ността си отвреме-навре 
ме, а после спира отно-

Пеиин на другаря Тито и при
дружаващите го югославски
ръководители — другарите Ста
не Доланц, Велко Милатович, 
Милош Минич, Александър Г‘ъ-

© На голям митинг по повод пускане фабриката за производство на електрообо

рудване „5 септември” (автомобилни заводи „Цървена застава”) говори подпредседате

лят на Изпълнителния съвет на Скупщината в Сърбия — АР. Славко Зечевич © — Връ-
рличков, Емил Лудвигер, пос
ланикът на СФРЮ в НР Китай
Милойио Друлович и други 6я

сърдечно изпратени и за чени септемврийски признанияна отделни лица и организации © — Тържества във всички
минаха в град Ханчоу — сода-

райони при предаване на употреба на над 20 стопански и комунални обекталище на областта Ченянг.
На четвъртия ден от преби-

(НА 4 СТР.)ваването си в Китай- на 3 сеп 
тември, президентът Тито със 
сътрудниците си разгледа го
лямата Китайска стена — най- 
големият обект, построен

в о.
Поради стечение на 

посочените обстоятелст
ва значи, мнозина неза
конно забогатели лица 
си минават без да „да- 

” нан и по ной

от

Босилеградчовешката ръка.

Придружаван от високи ни- 
тайски личности президентът 
Тито бе осведомен за някои 
подробности от изграждането 
на грандиозната каменна гра
ница на стара Китай- Построя
ването на велината Китайска 
стена започнало през петия 
и четвъртия век преди новата 
ера. Стената са строили седем 
нитайсни държави. Тя е дълга 
оноло 2 450 км и се протяга 
от Жълто море към югозапад. 
Средната й височина е над 7 
метра. Служила е нато път 
през необходимите китайски 
планини и нато защита от съ
седите — завоеватели.

Учебната 

година се 

отсрочва до 

15 септември

дат отчет 
начин са взели от обще 
ството — и което е най- 
важно — без да върнат 

ноето са взелионова,
без да вложат пот и
труд-

Със задружни
комисията и об-

уси-

лия на
ществено-политичесни- 

те организации акцията 
да се ускори и да Стр. 8може 

завърши с успех.
Сурдулица: нови обектиМ. А.



Нов етап в отношенията 

между двете страни
(ОТ 1чВА СТР.) говорите са били насочени нъм 

настоящето и бъдещето.
нлючйтеяно политичеоно съби
тие.

от педпреседатвля на партия
та и ирсшиюлоюого ли ленен 
Миен. нреонденът >ИТО И ь ю 
зи фад ее посрещнат от над 
г\я) хн^яди граждани и о? най 
висшиIе преде 1аан юли на нар 
тия<а и власпа на тази ооласг.

Разговорите Тито — Хуа Го 
фъ« бяха твърде открити. Ня
ма съмнение, те ще дадат нов 
подтик за по-успешното разви 
тие на югославско-китайските 
отношения. Отделно е изтъкна 
та необходимостта за много по 
широко и плодотворно сътруд 
ничество в стопанството и нау 
чно-техническите връзки. Прод 
стоят коннретни мероприятия 
за увеличение на стокообмена 
и научно-техническото сътруд
ничество.

Трябва да се подчертае еди 
номислието на двете страни 
по отношение на ролята и зна 
чението на движението на не
обвързаните и че се застъпват 
за създаване на нов икономи 
чесни порядък в света.

Във вътрешността на страна 
та преопдежът жго носегм и 
десеIмилионния град шожаи, 
придружаван от >руна високи 
пвр|иики и държавни ръпово 
Ди I ели на Пг' пи I ад. и в гоен 
град прьзиден1ът жто и ос»а 
нали»е високи югославски р^ко 
води юли оя*а посрещна! и То
пло и сърдечно, и пооии, 1аи- 
ци и му вика. по време па нре- 
оиваванью в шанюи другарят 
1ито се запозна с ииимтолия 
та на трудещию се па нап-гол 
емия ни I аиспи град, най-мо
щен център на раоогничеоката 
класа в революцията и наи-ра 
звит промишлен град в страна 
та. Тук нашият президенът се 
запозна и с една част на китай 
снага армия — известната ше 
«та рота. Войниците от това по 
деление изпълниха пред мар
шал Тито интересни военни у- 
пражнения. Президентът Тито 
посети и една народна комуна.

С една дума диалогът в По 
— Хуа Го фън понакин Тито 

за че съществуват много пове 
че въпроои, по които станови 
щата на двето страни са бли 
зки или тъждествени от онези 
за които обективно съществу 
ват разлики. Тези разлики но 
трябва и но могат да бъдат

ТИТО В МАВЗОЛЕЯ НА МАО ЦЗЕ ДУН

вбШШШШШШтомври т. г. Президентът Тито положи венец "Ред статуата 
на Мао Цзе дук и се понлони пред мощите му. Мавзолеят 
досега са посетили само делегатите иа неотдавна състоялия 
се Единадесети конгрес на КПН.

Част от разговорите бе посве 
тена на взаимното информира 
не за вътрешното развитие на 
двете страни и за бъдещата 
им перспектива. При това нито 
една страна не е наблягала 
върху различията в мненията 
и становищата, които обектив 
но съществуват. Напротив раз-

пречки по пътя на доверието 
и сътрудничеството между две 
те самостоятелни и равноправ 
ни страни и между техните 
народи в бъдеще.

НИШ

Венци пред 

паметниците 

на загиналите
Честитка на Тито 

до Живков
И в Шангай както и в оста 

налите градове нашият прези 
дент бе топло и сърдечно по
срещан като легендарен пълко 
водец, гениален стратег на юго 
славсната революция, един от 
творците на необвързването. 
неуморим борец за мир и со
циализъм е света.

ТВЪРДЕ УСПЕШНО 
ПОСЕЩЕНИЕ

Първото посещение на юго 
славения президент в НР Ки
тай може да се охарактеризи 
ра като твърде успешно. ПъР 
вите срещи и разговори меж
ду ръководителите на двете 
страни са твърде значителни.

С оглед на значението на сво 
бодна и самостоятелна Юго 
славия и на ролята й в дви
жението на необвързаните и 
с оглед на обективното поло 
жение на НР Китай, извънбло 
кова страна, в която живее 
една четвърта от населението 
в света — разговорите на пре 
зидента Тито с председателя 
Хуа Го фън представляват из

Президентът на Републиката Йосип Броз Тито изпрати 
до първия секретар на ЦК на Българската комунистическа 
партия и председател на Държавния съвет на НР България 
Тодор Живков следната телеграма:

По случай Вашия рожден ден приемете, другарю Жив
ков, моите искрени честитки и най-добри желания за Вашето 
крепко здраве, лично щастие и по-нататъшна успешна дей
ност за напредъка на българския народ. Възползувам се от 
тоя случай да изнажа своето убеждение, че сътрудничество
то между нашите две страни както и между Съюза на юго
славските комунисти и Българската комунистическа партия 
ще се развива в интерес на нашите народи, добросъседските 
отношения, мира и социализма в света.

ника на Бубан на разстреляни
те от окупатора югославски 
патриоти.

В делегацията бе и военният 
аташе при послоството на НРБ 
в Белград генерал майор Нес 
тор Стефанов.

На полагането на венците 
присъствуваха и обществено- 
политически работници от гр. 
Ниш.

По повод 9 септември, наци 
оналния празник на НР Бълга 
рия, делегация на послоството 
на НРБ в Белград възглавява 
на от Любен Дамянов, пълно 
мощен министър и временно 
завеждащ послоството, на 5 
септември т. г. положи венец 
пред паметника — костницата 
в Ниш на бойците, загинали в 
борбата против фашизма.

Венец положи и пред памет

Вилко Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз

НА КОРМИЛОТО
Не влизайки по-детайлно в 

«ай-съществените моменти на 
това събрание да дадем бегло 
няколко становища, които са 
характеризирали конференция
та та и по нея да видим пос
ледователността и оригинално 
стта на Йосип Броз. На кон
ференцията той се изназа в 
името на Комунистическия ин 
тернационал и сигурно е че 
не е сгрешил, както вече ка
захме, нито към словото нито 
към духа на неговата дотога
вашна работа. Но въз основа 
на своите познания той отива 
и по-нататък, еластично й тво 
рчески. Това се вижда от из
тъкването на опасността коя
то заплашва Югославия от 
страна на силите на Оста, ко
ято както е заявил „налагат 
дръзко и брутално волята си 
на малките европейски наро
ди". В тази тяхна практика им 
помага буржоазията точно на 
тези страни, жертви на агре
сията. Тази буржоазия не поз 
нава националните интереси, 
тя е анационална, тя продава 
независимостта на своята 
страна само ако е убедена, че 
завоевателят ще защити ней

ните капиталистически интере
си". Народите на Югославия 
са против такава политика на 
своята буржоазия, тяхната бо 
рба против тази политика всъ 
щност е червената нишка, ко
ято води към спасителния из
ход. „Народите на Югославия
— докладвал Йосип Броз —: 
се противят на предателската 
външна и вътрешна политика 
на правителството Цветкович
— Мачен ... Народите на 
Югославия не искат фашизъм, 
не искат тоталитарен режим, 
не искат да станат роби на 
германската и италианската 
финансова олигархия, така ка
кто никога не искаха да се 
помирят с полунолониалната не 
зависимост, която им натрапи 
ха таканаречените западни де 
монрации след Първата импе
риалистическа война".

Пактът за ненападение меж 
ду Германия и СССР бива тре 
тиран със съществено нови 
елементи. Представявайки го 
като възможност за по-дълбо
ко осигуряване на мира за 
СССР, Йосип Броз е посочил 
на неговия временен, прехо

ден характер, който «е може 
да влияе върху промената на 
оценката на ЮКП за завоева
телната политика на Хитлеро- 
ва Германия.

Да «е пропуснем да отбе
лежим, че Петата конферен
ция по отношение на нацио

налния въпрос застава 
на позициите за единство на 
държавата върху основата на 
равноправие на всички нейни 
народи и е поставила за за
дача на воички нейни члено
ве да водят борба и против 
буржоазния национализъм и 
шовинизъм както и против се 
паратистичесните акции в от
делни области, които вървят 
ръка под ръка със завоевател
ната политика на силите на 
Оста.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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По ПОВОД 40-ГОДИШНИя 

юбилей от идването на 
другаря Йосип Броз Ти- 

ня ЮКП 
(1937—1977) и 85чИЯ му 

.в. „Брат- 
броеве 

ще публикува част от 
книгата на Вилко Вин
терхалтер „По 
ния път
Броз". В тази част на нни | 
гата под 
НА КОРМИЛОТО се го
вори за годините, 
гато другарят °Тито за
става начело на Парти
ята и я 
бонооните исторически 
събития на НОБ и На
родната революция.

то начело

рожден ден 
ство" в повече

жизне
на Йосип

название — ,
Както вече казахме, на Пе

тата конференция Тито бива 
избран за генерален секретар. 
Освен него в ЦК на ЮКП са 
влезли: Спасения Бабович, Я* 
ков Блажевич, Милован Джи- 
лас, Владо Янич, Блажо Йова- 
нович, Едвард Кардел, Борис 
Кидрич, Раде Кончар, Вицко 
Кръстулович. Франц Лесно-

но-

готви за съд-
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПОДНОМИСИЯТА НА ООН ЗА ЗАЩИТА НА МАЛЦИНСТВАТА

КЪДЕ ИЗЧЕЗНАХА 180 ХИЛЯДИ МАКЕДОНЦИ?
• Българският наблюдател твърди, че в България ” *

мисли, че едно правител 
ство не е дължно да приема 
всични искания на малцинства
та.

По повод твърдението 
Нетел, „че Подкомисията 
ган нойто не трябва да 
нимава с политическите 
юридическите моменти, проф.
Янкович заяви, че правното 
регулиране на въпросите за 
малцинствата в Австрия (Зано 
на за националните групи от 
7 юли 1976), извършено 22 го 
дини след подпиоването на Дъ 
ржавния договор, всъщност не 
е нищо друго освен нарушава 
не на едно международно за 
дължение което Австрия 
към словенското 
то малцинства.

няма малцинства на малцинствата, който се об 
съжда в Подномисията. Номпе 
тентни и са длъжни Обединени 
те нации да търсят съответни 
решения.

Професор Янкович каза, че 
все пак счита, че това изло 
жение на Бахнев е негово ли 
чно мнение и че не преставля 
ва официално становище на 
страната му. Обаче, ако това 
би било така, тогава-според о- 
ценката на югославския енспе 
рт-това би била нова своеобра 
цна агресия, донато отричане 
на съществуването на македон 
ско малцинство в България не

нищо друго, освен флагрант 
но нарушаване на човешките 
права и това масово и оисте 
матичесни.

Женева, септември 
Съдията на професор Капо 

торти и изложението на юго
славския експерт проф. д-р 
Бранимир Янкович предизвика 
ха твърде оживена дискусия 

Подкомисията на Обединени 
те нации за борбата против 
рките на дискриминация 
защита на малцинствата, 
то подкомисия заседава 
дни в Женева.

Импозантна по форма студи 
ята на професор Капоторти об 
хваща въпроса за 
на малцинствата, историчесно 
то им развитие до днешни дни, 
положението на малцинствата 
в обществата където 
прилагането 
член 27 на Пакта

ЮГОСЛАВИЯ — ПРИМЕР 
КАК ДА СЕ РЕШАВА ВЪПРОСА 

НА МАЛЦИНСТВА
тана

нарушаване на правата на чо 
вена, нато член на едно малцин 
ство. Проф. Янкович изнесе 
пред Подкомисията официал
ния документ на Централното 
статистическо управление нъм 
правителството на НР България 
в нойто ясно и недвусмислено 
се казва, че в България през 
1956 година е имало 187.789 
македонци, а през 1965 година 
общо 8.750. Следователно за 
девет години 
хиляди манедонци, а днес спо 
ред изявлението на Бахнев 
изобщо ги няма. Проблемът 
оотава и поради такива въпро 
ои нзнъвто е този и съществу 

международният проблем

В течение на разискванията 
по въпроса за малцинствата 
английският експерт Бенджа- 
мин Витекер заяви, че 
може да се учи от примера на 
Югославия как тя е решила 
въпроса за малцинствата.

Пред комисията бе повдиг
нат и въпроса за ромите в 
света и във връзка с. това бе 
посочено, че Югославия е ед
на от страните,

на д-р 
е ор 

се за- 
но с

в
светътме

и за 
коя- 
тези

изчезнали 180
понятието която положи 

нието на ромите е регулирано 
в съгласие с принципите на 
международното право и е еди 
мствената страна в света, къде 
то те се наричат роми.

е

живеят, 
на началата от има 

и хърватско
ва

за граждан 
сните и политическите права и 
т. н. Въз основа 
на 76 държави,

ПРЕД 11-ТИЯ КОНГРЕС НА СНС И 8-ИЯ КОНГРЕС НА СНСна отговорите 
между коите 

е и Югославия Капоторти нау
чно е поставил и успешно до
казал тезата за голямата необ 
ходимост и пълното оправда
ние от международно урежда
не на проблема на малцинства 
и е подчертал, че малцинства 
та се явяват на международ
ния план като колективен субе 
нт, който като такъв трябва да 
бъде защитен в правната сис 
тема на Обединените нации.

Югославският представител 
на тази среща, членът на Под 
комисията на ООН Бранимир 
Янкович, в своите разисква
ния между другото говори и за 
меморандума на Съюза на сло 
венските организации в Коруш 
но, който е изпратен на всич 
ки членове на Подномисията, 
и за положението на словен

ПРОВОКАЦИЯ НА 
БЪЛГАРСКИЯ НАБЛЮДАТЕЛ

Върху изложението на проф. 
Янкович се спря наблюдателят 
на НР България, Бахнев. Той 
повтори известните твърдения, 
че освен българи в България 
не живее никакво друго славя 
нско население и добави, че 
..за манедонсно малцинство и 
дума не може да става". Спо
ред него това е „исторически 
факт и всички

ОТЙвШЕНИЕ КЪМ СТАНОВИЩЕТО 

И* ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК развива творческата борба на 
мнения на социалистически по 
зиции имаща за цел разреша 
ването на обществени против 
оречия, облекчаване и ускор
яване на всестранното социа 
листичесно .развитие. Това раз' 
витие, естествено, трябва да 
има ясна основа, приета от вси 
чки трудещи се, от общество 
то нато цяло. А тази основа в 
наши условия е в състояние 
да обезпечи единствено съюз 
ът на номунистите нато непре 
нъснато се свързва с останали 
те организирани социалистиче
ски сили, чието единство и 
сплотеност се засновава изнлю 
чително върху - статутарните 
(уставни) задължения и дисци 
плина, но да се развиват демо 
кратични отношения в Парти 
ята, в обединяването на кому 
пистите в съвместната поли ти 
чесна и идейно основа в прай 
тичесната анция.

В този аспент

€ ДОПЪЛНЕНИЯТА на Уста
ва на СЮК на Десетия конгрес 
на Съюза на югославските но 
муниоти бе утвърдено по-отго 
ворно отношение на организа
циите и органите нъм членове 
те на Съюза на комунистите, 
нъм техните мнения и предло 
жения. както и към инициативи 
те и мненията, нойто потичат 
от първичните организации на 
СК. Това нещо до голяма сте 
пен съдействува през изтекли 
те три и половина години да 
се преодолее форумния начин 
на действуване, към ускорена 
та демократизация в Съюза 
на комунистите и по-голямата 
антивкоот на членовете на СК 
не само в осъществяването, но 
и в изграждането на политина 
та на Съюза на комунистите.

С изграждането на полити- 
чесната система на социалисти 
ческо самоуправление и с него

вото непрекъснато развитие — 
за което се разиснва и на Три
десетото заседание на Предее 
дателството на ЦК на СЮН 
— между другото бе подчерта 
■но, че укрепва ролята на чове 
на в този процес, развива се 
гто-хуманно отношение към хо
рата и воред хората, осъщес
твява се социалистически хума 
низъм. А моралният образ на 
комуниста с присъщите му на
мества още как придобиват в 
значението ои, в крайна смет
на, от това какъв е престижа 
на комуниста в колектива. От 
него нерядко зависи и автори 
тета на Съюза на комунистите 
изцяло. Понятието за свобода 
в социалистическото самоупра 
вително общество придобива 
по такъв начин още по-коннре 
тно съдържание и се осъще 
ствява в още по-пълна степен. 
Естествено, именно в такава 
атмосфера се създават и усло 
вия за внимателно отношение 
нъм мнението на всеки отде
лен човен.

На прантиката обаче, на съб 
ранията на първичните органи 
зации на Съюза на комунисти 
те, дори и на неговите органи 
възниква и въпросът: има ли 
право член на СК да задържи 
своето мнение и тогава ногато 
то е различно от становището 
на мнозинството, или пън ще 
приеме това становище и сля 
по ще го провежда без право 
да повдигне въпрос да се ра
зисква по неговото мнение, за 
което са съществували разли
чни становища. Възможност за 
запазване на свое мнение да
ват на отделния член на СК, до 
известна степен, и Устава и 
Програмата на СЮК. 
задължително 
същия, че ще се бори за про 
веждането на мнението на зан 
лючението на мнозинството. 
Впрочем, принципа за демонра 
тичеони централизъм е един от 
основните принципи в организи 
рането и действуването на 
СЮК.

Но от значение за демонра 
тичесния централизъм в партия 
та, която изгражда самоуправи 
телно социалистическо общес
тво е и изграждането и разви 
тието на борба на мнения. То 
ва нещо създава условия за 
творческо, а не механическо 
изпълняване на приетите реше 
ния, а с това и на съзнателно 
поемане на по,голяма отговор
ност, особено в самоуправ-ител 
ните органи и обществено-ло 
литичеоните организации.

В нашата обществено-полити 
чесма система асе повече се

които говорят 
за македонско малцинство в 
България се намесват във въ 
трешните работи на България".

Бахнев изтъкна, че с Югосла 
вия няма никакъв междунаро 
ден договор, в който да се 
споменава манедоненото мал. 
цинство в България, а това ко 
ето говорят проф. Янкович и 
други югославсни представите 

— оцени българсният пред 
ставител — е „антибългарсна 
кампания и представлява от
делни претенции и аспирации 
към територията на НР Бълга 
рия”.

В отговор на изложението на 
Бахнев, което бе оценено нато 
провокация, проф. Янкович за 
яви, че отричането на едно мал 
цинство нато цяло е не само 
неподопустимо но представля
ва нещо повече от флагрантно

ли
сното и хърватеното малцин
ства в Австрия.

Спирайки се върху изложени 
ето на проф. Янкович, австрий 
ският експерт лоелзнин при
ООН в Женева д-р Ерих Нател, 
каза че и той е получил мемо 
рандума на Съюза на словен 
ските организации в Норушко, 
и се счита че тази организация 
е законна да защищава права 
та на своите членове, но също

от отделно 
значение е правото на члена 
на Съюза на комунистите да 
запази своето становище, ное 
то не е в съгласие с мнението 
на мнозинството. По този въ
прос вече се чуват и първите 
мнения в предконгресните под
готовки. Очевидно е, че това 
право на член на Съюза на 
номунистите представлява при
нос нъм по-нататъшното разви 
тие на борбата на мнения и 
развитието на демократични 
отношения в Съюза на кому 
кистите. Това нещо е от осо 
бено значение в действуването 
на СК в новите условия, в по 
литичесната система на соци 
алистичеЪко

шек. Божо Люмович, Миха Ма 
ринко, Иван Милутинович, Мар 
но Орешкович, Павле Пап, Мо- 
ша Пияде, Джуро Луцар, Алеи 
сандър Ранкович, Иво Лола 
Рибар, Стипе Ромац, Франц Со 
ломон, Коста Стаменкович, Ви 
да Томшич, Методие Шаторов, 
Милош Зиданшек,, Жарко Зре 
нянин и Сретен Жуйович. В 
Политическото бюро на Цен
тралния комитет са избрани: 
Иосип Броз Тито, като генера 
лен секретар, Едвард Кардел, 
Александър Раннович, Иван 
Милутинович, Раде Кончар, 
Франц Лесношеи и Милован 
Джилас.

В „Прегледа на историята 
на СЮН" е дадена такава о- 
ценна за Петата конференция 
на ЮНП:

Петата национална конфере 
нция заключва Йосип Броз по 
свеобразен на него начин. Ка
то в някакво вдъхновение, в 
един импулс на прозорливост 
той сянаш е виждал предсто
ящите събития. Според изказ 
ването на Владимир Дедиер 
за този момент в своите „При

„Другари, пред нас са реша 
ващите дни. Сега напред, 
окончателната борба. Следва
щата конференция тРябва да 
проведем в освободената ст
рана, свободна и от чужден
ците и от капиталистите''.

участници с революционна 
пророческа светнавица:

ние и трудовите маси прави
телството решава да разфор
мира например нонцлагера в 
Билеча. Обаче, на друга стра
на правителството и нататък 
продължава офанзивата си 
против това движение по вси
чни посоки. В края на година- 

в та идва разформирането на 
УРС-овите синдикати, които 
тъкмо неотдавна бяха завою
вали своето единство. Отново 
се върши конфискация на ра- 

. ботническите имущества, от
ново се вършат гонения и по
громи. Вместо в лагери, вой
ската започва да мобилизира 
номунистите, най-добрите над- 
ри, за някой вид наназателн-и 
поделения, нойто биват изло
жени на милост и немилост на 
югославската нралсна солдатв- 
сна. Може би правителството 
Цветнович — Мачен е мисли
ло че със своята политика на 
капитулация пред силите на 
Оста е намерило спасителната 
нишка за излизане от лавирин 
та на Минотввър. Може би. 
Но неговите дни действител
но са били изброени. Глупава
та лисица се хваща в капана 
с един крак, а лунавата се хва 
ща е четирите си нрака ...

самоуправление, 
а не извън тази система.

Ногато се касае до прилага 
нето на това право, от значе
ние е, от становището на един 
ството на Съюза на комунисти 
те, да се подчертае, че член на 
Съюза на комунистите, който 
запазва свое становище 
според досега изразените мне 
ния в предконгресните разго 
вори — е ДЪЛЖЕН ДА ПРОВЕ 
ЖДА РЕШЕНИЕТО НА МНОЗ
ИНСТВОТО все докато това ре 
шение по демократичен път в 
първичната организация 
Съюза на комунистите 
промени.

Тана творчески 
принципът на

Тана и станало. Но по това 
време на повръхността на юго 
славоиото общество нещата са 
изглеждали по-инак. Официал
ните кръгове все още вярва
ли, че не съществува непос
редствена опасност за държа
вата нато цялост. Но в пунна- 
тините на югославския центра 
листически унитаризъм според 
ионцепта на двора, в погаждв' 
нето между сръбската и хър- 
ватената буржоазии около по
литическите концесии действу 
вали разрушителните процеси 
на сепаратистите от различни 
видове. Прогресивното движе
ние успява туй — таме да по
лучи отново <няноя от своите 
изгубени позиции. Така под на 
тисна на общественото 
лози за биографията”, Йосип 
Броз наелентризирал

но при 
изясняване на и

„Изхождайни от ясните и- 
дейни позиции, ЮНП точно о- 
цени югославсната обществе
на действителност и въз ос
нова на това изгради своята 
тактика и стратегия. Манар и 
малочислена, забранена, и го
нена тя умееше да се свърже 
с работническата класа и с ос 
таналите трудещи се, да спе
чели тяхното доверие и да ги 
раздвижва на борба. Така тя 
става значителен политически 
фактор по времето пълно с 
опасности, което беше от ог
ромно значение за всички на
роди на Югославия”.

на
не се

приложен 
демократичен 

централизъм представлява при 
нос нъм стремежа .на организа 
циите на Съюза на комунисти 
те и техните ръководства да 
поправят веднаж строени греш 
ни в преценна на политическо 
то положение или в провежда 
нето на някои заключения, тъй 
нато се дава възможност та
зи грешна по-скоро да се от- 
нрие и с пълното ангажиране 
на всични членове на Съюза 
на номунистите и поправи.

(Според в. „Номунист”)

мне-

(НРАЙ)всички
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Предадени на употреба 

редица стопански и 

иомуналне обекти
общини. Тана например 

миналата година за 
обеита са дадени 2,12 

п динара, а чрез Фон 
насъРчение развитието 

изоставащите краища със 
544 милиона динара

ГОДИНИ НА ВЪЗХОД
• Бабушнишка община една от стопански най-изостанадите в 

СР Сърбия през изтеклите три десетилетия е постигнала завидни ре
зултати — 53 км нови пътища, електрифицирани са всичките 53 
селища, а в стопанството и извън стопанските дейности са заети око
ло 2 000 души

• Гости на Деня на освобождението на Бабушница, 6 септем
ври бяха: делегации на братските общини Плевля в СР Черна гора, 
Севннце в СР Словения и Бачки Петровац в автономната област 
Войводина

И тази година Бабушнишка 
община посрещна Деня на 
освободението 6 септември 
със завидни успехи.

В присъствието на предста
вители на региона и съседни
те общини и братска Плезля.
Севнице и Бачки Петровац. 
доклад за развитието на Бабу
шнишка община изнесе Стани 
мир Илич, председател х на 
ОС.

щите 
само презНай-крупният обект, 

ден на употреба по повод 5 
септември — Деня на освобо 
ждението на Сурдулица от фа 
шизма, е фабриката за произ 
водство на електрооборудване 
„Пети септември”, която ще 
стопанисва като основна орга 
шизация на сдружения труд 
на автомобилните заводи ,ДъР 
вена застава” — Нрагуевац.

Лентата преряза нвалифици 
раният алатиичар Милорад Сто 
йнович, което не само оимво 
лично, но и в действителност 
потвърди, че Сурдулишна об
щина широко закрачи по пътя 
на изграждане на съвременна 
промишленост.

НАДДЕЛЯВАНЕ НА 
ИЗОСТАНАЛОСТТА

преда
над сто 
милиарда
да зажени над 150 милиона динара, 

а вършат се реконструкции и 
модернизация на химическата 
промишленост „Лужница”, как- 
то и обединяването на „Тек- 
стилколор" с „Лисца” в Сев
нице в Социалистическа репуб 
лика Словения.

награди ици бяха връчени 
признания. Наградите им връ* 
чи председателя на Общинска 
та скупщина Станимир Илич. От
личия получиха първите членове 
на Антифашистката скупщина 
на СР Сърбия от този край- С 

президента на Репуб- 
Йосип Броз Тито с Ор

ден на труда със златен венец 
са отличени: Слободан Йова- 
■нович и Виден Виданович, с 
орден на труда със сребърен 

отличени Носта Стан- 
Новица Игнятович. По

на
сума от _

подпомогната изработката на 
56 програми.

По-нататък Зечевич се спря 
политическа об-

е

на сегашната 
становка у нас, ролята на ко
мунистите по ускоряване на 
общественото и стопанско раз 
витие, необходимостта от лрео 
бразование, което в крайна 
сметка ще допринася за бъР 
зото развитие на нашето само 
управително общество.

Също така той се спря и 
за XI кон

указ на 
ликата

Със средносрочната програ- 
Бабушнишкама на развитие 

община до 1980 година ще се 
развива с ръст от 28 на сто 
годишно. Доходът ще расте с 
27,5 на сто, а фондовете вся
ка година ще се увеличават с

— Забележителни резултати 
са осъществени през изтекли 
те тридесет и три години под 
водачеството на др. Тито и 
Комунистическата партия — 
изтъкна между другото в док
лада си на тържественото за
седание на Общинската скуп
щина в Бабушница Станимир 
Илич.

венец са
КОВИЧ 'И
предложение на общинската 
организация на Червения 
кръст орден на труда със сре 
бърен венец получиха Михай- 
ло Душанович, Любомир Ива- 
нович и ПТТ-работнинът Пър
ван Костич от В. Боинци. С 
медал на труда са отличени 
Камен Миладинович от Сура- 
чево и Бора Лепоич от ЦъР- 
вена ябука.

На тържествената сесия на 
Общинсната скупщина бяха 
връчени и тазгодишните сеп
темврийски награди.

Спомен-грамоти получиха: 
Местната общност в Братише- 
вац за забележителни резулта
ти в комуналното строителство 
и развитието на революционни 
те традиции, основното учили 
ще .Добринка Богданович” в 
Стрелъц — за резултати пос
тигнати във възпитателно-обра 
зователната дейност, библиоте 
ката в Бабушница — за попу 
ляризация разпространение на 
книгата, Никодие Велкович, у- 
чител от Проваленик за забе
лежителни резултати в свърз
ването на оредата и училище
то и активна обществено-поли 
тическа дейност. Станко Вел
кович, директор на „Лужница”

върху подготовката 
грес на СЮК и VIII конгрес 
1на СКС, като при това лодчер 
та необходимостта от ускоря 

провеждане на Законаване в
за сдружения труд и по-нататъ 
шната афирмация на делегат
ската система.

Накратко др. Зечевич очер 
та и сегашната политическа о- 
бстановка с особено ударение 
върху пътищата на мира и ис 
торичесната мисия на другаря 
Тито в СССР. КНДР и НР Ки 
тай- Героичната борба през 
войната, следвоенното самос
тоятелно развитие и изгражда 
нето на собствен път в социа 

издигна авторитета

В приветствието си до граж 
даните на Сурдулишна община, 
многобройните гости от общи 
ните на Южноморавски реги 
он, както и от Крагуевац, Зе- 
мун, Пирот и др. общини, пред 
седателят на ОС в Сурдулица 
изтъкна бързия темп 
питаловложения, които ще спо 
могнат на Сурдулишна община 
да напусне изоставащите об 
щини в републиката.

Инж. Йован Петрович изтък
на, че в средносрочния план 
трябва да се инвестират 2,16 
милиарда динара, а само през 
първите две години са усвоени 
800 милиона динара, или пове
че от една трета от общите 
капиталовложения- Той също 
така подчерта голямото разби 
рателство на стопанските гига 
нти в редублината,,които чрез. 
интеграционни процеси приеха 
с промишлените предприятия 
от Сурдулица и им помогнаха 
да застанат на собствени кра 
ка. Освен това, ценна помощ 
оказа Фонда за насърчаване 
развитието на изоставащите 
общини, деловите банки, но 
едновременно бяха ангажирани 
и собствените сили. Вече ня
колко години стопанството на 
Сурдулишна община не знае 
за загуби.

Това обстоятелство, който и 
интензивното строителство и 
развитие на извънстопанските 
дейности, наскоро ще измъкне 
Сурдулишна община от изоста 
ващите общини.

С изграждането на новите 
промишлени мощности на „Ти
гър” и „Текстилнолор” броят 
на заетите в стопанството ще 
надхвърли 1 500 души само до 
края на настоящата година. 
Днес в общината има над 
1 300 моторни превозни сред
ства. Постигнати са видни ре
зултати и в жилищното стро
ителство: през изтеклите 33 
години са построени 8127 кв 
м. жилищна, а от общо 73 км 
пътища — 53 са с асфалтен 
коловоз. С основно образова
ние са обхванати 100% де

цата. Забележителни ре
зултати са осъществени и в 
развитието на здравеопазване
то. Днес в общината, изтъкна 
Илич, работят 55 здравни ра
ботници, а в течение е изгра
ждането на нов здравен дом 
в Бабушница и няколко амбу
латории по районните центро
ве. Голямо внимание се отде
ля и на дейността на учениче 
ските кухни.

на ка

лизма
и престижа на нашата страна 
в света. Потвърждение на тоя 
авторитет е сърдечното посре 
щане на другаря Тито.

— Мнозина отстрана днес 
не одобряват нашата политика 
и се опитват да ни дават „ре 
цепти” как да се развиваме, 
как да изграждаме, наш.ето-.со 
циалистическо общество. На 
всички ние винаги заръчвахме
и днес това правим, че такива 
съвети и „рецепти" не са ни 
нужни, понеже работническата 
класа на Югославия, предвож 
дана от Съюза на югославски 
те номунисти е способна както 
винаги досега, следейки Тито 
вите идеи, трасирания път са
ма да развива, съблюдавайки 
общите интереси на всички 
народи и народности у нас. . . 
— каза между другото Зече
вич.

Той отхвърли опитите от 
страна за отричане правата на 
народностите, нато подчерта, 
че именно равноправието на 
всички народи и народности у 
нас са циментиращата сплав, 
която неотклонно ни води към 
всеобщо социалистическо раз
витие.

Станимир Илич

26 процента. Настаняването 
на работа ще върви годишно 
от 5,2 процента, — изтъкна 
между другото Станимир Илич.

получи грамота уопехи в ре
конструкцията и разширяване
то на производствените мощ
ности на тази основна органи 
зация на сдружения труд.

Дипломи с парично възна
граждение от 3 000 динара по-

Настоящата година, в която 
нашичествуваме Титовите и 

юбилеи — продължи Илич — 
е от изключително значение 

развитие

НАГРАДИ НА НАЙ-ЗАСЛУЖИ- 
ЛИТЕ

по-нататъшното 
на общината. До края на го
дината ще бъде пуснат в дей
ствие новият цех на „Тигър", 
за чието оборудване са вло-

за По повод Деня на освобож
дението на Бабушнишна общи
на 6 септември — на найзаслу 
жили граждани и трудещи се 
и обществено-политически дей

лучи местната общност в с. 
Богдановац за комунално стро 
ителство и участие в акцията 
„Срещи на селата", местната 
общност в Стрелъц за кому
налното строителство и култур 
но издигане, местната общ
ност в Проваленик за комунал 
но строителство и развитие на 
революционните традиции и 
местната общност в с. Извор 
за комунално строителство и 
културно издигане.

Дипломи с парично възнагра 
ждение от 2 000 динара полу
чи Съюза на социалистическа
та младеж, в с. Нашушнови- 
ца, младежката организация в 
Братйшевац, а дипломи с па
рично възнаграждение от 1 500 

Славолюб Чи-

„ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА" 
ПОДПОМАГА 

ИЗОСТАВАЩИТЕ

Генералният дирентор на ав 
томобилните заводи „Цървена 
застава" в Крагуевац Миленно 
Боянич в приветствието си из 
тънна' готовността на „Църве 
ма застава" да развива коопе 
ративни и други отношения не 
само с чужбина, но и с юго 
славони партньори, без оглед 
на тяхната големина. В изграж 
дането на „Пети септември", 
както и сервизния цех заводи 
те участвуват с около 22 на 
сто. А това ще бъде занапред 
един от най-съвременно обору 
дените цехове и сервизи в 
„Цървена застава", тъй като 
оборудването е по лиценз на 
„Лунас" — Англия. Очаква се, 
както изтъкна Боянич, „Пети 
септември" занапред да създа 
ва още по-благоприятни усло
вия за стопанисване.

ПРИЗНАНИЯ ЗА 
ЗАСЛУЖИЛИТЕ

На тържествената сесия на 
Общинската скупщина, бяха 
връчени и септемврийските 
признания на изтъкнали се от
делни лица и организации. Пъ 
рво бяха дадени три петосеп 
темврийски грамоти за изклю
чителен принос в стопанското 
развитие на общината: на ге
нералния директор на „Заста
ва"' Миленно Боянич, на замес 
тник-генералния директор Неде 
лно Дунич. Петосептемврййски 
публични признания получиха 
още 24 заслужени отделни ли 
ца и организации, а 35 дипло 
ми и парични награди.

Общо Празникът на овобода 
та в цяла Сурдулишна общи
на бе отпразнуван с пускане 
на стопаноки и комунални об 
енти — асфалтирани улици, пъ 
тища, мостове тв-препредава- 
тели, производствени фабрики, 
пречиствателни съоръжения-

динара
рич от Д. Стрижевац и Миро- 
люб Филипович от Горни Стри 
жевац за антивен принос в раз 
витието на физкултурата и 
спорта. Похвални грамоти по
лучиха: Сретен Кръстич, Миря 
на Васич, Владимир Видано- 

Мирко Глишич, Новица 
Тодорович и местната общ
ност в с. Островица.

От тържеството бе изпрате
на привествена телеграма до 
др. Й. Б. Тито.

След това културно-художе
ственото дружество „Володя” 
от братена Плевля в Черна го
ра изпълни китка черногорски, 
босненони и сръбсни песни и

вич,

ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ 
НА ИЗОСТАВАЩИТЕ

В своето привествие др. 
Славко Зечевич между другото 
подчерта постоянните грижи, 
които Република Сърбия отде 
ля за развитието на изостава

хора.
М. АндоновБабушница: Паметникът на освободителите Ст. Н.
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8" т88йБ

ду двата е- 
аме обаче 

каза Пей- 
адаеем" 

ществим
чрез отнриване на нови мага-

I даГ%в|Уда>ТОШн^ч*Знйеа.
« ЙШЙОСЙ, $Н »9МВйе93Н9д .&Ът

РАтвЗН«зп.да <ЙЙМВвШ»13П««Р1- 
/5^рухЙР<!(1^ЧгнВб191Ь1й15БдоЦа (К0Р 
ЯЯАг<>Ш«ш'(ЬйЙ!гАОПЙ«ШИ|1йсИ 

нр гшяадШ|®Т%еЦЙ- 
|ТйтПВВгВДИ.%гпТа*1р(з,чегсР ца^н 
9В&9НЙ (№ пРААШШ^ЙМопВДйг 
НВ^.Т^ г.'<^ро0РИя1Г*<я1г1(10й9Й«Р7 
йТйдог

'•Съю се на
тра

! ■!

1|5
се а нкногщбртЬгкн а ем 
9ТНД6Н6Т00 ккз лм«еи|

.9Т0НТ0"
тооми

то нтвеннвтцо \б! вн вутоеп.
вят .бмеиоу вшанто

-1 в помае ьм уьоТгаТП^ТТ? мтвд ^ 11^4,1 1 ,,, ,

^ЗнДЕЙНОШТА 'НА'Ае^Я©ЗАа НАМ|ВШ!ДИТЕБЖ9™Яп врма втоб
-ОП твянаеп 90 НМНВН НВОТ ОП -В90 оцо ТБЮПОПЕБР N ПТОММ

..ИЯШНИМиЛвг Аввди^ т<»Кивтз)|О]|ГО|0Ш I й-чваШШ-иоГ
р№1о Зн%х5да>} вдац^нсе ^кнншрпу ■ЛБЧ-1н:97^Л,,?оЧ^‘«вто*»«"ВДИИПв А«|‘
вМсМДВДнЙйРввЯнЛ^гй^тчняг 15 -9" ^ ов1шня " «пптеюш,. пю,Сн.#ЙН1 вшкдохва-а оп напил 

I «УАзВДгР^МЯгвМЙ 2ЦЙЛЯГ- вн пума втобва «В №гттООИЛ6Ян 9«А01У«оп отоар^п а 
| Рй .МЖДЯяКЧЮЙ,#} N 9 ВТВДЬГО нб 9жо^_ ^гноА "вд 6*3МТ оН .внндог втвшк
[ ,«В«ШШ;ГНгЯиШ™М№}ре И.ЛИг 30-ГОДИШНИндада<№о:Всй8- ШичдаНйвНЬгайияаИййзйТВ I
| ^Иг,^9(9&ЩРвйНиА;»т911воусаопгм -ввването НФ?с©вЮ80ннгат б®йци-
I туР^ще^ре^цр, Шп^еАбНг -твивиКртослае*др^пБршл@град 'ВД^оЯЧ.т ,ЙР'Ьй«й1»:,мйЖ,5®’ 
* МвйВД^ИР» ,№НМЛифийЧ1(9ВЧ- еноощбщянанщешездио^гаелв- 'Те'Я>Оь,5гО^ гТМИ й, иат-й' 

гТЙндаАРНвЛтпррдррадтивтрпа# «генаотържветввно гвдаввбйчн»! ^ШУ«р>ш1йаЬЙЙШй
виРъвйирТЗййк(нЕЙВш1«Ж|11Таб«! борчеоидапоргатшацийтпаЕПзан. ййЬпШадЧй^^К^Т™ 

АЦУЙГЗДЯМНРн Щ«нВ8 надгртвят -люнеш>'«ее иа вр08вда«»гб)тда. 51гл нациаа^мГинЗптааЗд." 
Нрви,,р8^оувицм,сйа гЯРОНРЙОйл отдавнг.юаеедажиенуй!редей- та на ОбрамЪйШНШЗЙЖк
БТШРп вс смуо втанааунаап Двтапогесто»т!Няо0б[Й®1нйНиЯт№- ,;;ИваннМап8иванов/1ш*«лЗ'11А2^

6азВЖ5;?0"&чЯЙНЙ''Гадреи'''4® ^венат Спюза т МЙ1МЮОД' *рт «1тп в> шмшт
йс|»йадб%«йнг1МРе (1ШРДРРИ9МРТ 'Б«з,дедред,< отоаТ09ннндучтл-о -©ьтознадоо отввоо^АВп»)1ам1
.ВРИШ ««рикн^вмода УНВ- оЗИреансрвда.ДзтдансвигеввВЙ, на
Д*ушиадаг,даичвшс*вот.0«» воБаоиЛЕфая1аШе9т4в1ТйроаеДБ на ?
ЙИЯй-ПВРевррдиирд^акви,^ Шфжествужолзааадатвядаздб «У1УМИао^смю^поим1^’Л 
6й?а8лУ°ЛОДвНР1 ЧТннгР|9М(Н«И -шмнани»жогбор йа90тйоввкн(4 вовтгнашгапм^мижтиТГ!!^вккяз аа кг 5==г

аттзотвтнАооеноял А- Д- -1<и.^т8аШ,вЙЦЧ«ШМ» Ри-Вод о наоа а ГГовГтЖ
-11ЛТМОЦЛ Ь1Ц/100ГНМ»Л-«Л|))И|Цдр "' ‘ 11 1 ' Г ГУТ^ЛП >. я Г...ГЧ

АВТТУГРАНСПОРТНОТО^ПВеДПРИЙ^Ж ВЙЙЙЛ^РАМ'*1н6чв1 отоятойнитконвг. N оатонвпото. !ншуд 561 вхш-уаоп втоЗба — 
п:гоаотд,гТ'ОноБ9о кнншвтбо вн ™ етатотсвтайп оо Тхюпмог .9Жудд0 6М зтннцбЕннБтдо а N оп„вкнмакнд невт ннздпл-а N
о тнудодп^шооаВ,. твннамон мхопоу отнншвтооод .н0п твоедопсн ао ’9н дуят кнн -ееВьпршзВ^ида ЛвТ*?»твИ1г
и двчшоа |-В ЙГПУУ^Я ОЛ1"130 ИИа^ИЦ^ТЛЧМЖ .ночуозч ннн ВЙВРЧ^овмиидаивваадмед#»00 ВД ЬКЦЦ МНИ РеЗуЛТаТИ—

|машния, а за 1,5 на чуждест- " , ’ , ^ ""СЛбДица на'трудовата недйсци
1>ан#»Я ^трртсГрШтйт ДЛ "С“||Т0 "Ч°д заЗмшшТ,,______““АО атодоп о оанщОо вншнншуЗаа а маоан внндо1 т л плина при голям брой работа I
ЬасГ“ВДе°МНЧ^Р|ШОД»аР“ чрнша енвт мндо вн “|1*А||А КЯ'Кв""" 'И‘**|:Ч ДМЯВГ*11 “АЧ«“т II ци. Решаването нту дми,,аъпр ,
^ШЛа°\РЧ5П Н оатонвпото ото.юл|о ЦДА^ ЯЛ^Ноо 31: ПП |1Пт Ц И то тотнмон ^ си занапред ще (Тьде ежедн
Зстаналите средства от 724 *<Чп |Я г||“од|^ЛяЖ;^*<ч»Я1,1д**в г Яздааотвн .оагонвп вна грижа не само на управл
хиляйй 'АЩчЛ. '^"С^ЙШН“ нноот ново нийоадолоодП -“Р1“о и оатонвпото оаоИоо оп ннрасншлдо внннде втещод нието и на самоуправителнит
ЗвагК9»А^еиАайй .ЯЯ“^Шо)«ЙЧ““в“ВгвИИ(№ШвРалвррАо1<а^1<ад(1МИ -------- „.етан, органи и обществено-политич
нта и^йинет^^в^вривокомвмрайькд“ №ср||рр ромон- сните 0рГ_»,азции
на №№клЩг-ти^(Шцош-Окз шиоирввгъдааиавволвьпт жещ* 1*
общ^ЙйАйвЙейнйг^ИвонннДийо * ВАРВИвОтвМюоввЩапровиня»

ЗгРЧ>0ттЬ1ЯЖЪ Щ№'->г№Ш& ПАЦИ^авдп ВДв п амали «I * а МИКШ1К 
втапЩоМИРРтт Ш ^*н.онш)Ч»з“сЛ/А:ийтй8(1»1оД1А»И1«)1Г1й'!11 
зир,й<#% <Шфй»/ШЯмСИб(Я<Ве“ .<ттма>иА «п44ивИвЧМИМВр(«“Н»й 
ните средства възлизат на 9,2“от«я5В"“до*Од “Оег*и*)ро«йвжЖ( 
тлШа 10^р»ртайн|ДЙЯР»Яре-“»“4(8"Ч*Тл1ЖИгг дЯ«аро1№1МЙ1 пъти 
пити91»»" ен >мтшш*прчч' норввпетяркрда <я.гоижIгдаогедотпниро 
ШОЦВ1ИА9Р4 нтмь 1Д1в1Ирвт“«рпоабсРЯй«'г >0‘ВДдйдиЯопврРой1“11р|
5»зпечават доставчиците 
иаиД*ите'.звОм“““Т„ о о

н*Н

ш

6®.

влшнмодпЛоЖтздо^но^6, хвоовнащдавоводиУнодвдоталО

<1^И?Двввг#1Ь#ШЛ9ЙШН245Г]> а, ^Ьот0и«д^2и1^дт» 
‘̂ ^§аЪ&^тт$о^м^тш!* ‘с™вР1И дайновврпвййдааеютДВД

Значително ще се ув^ЩЦйУ
ши лежвщвмвяв&тзал овв^Ь&тве- 
«сонярвяечегвитоотанаввюв ссй» 
щеоояенш дейншттЖ свнтгО&Ь* 
олепрв. он ,тоон9яоатвс пноом 
вт&фанупнияв^ппфаю&л селото 
Я»»^кт»0а4рвияпвл1вл млъзли^ат 
Л®4 Ш 7пяпвли&натзон11?4,нК0яяаи 
{1^ШРВСС10Т1МХНЙ0 5Л»МЦЗМ«»Т8Д9И 
ЖЬн хирсниаБвщенк*© ивпяажщ 
Л -яЗбавка нз?ш/жрш1и (каюДО

Г.Р. ^ур^т

Т6Т

шрп вбйч^ пмдеф • о опн.гто С1

Вг

мил ионя

Също така изтъкват, че м 
торните возила в пътнически

ж
1г9япс 6ГяЛ43 |Дери( -

ЦЯЛОСТНОТ)
I необходим I 
|коло 20 мил I 
рина до кра [ 
гЦи проблег 
ИИии с наба»шика

окоЛИ1И1Л^и№ара. Тов . 
обаче няма да бъде достатт 
чно ако предприятието н 
успее в по-нратън срок да въ 
обнови дотцаюлите си автобус 
и камиони, {гноето пряко щ 
се намалят и материалните ра 
ходи.

раЬнШ|'^<У,^»‘й&ув,е^'|\йн8На,9',сов^аТЪ^|Ш«ун^0порт има 
|(Вв?о'НВ1ШайвЗ?А(1чй,оА1№^Ш3оо«вб»Нв“ВИИв1«Ор«И*«Д«ЧУЛ»но 
на5йа .Л,?Ш,сваРйаКЬв'(!ЙАОДйВ4:’0,'’«в ярките ч*тиум»>Г кадрите 
йМЬ;,|йаАйвеайрййтиВ?«. 33««“ЧТаййлШгУвО “ЮИ|«6П>НЦия 
■,1Т№,‘сМЬ'ВД)нйа11рад1ЯйнЯ™нВДвз ШацМИЙНнЙШ13*»^ “Вази
гй“ИаЯ&И7 йЬдапа§^й§8ооШ0 «тш, чедгрр декжшция
б»1ЙШЯв ЙЬЯЯИ, 'йаЩВкА^ен^ввчвяоори/ц^мдйнвр»' рквкьди 
бВШШтТг“ и Ч?йУадТ?»ВД,еДе Ш<«а ЧВМ(ЯШ»“^а1Ш»ртА са

ябва да се отбележи?0ЯЛ«ми1«ю* 
Ь ярита^авйМтелно-

на
0ННН10П9М /ЙИЧР

-Е,ГЯ5 0,78 СТСНМщбО 8 ВННТН1\С(\^41^§^(Ь&дхйП\т№^Ш1,\Щ,ЦХЛР
злед тьрвиятадйп «цвоввюта(одм(да е* втдиизамчлуй Ч1«м
НДа>ГА>1ЯТ,.|40 1НОВИОРДБФТН о *ШЛЖЯШ1'Д*ДЙ1Р19 аТ1|ИИПНтЙг)|Ш 

-ас ,ао<НМИА1“1Чемнтнаоп нзжодиоидаТа дййЙрвДпТ,, он ооцпца 
н втштджад1 н 9о отн/подучт Т1ВБипд»««та '* споойои») пак у® 

Във втроия етап е предви- пешната мрачна, ноятсялюудвйе 
1енО'ЧРролюдви«нй№з9веЯ1Мвч| оояюролвмпч“ вопрвДчадяЛето е 

<НЙ1<произв«1Двт»внитв маго-оо «оирим«1<|гпрезн и^ааАиипв^ерин 
лещения, нанто и част на по- пццлЮ11,щюз»1»«учгагоаойш1№чп!а1 
лещАаиянаовя аотош мяончои отдвт»»ят»рме91сае уючучн^а на
;уроадн»нюг/гоота!в65р*Ж1агак»у?.га1а«иточ(|1Т0ршлв«геничАруги!>рар[ 

.нтоюЗкггдин жюгтотеорешавапцдпая вит 
Според сДлЛйения договор сочи-ната на дохода и изобщо 

т1п^угооит^щщ2ДИ1И(Щ^1ЩЦ1$ь^ИФ
"Градня работите върху из-

части

пият личен доход на шофьори възлизали на 637 хиля^^ина 
те на аВГСвуад“1Бв1злизазд«'.г“р1||свч*вад(Й09,ачвт?а1а е край

Гитахг,К°1вА -аг-
граждаване според резултати месец ^^щ^сн^н^ т4йЙ6ВРРт 
тлтякмцв^, 1111111г0|рдерт><»«*(и1а1тое 1»п1МЧ»л трваддвкния е»т 2,4 ми 
нвЧЮЙООд диввржн онтцнчпдячп «*ви»<цмнартч, <жмо свв№.тля

В анализирането на постиг
*гви»*пре11у1ЛТ1ии)Ч1 ва иаанощжнр 
прнв%тя<вувв1ци«0дсмадяялрт«м«он
стига до нонстяяя^яР чйт»ийЧпо11**9. ЧЙ1 “ДРИн ^ео4Вм««в»!“3“
УШЙНИ1П рпб

— Разходите преди всичко а най-лошно товарният транс- изтъква Богословов.

те

N1И сепрон#от НП01

%0 те0А144 м2.

на пплппин милио^ Д^НЧП1! —ядядщщд резултати. ПТИ Па.ТНИЧЙГ.НИаТ

гтяг мяяшитпчп а * аятзцдд
БРАТСТВО • 9 СЕПТЕМВРИ 1977
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИНАТИТЕБАБУШНИЦА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ОБЩЕСТВЕ
НО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПО
ЛИТИКАТА НА НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА

закъсняват?Иовнте правилници
Оба

са длъжни да съдеи- 
във всяка дейност, свъ 

на Зако

ради годишните почивни) е до 
шло до застой в провеждането 
на Закона за сдружения труд. 
Загубеното време сега трябва 
да се .навнаса, нато всяка орга 
•низация пристъпи нъм ноннре 

реализиране нй програмата 
област. Особено значе 

ние има дейността в изготвя- 
нетд на новите правилници за 
разпределение на личните до
ходи. Както е известно срокът 
за приемането на този донуме 
нт е определен — до края на 
тази година.

И на това съвещание бе из
тъкнато, че за последователно 
то прилагане на Закона за сдру 
жения труд в основните и тру 
довите организации най-голяма 
отговорност имат първичните

Председателите на профсъ
юзните съвети в общините от 
Южшоморавсния регион обсъди 
ха досегашната дейност в при 
лагането на Закона за сдружа 
пия труд в основните и трудо
ви организации. Анализирането 
на досегашната активност в та 
зи област посочва нееднакви 
те резултаТй в общините. Само 
малък брбй основни и трудови 
оргтнизации досега са съгласу 
вали самоупр.авителните си ак- 
ти с изискванията на Закона 
на сдружения труд и уополи да 
утвърдят най-важните критерии 
за възнаграждаваното но резул 
татите от труда.

На проведеното съвещание 
бе констатирано, че по време 
на летните месеци (главно по

Не се спазва 

обществения договор
зации 
ствуват
рзана с реализирането
на за сдружения труд.

След заседанието, в общи не 
Южноморавсния регион 

извърши коннретен ана- 
стигнало с 

на За 
И не

тно
в тази

та в 
ще се
лиз до нъде се 
претворяването в дело 
кона за сдружения труд.

-и това: що се предприемат 
нонкретни мерни, за да се усно 
ри необходимата дейност и да 
се премахнат досегашните ела 
бости.

*" * Имат ли действително 
всички търсещи работа — и нужда от нея? * 
Против употребата на „малки врата”

!,- На. съвместно заседание на 
изпълнителните органи на об 
ществена-политичесните орга
низации в..Бабушница неотдав 
на бе .обсъден анализ по на
станяването на работа през 
изтеклата година и спазване
то «а- обществения договор.

' Над 1000 йезаети
само

ния труд приемат голям брой 
работници на определено вре
ме, въпреки че съществуват 
условия за откриване на по
стоянни работни места. В. В.

БЕЗ КОНКРЕТНО ПОСОЧВАНЕ
СТОПАНСНОТО РАЗВИТИЕ НА СУРДУЛИШНА ОБЩИНА

В разискванията бяха изне
сени и редица примери на раз 
ни машинации при настанява
нето на работа.

Случва се например кандида 
тът предварително ..да бъде 
избран”, а след това да се
дава обявление. Обществени- За ото ст0па,|ств0
ят договор по настаняване на ” ' наже че представ
работа по такъв начин се по- своеобразно явление. До
газва без да се потърси отго 1970 г0ДИ1Намглавн0 това б"а

случНа“Тна даване на неверни изоставащи придприятия,. иои случаи на даване на неверн стопанисваха с огромни за
данни за членове на семеист- 6и 0т 1971 ак положи
во. доходи и подобни. нато у „ се мвни „ 8ече
по този начин се набират по- през ,97^ 1976-и През първо
вече точки. 10 полугодие от тази година

Някои лица се настаняват _ тр 'т големи печалби. 
чрез протежиране. упражнява Кл"чът на еха е ПОТър 
не на натиск и какво ли не. а ° “ЯКОЛНОУ насоки. КООПе
остават без работа лица на интеграция и присъеди
които _може би същата е и „ъм мпо-и3вестни и Дг0
по-меооходимо. леми промишлени комплекси,

До, такива прояви най-чес- използуването на собствените
се стига ,поради ; недоразвити- материални, природни ,и други
Го1л^ТааТаеЛнаИстТявШае„ето
в ооластта на настаняването общността. При т.р,ва в основ 
на работа, накто и поради ме- ата заляга плановото развитие, 
кото отношение на компетент- Някой данни красноречиво 
ните органи срещу нарушите- говорят за това. От общо за
лите на обществения договор. плануваната сума за инвести-
Констатира се., също така, че ции 2,16 милиарди динара) са
сътрудничеството между.служ усвоени 800 милиона динара,
бата по настаняване на рабо или от общо 23—13 обента,
та, местните общности и об- което се изграждат' са' стопан
ществено-полмтическите орга Ски. Според плана (1976—1980)
низации не е на.завидно рав- общественият продукт ще рас
ниШе- те средно 19,5 промишленото

производство с 24,9, заетостта 
— 5, а производителността на 
труда средно за 11,5 на сто. 
Гаранция за тези устойчиви 
темпове са показателите от 
досегашните успехи.

ИНВЕСТИЦИИ, РАЗДВИЖВАЩИ 

СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ И РЕСУРСИ
РАСТЕ БРОЯТ НА ТЪРСЕЩИ- 

; . ТЕ РАБОТА

ВъпрйЙи,' че. постоянно се 
изтъква .кан расте броят на 
търсещите р&бота,. мнозина от 
участниците в разискванията 
подчертаха,-че мнозина от тях 
работа не им е нужна, защо- 
то осъществяват големи дохо 

ч-ди . от селскостопанско произ
водство ИЛИ 'ПЪН от други из
вори. Някои от търсещите ра 
бота лица притежават големи 
имоти и разпологат със сел
скостопански машини.

Тенденцията на увеличение 
на броя на търсещите работа 
върви по възходяща линия и 
в първото полугодие на насто
ящата година. Но трябва да 
■се отбележи, че между тях 
най-мнок>> са неквалифицирани 
иди селсноцтопансни произво
дители, „а следват — нонфен- 

. ,-цирнш ^шивачи * во дани;-на? мо
торни превозни средства, 
шинописки и: младежи със сре 
дно образование.

А Бабушнишка община има 
голяма нужда от лекари, ико
номисти, юристи, средни тех
нически кадри и пр.

Миналата година работа по 
лучиха -379 души, дори 
вече от предвидения 
VI. в Първото полугодие на на 
стоящата година настаняване 

чТО чна работа върви е добър 
'темп. Вместо планираните 70

отчете, че в интеграционни вза 
имоотношения са и останалите 
организации от областта на го 
стиличарството и туризма, тра 
нспорта и съобщенията, дома 
шното ръкоделие и пр. и лр.

Разбира се. немалка помощ 
в тази насока е оназзна от 
фонда за насърчаване .разви 
тието на изоставащите общи 
ни. Но дадените инвестиции 
действително улучват целта: 
те стават лостове, които раз
движват собствените сили и 
ресурси на Сурдулишка общи 
на. Нито едно капиталовложе 
ние не е направено без осно 
ва. относно всяко е съобразе 
но. уместните материални^ и 
природни ресурси.

В производството (промишле 
но и селскостопанско) нйй-мно 
го се разчита на собствени су 
ровини, а цялото е насочено 
нъм изработката на кооперира 
ни детайли, ноето гарантира 
сигурен пласмент не само на 
нашия, но и на чуждестранния 
пазар.

— Ние постъпваме тана, ка 
кто повелява нашата стопанска 
политика. А това е: не местни 
ческа затвореност, но много 
странна цернуляция на напита 
ле, взаимпомощ и работничес 
ка солидарност — заяви пред 
седателят на общинената скуп 
щина в един разговор инж. 
Йован Петрович. Ст. Н.

• От няногашни пред
приятия с огромни загу 
би — в основни органи
зации с голяма печалба

шение на 1971 година е нарас 
нал за четири пъти, доходът 
за 4,5, общественият продунт 
за 4,6 пъти, а във фондовете 
са отделени четири пъти пове 
че средства. От друга страна, 
през период 1971 — 1976 годи 
на общия доход средногодиш 
но се е увеличавала за 136, об 
щественият продукт за 148. до 
ходът — 141 и остатък-доход 

■ра 139 на сто. " . '
.Такива резултати :се- пости

гат благодарение на правилна 
насоченост. Организациите на 
сдружения труд интеграционно 
се включват във възпроизвод 
ствени цялости и то върху 
основата на сдружаване на 
труд и средства. Тук следва 
да се посочи обединяването 
на бившата фабрина ,,АЕОС” 
(за авто-елентро оборудване) 
с автомобилните заводи .Дър
вена застава” — Крагуевац, 
на бившия цех за производ
ствена водно стъкло с фарма 
цевтично-химическата промиш
леност „Галеника" — Белград, 
на сегашния селско-търговски 
комбинат „Власина-продукт” с 
„Овощар-нооп" 
пр. Също тана трябва да се

ма-

и по 
брой

Изтъкнато бе, че малко се 
използват възможностите, по

селенотоито съществуват в 
стопанство и занаятчийството. 
И в организациите на сдруже
ния труд не се използват вси- 
чни ресурси.

— работа получиха 192 души! 
И въпреки тази динамина по 
'Нястаняване ма работа — за
седанието бе оценено, че мно 
зина- организации на сдруже-

Миналата година общият до 
ход от стопанството по отно

Белград и
М. Джунич

т година насам в Бабушнишна община е подета една 
твърде полезна инициатива. Създаден е инициативен 
комитет от най-номпетентни специалисти по селско сто 

панство, натоварен със задачата да изготви проент на бъ
дещата единна организация по селско стопанство в общи
ната.

о „Таламбас" дори отказа да участвува в разговорите по 
разрешаването на един тана важен за по-нататъшното раз
витие на селсното стопанство и снабдяването на селото въ
прос.

БЕЛЕЖКА

Преследвайки свои тесни интереси някои в тази ор
ганизация хора дори пуснат неверни слухове, че с обединя
ването на „Таламбас” с нооперациите щели да дойдат лоши 
дни за търговията»? При това сигурно не се изнасят фанти 
и данни: нанво се получава с обединяването. „Таламбас” 
предявява и занапред правото да държи свои търговски ма
газини там нъдето му е доходно, значи 
йонни центрове и в Бабушница, 
заинтересован да ги снабдяава.

Освен това тази търговска

Задача отговорна и трудна. Но следствие непрекъсна
тото подпомагане на номитета от страна на обществено-по
литическите организации и Общинската скупщина — тези 
дни бе изнесен на обсъждане първоначалния текст на про- 
ента. В него е дадена представата на бъдещата организация 
и изнесени и първите възникнали проблеми.

Предвижда се създаване на една селскостопанска ко
оперативна организация за общината с 4 нооперативни еди
ници (колното сега има самостоятелни нооперации) и вете
ринарната служба. По такъв начин се цели да се съдейству- 
ва интензификация на селсното стопанство, по-пълно изпол
зване й на без това малкия брой специалисти и — премах
ване на взаимната конкуренция на пазара, ноето досега съз
даваше благоприятна почва за действуването на матрапа- 
зите.

*

ОБЕДИНЯВАНЕТО по по-големите ра- 
а за по-малките села не е

ШЕГИ основна организация все
още търгува и със селскостопански произведения 
рални торове, против ноето нооперациите 
ха въпрос.

и мине- 
и досега повдига-

НАПРАВИ
ПО-СИЛНИ

Изводът се налага сам:

въпрос на „Таламбас . То е важен политичесни въпрос, за- 
трудещите се и гражданите

Остава обаче отнрит въпросът с търговията. 
Сегашните нооперации, в по-малка или по-голяма сте

пен (с изключение на „Будучност" в Бабушница), се зани
мават и с търговия-

Те снабдяават и най-затънтените села

сягащ дълбоно интереса на 
общината. в

В най-сноро време ще се водят обстойни разговори 
и пр^лГГълн^а;:^^^ ™* “ ^^„спъГ

щите целиР и задачи, "пр^ив^сГедиТниеТо, “ноетоТоже да 
ги направи и по-силни и по-богати. може да

общината,
нъдето нито едно търговено предприятие не иска да отнри- 
ва свои магазини.

Земеделсните нооперации нинак не могат да нанарат 
„да се хване в хорото" и основната организация за търговия 
„Таламбас”, клон на „Ангропромет” в Ниш.

*

■ М. А.
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ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЮТЮН В ГОРНО ПОНИ И1АВИЕ

РЕКОРДЬОРИ ОТ ЖЕЛЮША
село* Же “ Т“ТН В '^ЙГпой^Гвие 
село Желюша. В момента всяка
произвежда „златните листа” 
добри приходи. Много 
обекти са 
В Желюша 
мейства, които

за произ- 
стана

оператори предприятието даде 
безплатно нови 
зане на тютюна, а на по-голе- 
мите производители даде кул
тиватори и трактори. По този 
начин и по-възрастните тютю
нопроизводители имат възмож 
ност да се занимават с тютю
нопроизводство. Един от тях е 
и _ седемдесетгодишният Дими- 

• трие Станоевич. Сам

то на производителите все ще 
се увеличава. Тук, в Желюша 
идват много нови домакинства 
от различни села на община
та. Те

машини за ни-
втора къща 

което им донася 
нови къщи както и 

построени благодарение 
тая година тютюн

правят нови къщи, и 
разполагат с малко земя. Еди 
нствената нултура, ,която 
же да им даде най-много пол 
за от така малка площ е тю
тюнът. Незаетите 
домакинствата 
на „златните листа” г 
яват приходи, даже и по-голе- 
ми от ония които работят 
предприятията. Единствен 
блем за тях е само нак да оси 
гуРят трудов отаж за

Други 
на тютюна. мо-

отгдеждат 90 се-
Дол„„.''Щ1Гп0^лгГйГ д”4"

изводитйт^на тютюн''""които г™0 <**** И СНаХата на Ален- 
най-дълго се занимават с про оше^в' нС"аХата му Мияинна 
изводство на тази култура А „У}, 3 къщата на своя
лександър Георгиев стар ™Р ® 3аП03На с тайните за
години първата спт I Р „ 3 "Р°иза°Дство на „прилепа".
златните лмЛа3 Р ща 0ъс Тъй нато мъжът й работи 

двадесет ?од"ни сТгГ нТДИ предпРия™ето. тя почти сама

Е~-~“ -танали

членове на 
благодарениесъс своя

та 58-годишна съпруга Троян- 
ка той произвежда 500—600 
килограма тютюн,

осъщест-
све- ва покрай 

това занимава се с производ
ство и на други селсностопан-

про

в
пенсия

и здравно осигуряване. Техни
ческият директор на „Нишав- 
ска долина” Чедомир Костич 
счита, че и това в скоро вре
ме ще ое осъществи, 
предлагат мнозина

култури. Димитрие и Троя- 
вече 19 години отглеждат

ски
ннапроизвод-

от 700 килограма. С 
тюна двадесетседмогодишната 
Милинка си направи нова къ
ща.

Години вече специалистите 
на „Нишавска долина” в Пи
рот помагат на

тютюн и служат за пример на 
много селскостопански

тюкултури, но не и 
тюна. Тази година ще преда
де на предприятието 500—600 
килограма тютюн и ще полу
чи 2,5 до 3 милиона 
нара.

Преди няколко години съз
дадоха самостоятелно домакин

тю- произ-
водители.

Това
Ние не може да 

че желюшани може би 
ден ще станат абсолютни ре
кордьори в отглеждане 
ТК* — всяно доманинство да 
отглежда
сме обаче в едно:

сдружени 
които

ТВЪРДИМ,
един

стари ди-
тютюнопроизводители, 
заедно с. работниците на пред 
приятието участвуват при съз
даване и разпределението 
общия доход.

тютюно-произ- 
водителите в подобрението на 
производството. На своите но- на тю-

тютюна. Сигурни 
че число- Р. Потич А. Георгиев от Желюша

ПОРТРЕТ

Дядо Асен Широкодолски
НА СБРЪЧКАНОТО му стар

ческо лице се четат следите 
на тежък живот. Всяка бръчка 
е страница на пренален тРУД 
по мините на бивша Югосла
вия. по долнолюбатските до- 

'лове -й'баири ц:на .голрмн^се- 
мейни неЩастия. От синйте 
му като небе очи лъха топли
на и човешка

ни писма от своите пациенти.
С тоя занаят се занимаваше 

баща ми — доверява ни своя
та тайна дядо Асен. — Като 
дете гледах как работеше той. 
Той ми беше първият учител,
а вторият ■— прантичесната ми 
работа. >< • • '

Лекувал е дядо Асен и ста
ри и млади, имал е и лесни 
и тежки случаи. Никога не 
можал да пренебрегне .човеш- 

неволи. Успехът в леку
ването е най-гол ямата му наг
рада, нанто и признанието и 
благодарността на познатите 
и непознати пациенти.

Зная канвй са мъните но 
гато човек счупи ръка или из
кълчи коляно. И самият съм 
чупил единия си кран и двете 
Ръце. Съжалявам човека в 
неволя и помагам. Най-мъчно 
ми е когато

добрина...
Д. Станоевич и съпругата си Троянна Това са първите 

ления от срещата с дядо А- 
сен Широнодолски, 74-годишен 
пенсионер от Долна Любата. 
Хубави думи за него ще чуете 
от много хора от Босилеград- 
сна община и други места. По 
край земеделието дядо Асен 
„упражнява” и един необинно 
вен занаят. Той е прочут орто 
пед — човек, нойто успешно 
ленува счупени ръце и крана, 
помага на хората когато няма 
лекар. За този свой занаят 
Дядо Асен няма училище и 
диплома. Той е завършил са
мо четвърти клас. Но за 
стотиците изленувани пациенти 
дядо Асен е чудотворец, спа
сител, номуто са вечно благо
дарни. И не трябва да ни учу
ди факта, че на времето е 
имал покани да работи на ор- 
топедските отдели в болници
те във Враня и Скопие.

еви впечат-
ките

БЕЛЕЖКА

Про1зв1дството на слънчогле
да—търси сдружавана

Асен Широкодолски

— Няма ден — разказа дя
до Асен — да не ме потърси 
някой пострадал, с изкълчен 
или пречупен нрак или ръка, 
или за повреден добитък. По 
нянога довеждат самите бол
ни, а най-трудното е ногато ме 
повикат да отида при тях. А 
това значи пътуване о часове, 
което за моите години' и сили 
е много трудно.

Но дядо Асен, и самият в 
много патил, не може да от
каже на хората. Иска да по
могне ... Нато снъп спомен 
той пази много благодарсхве-

0 лекувам деца. От 
мъните и. плача им се свива 
сърцето ми,

В днешните

т преди нянолно години димитровградските сел
скостопански производители започнаха във все 

по-големи ноличества да произвеждат сл7,нчогледа. По 
настоящем в тази година в общината са заети 250 хен 
тара ниви с това полезно растение. Около 180 хектара 
притежава обществения, а 70 хектара частния сектор.

Очанва се добивът в обществения сеитор и та
зи година да бъде относително добър, доиато тона 
няма да бъде при селскостопанските производители. 
Причината лежи в обстоятелството, че частниците не 
са в постоянен ионтант с агрономите и селскостопан
ските техници, и да отглеждат тази нултура със съгла
сно техните съвети и изискванията на науната. Чосто 
пъти със слончоглед се засява мални нивици, покрай 
царевиците или градините. При това положение пти
ците унищожават повече от половината на реколтата 

На лице е необходимостта от сдружаване на сел
скостопанските организации с частните производители. 
Това ще допринесе да се увеличи производството и 
взаимната полза в двата сектора. Разбира се при при
лагане на съответните агротехничесии мерни, органи
зиране на изкупуването, обезпечаване на начествени 
семена и съответни торове и пр.

условия на раз
вита здравна Служба рще има 
работа за дядо Асен. Натежа 
ли са годините му, не може 
да пътува * иска да бъде пр- 
свободен на старинй.

Пожелахме му крепко здра
ве и по-мално пациенти.

Кирил Георгиев

МЛЕНОМИНЦИ

ПРИМЕРЪТ НА ГЬОРИНЦИ
• НАЙ-ГОЛЯМАТА МАХАЛА ПОЛУЧИ ТОК

наха да се елентрифицира и 
иъщата на тяхната съседна — 
вдовицата Йорданка Зарева, 
чийто покоен съпруг е участ- 
вувал в Народоосвободителна- 
та борба.

Трудолюбивите гьоринчани 
участвуваха в десетина добро 
волни трудови акции при пос
трояването на телевизионния 
ретранслатор в тяхното село. 
'Гранслаторът бе пуснат в дей
ствие на 8 септември и чрез 
него босилеградските зрители 
ще могат да следят и двете 
програми на Радио-телевизия 
Белград.

Гьоринци — най-гол ямата ма 
хала в босилеградсното село 
Мленоминци в Деня на осво
бождението от фашизма — 8 
септември може да се похва
ли с една значителна трудова 
победа: всички къщи в маха
лата получиха електрически 
ток. С упорит труД и собстве
ни средства тружениците от 
Гьоринци тази година постро
иха електропровод, дълъг 1500 
метра, Лри електрифицира
нето на махалата те работиха 
задружно й сплотено. Извънре 
ден е техният пример на со
лидарност. Те задружно помог-

Примерът на гьоринчани е 
много поназателен. Преди ня
нолно години те построиха во
допровод. тана че днес всяко 
доманинство има достатъчно 
вода. Те прокараха и път до 
своите домове. По него може 
да се върви с леки кола.

Днес махала Гьоринци има 
изглед на мално, приветливо 
селище с хубави постройни, 
без сламени покриви, със 
здрава вода в домакинствата 
и път нойто ги свързва със 
шосето Бооилеград — Рибарцм 
— Бистър.

Истина е, че частните селскостопански производи
тели са много заинтересовани за отглеждането на 
слънчоглед. Тази година за изкупуване на слънчогледа 
се е явило предприятието „Жупони рубин" от Нруше- 
вац, ноето предлага цена от 5,54 динара за килограм.

С една дума има условия в общината за по-голя- 
мо производство йа слънчоглед, разбира се с установя
ване на доходни отношения мсрнду частния и общест
вения сеитор с ноннретното прилагане на Закона за 
сдружения труд.

Д. Стоев

Воислав Димитров
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Младите от клисурски 

район развиват 

всестранна дейност
в ВРЕМЕННИЯТ ОТЛИВ НА МЛАДИТЕ ЗА РАЗГРЪ 

ЩАНЕ НА ОЩЕ ПО-БОГАТА ДЕЙНОСТ

Броят на младите в Клисур- 
ски район има променлив, се 
зонен характер. През отделни 
периоди на годината (лете и 
зиме) младежката организация 
наброява и до 300 души. В ос 
таналите сезони, когато учени 
ци-среднош колци, студенти и 
„печалбари” напуонат района
— тяхното число намалява до 
50—60 младежи и девойки.

Именно това е причината, че 
в целия район е създадена еди 
нна младежка 
Към нея работят няколко коми 
сии за разгръщане и провежда 
не на различни дейности: коми 
сия за спортни, за културно-за 
бавни дейности, за обществе
но- икономически отношения в 
селското стопанство, за идео 
логическо-политическо и марк 
сическо образование, относно 
за обществена самозащита и 
сигурност.

— Младите от Клисурски ра 
йон, съвместно с останалите 
обществено-политически органи 
зации, нанто и с граничарите 
от граничните застави развива 
ме всестранна дейност-г— зая 
ви председателят на младежна 
та организация Борис Богоев.
— Съществуващите комисии 
планово организират своята де 
йност.

И наистина: комисията за 
спортната дейност проведе тур 
нир по малън футбол с учас 
тието на 7 отбора с около 50 
участници. Първо място са за 
ели войниците от граничната 
застава „Ратно Павлович — 
Чичко”, второ място младежи 
те от Стрезимировци, а трето 
място отбора на Сухи-дол.

Комисията за културно-забав 
на дейност чрез секциите за 
забавна, народна музика, тан 
цовите състави и други, също 
разви плодна работа. Изпълне 
ни са над 20 спентакла в села 
та на Клисурсни район, нанто и 
Църна трава, Власина и пр. 
Редовно се организират танцо 
ви забави и хумористично-сати 
рични програми.

Може би най-разностранна 
дейноот постига комисията за 
идеологическо-политическа 
марксическа активност, относ
но за обществена самозащита 
и сигурност. Проведени са раз 
яснителни и дискусионни раз 
исквания по Берлинското съве 
щание на комунистическите и 
работническите партии, за Съв 
ещанието на необвързаните в 
Коломбо, накто и за подготви 
телната среща на Европейско 
то съвещание за сътрудничес 
тво и сигурност, състояла се 
неотдавна в Белград.

и

Смиловци: Започна учебната година

ФЕСТИВАЛ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА АРТИСТИТЕ НА ЮГО
СЛАВСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ — „ФИЛМОВИ СРЕШИ НИШ 
77”ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 

- МАЛКО РАБОТ- АРТИСТИТЕ - НАЙ-ГОЛЯМАТА 

СТОЙНОСТ НА НАШАТА 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

организация- НИЦИ
Скупщината на Тито- 

вия фонд на СР Сър
бия още на 25 май т.г. 
обяви конкурс за сти- 
пендиране на млади ра 
ботници и деца от ра
ботнически семейства. 
Неотдавна и нашият ве
стник публикува коннур- 
са, така че обществено 
стта в четирите общи
ни по-широко е запозна
та с условията на нон- 
курса.

, , Какъв е отзивът на 
коннурса в Димитров
градска община?

В Общинския синди- 
нален съвет казаха, че 
досега молби за стилен 
дии са поднесли 10 кан 
дида,ти. Тъй накто нон- 
нурсът е отнрит до края 
на септември очанват се 
поне още толнова мол
би. При такова положе: 
ние броят на кандида
тите не би бил малън, 
ако се има предвид, че 
в СР Сърбия без обла
стите ще бъдат отпус
нати 500 стипендии.

Едно обаче тревожи в 
Димитровградска общи 
на. От досегашните кан 
дидати 
млад работник. Следва 
да очакваме, че не са
мо числото на молбите, 
но и на заинтересовани 
то за стипендии млади 
работници и деца на ра 
ботници до края на ме
сеца що се увеличи.

Но младите от Клисурски ра 
йон дейно се включват и във 
всички трудови акции от мес 
тен характер,. Така например 
младежката бригада „Джемал 
Биедич”, съвеотно с местната 
общност и учениците от основ 
'ното училище „Иво Лола — Ри 
бар” участвува в полагането на 
електрически стълбове, копае
не на канал за водопроводи, 
строежи на телевизионните пре 
предаватели, почистване на гро 
бища и уреждане на училищни 
дворове и огради, строител
ство на пътища нъм Костро 
шевци и Драинци, залесяване 
на голини и пр. и пр.

— Трябва особено да се из 
тъкне сътрудничеството с гра 
ничарите — добави Борис Бо
гоев. — Почти няма нито едно 
младежно начинание без взаим 
■но сътрудничество и участие. 
Без оглед дали се касае за 
културно-забавна програма или 
младежка трудова акция. От 
друга страна, ценна помощ и 
разбирателство младите нами
рат в лицето на останалите об 
ществено-политичесии органи
зации. Струва ми се, че това 
наистина о най-правилния път. 
Тук трябва да се търои и плю 
ча за добрите резултати — за 
нлючи накрая младежкият 
председател Богоев.

В полнуощ на 3 септември 
1977 година големият екран на 
летната сцена в Нишката кре
пост загасна. След осем ве 
чери завърши 12-ия фестивал 
на постиженията на артистите 
на югославския игрален филм 
— „Ниш 77". Нишката публика 
има възможност да види 15 
филма на тазгодишната кино- 
продукция. Това е комплентна 
кинопродунция между „две Пу 
ли”, нанто популярно се нари 
ча периода от една година. За 
белязва се значителен прелом 
към съвременната тема и про 

, нинване на младите творци, 
главно постановчици.

С проблема на войната се 
занимават четири филма: „Хай 
на” (постановка Живоин Пав 
лович) 
пов),
Вукотич) и „Завръщането на 
отписаните" (Александър Джо 
рджевич).

Съвременната тема засяга 
работа в чужбина, провинциали 

и проблемите на младите 
(„Специално възпитание”, Лю
бовният живот на Будимир 
Трайнович"). Два филма („Из
бавител” и „Бестии") нито на 
съвременна, нито с тема ми 
капото, не могат да се оначе 
отвят^ като универсални. „Из 
стрел" и „Виелица” също за
служават да бъдат видяни, с 
оглед на изключителните пос
тижения на артистите.

Нишките „Филмови срещи” 
още веднаж потвърдиха, че 
най-голямата стойност на наша 
та кинематография са артисти 
те. А постиженията наистина 
бяха изключителни. Това пот
върдиха и раздадените награ
ди: макет на „Челе-кула" полу 
чи Милена Зупанчич, „Царица 
Теодора" и „Цар Костантин" 
Неда Арнерич и Павле Вуисич. 
Голяма грамота за женска и 
мъжка роля получиха Божидар 
ка Фрайт и Слободан Перович, 
грамота за женска роля разде 
лят Ева. Рас и Маргарета Грегор 
чич, а за мъжна доля 
Ивезич. Двама най-популярни 
артисти са Любиша Самардж- 
ич и Славко Щимац, докато 
за най-популярен филм е про 
възгласен „Любовният живот 
на Будимир Трайнович”.

Б. Величнович

зма

I. „Присъда" (Трайче По 
„Акция стадион" (Душан

Особена стойност представл 
яват филмите със съвременна 
теми. Това е и най-голямата 
група. Бяха прожектирани фи 
лмите: „Не се надвесвай на
вън", „Луди дни", „Вдовичес 
твото на Каролина Жеслер", 
„Пеперуден облак", „Специал
но възпитание", „Любовният 
живот на Будимир Трайнович", 
„Изправи се, Делфие".

Илиясамо един е

По случай велиния (двоен) юбилей на другаря 
Тито — 40-годишнината от идването му 
юнп (СЮК) и 85-ия му рожден ден — „Братство" под
канва всички младежи и девойки от българската на
родност нъм

Д- с.
Ст. Н. начело на

МЛАДИТЕ И ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНАЗВОНЦИ

ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА
Щателна подготовка Свои творби (стихове, разкази, размисли, есе

та), посветени и вдъхновени от обаятелния образ, 
живота и делото на другаря Тито, нашата Революция 
и социалистическо строителство, братството и единство 
то, борбата за необвързаност, мир и социализъм — 
изпращайте до редакцията (с пълен подпис: име и 
презиме, професия и година на възраст).

Най-добрите творби ще бъдат публикувани във 
вестнина и наградени с по една ннига .По-нъсно всич- 
ни публикувани творби РАВНОПРАВНО участвуват в

В младежкия учебен център 
в село Звонци тези дни прик 
лючи обучението на нурсисти- 
те младежи учащи се и сел 
скостолансни производители от 
Димитровградска и Бабушниш- 
на общини. В течение на 15 
дни те се подготвяха теорети 
чно и практически как да дей
ствуват с оръжие, кан да дей 
ствуват в случай на радиолож 
ко-биоложиа опасност и полу
чиха основни знания по все

народна отбрана и обществена 
самозащита.

Курсистите бяха подборно 
запознати с необвързаната по 
литина на Югославия и с други 
въпроси, отнасящи се до прес 
тижа и международното поло
жение на страната ни.

Курсистите с голям успех ов 
ладяха материала. Те показаха 
и отлични резултати в стрелба

Съвместните учения на младе

жи от Бабушнишка и Димитров 
градска община допринесоха 
много и за задълбочаването на 
сътрудничеството им, накто и 
запознаването им с младите от 
Звонци.

Според думите на ръководи 
теля на курса Томислав Чирич, 
курсистите напълно са подгот
вени, а воички задачи от прог
рамата са изпълнени.

явния КОНКУРС
Още веднаж ви подканваме редовно да изпра

щате своите творби!
НОННУРСЪТ Е ОТКРИТ ДО 10 НОЕМВРИ

Редакция на в. „Братство”

1977
ГОДИНА.та.

М. Дж.
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ДИМИТРОВГРАД ЩЕ СЕ СТРОИВПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД В „СТО ЧАР"

Сграда 31 потребата и 

митницата
Необходима е конкретна 

дейност
то се изграждат още четири 
нови платна на входа и изхо 
„а от нашата страна. А всичко 
йвГима за цел, освен да се 
.подобри работата на нашите 
служби, и увеличение на (про- 
пусквателката мощност на гра
«ицата в Димитровград, нанто
и да се облекчи минаването на 
пътниците през границата.

До нрая на тази, или в пача 
лото на следващата година, в 
Димитровград ще започне из
граждането на нова сграда за 
нуждите на митническите слу 
жби в общината. Обентът ще 
се строи до сегашната митни 
чесна спрада, нрай гарата. В 
момента се изготвя проентът, 
а работите трябва да принлю 
чат до 1980 година. Средства 
за строежа е обезпечило Съюз 
ното управление на югославски 
то митници.

На заседанието беше оцене
но, че има оправдание да се 
изготви самоуправително спо
разумение, а сетне да се съз 
дават условия за организиране 
на основна организация на 
сдружения труд на одружените 
селскостопански производите
ли. Този въпрос, включвайки 
всички възможни видове на 
сдружаването, произлизащи от 
Закона за сдружаване на част
ните селскостопански произво 
дители, а в зависимост от ма 
териалните възможности, тряб
ва да се проучва, усъвършен- 
ствува и прилага.

По отношение на общите 
служби и тяхното организирано 
беше прието, че принцип до се 
зачита принципът рационално
ст и икономическа оправда- 
ност.

Организационното устройство на организацията на сдру 
жения труд „Сточар” в Димитровград, в съгласие със Зано- 
на за сдружения труд и Закона за сдружаване на частните 
селскостопански производители, беше тема на 
заседание на Общинсната номисия за претворяване 
на Занона и представителите на „Сточар"

съвместното
в дело

Да кажем веднага, че „Сто
чар" е между онези организа
ции, които във връзка с при 
лагането на Закона досега не 
са предприели почти 
Всъщност, формирани са цен
трална комисия и няколно под 
комисии, но те все още не са 
изготвили нито един документ.

Оправдание за сегашното за
къснение са годишните почив
ки и някои несъгласувани мне 
ния по определени въпроси. В 
това отношение все още не е 
ясно трябва ли, или не, трудо 
вата общност организационно 
да се измени и в кой смисъл. 
Имало е мнения, че основните 
организации на сдружения труд 
в „Сточар" — „Нишава" — 
и „Търгокооп" — трябва да бъ
дат отделни организации на 
сдружения труд. Някои работи 
във връзка с общите служби 
също не са били ясни. А това 
е дали трябва да бъдат създа
дени общи служби за двете 
основни организации, или за 
всяка поотделно, както и дали 
всички служби да бъдат общи, 
или само някои.

Всички тези въпроси не само 
са обременявали работата на 
централната и останалите ко
мисии, но фактически са били 
спънка в работата.

Обсъждайки 
общинската комисия за прет 
воряване в дело на Закона за 
сдружения труд имаше ясни 
становища по всички въпроси, 
от които произтекоха и приети 
те изводи.

Преди всичко не съществу 
ва, нито може да има, дилема 
за начина и организационното 
устройство на „Сточар". А то
ва значи: никакво отделяне на 
двете основни организации — 
„Нишава" и „Търгокооп" — в 
отделни организации на сдруже 
ния труд.

Комисията, образувана с цел 
да съгласува нормативните ак 
тове с разпоредбите на Зако
на трябва да ускори работи
те, канто върху изготвянето на 
основните актове, така и на ос 
таналите актове във връзка с 
нормативното уреждане на вси 
чки отношения в организация-

— Също бих изтъкнал — ка
с изграждането

обенти ще се 
за работа

Наков, чеза
на споменатите

:ГобсРтЯаТнаСГслТужби, пряко 
свързани с дейността на митни 

Болшинството от ТЯХ съ- 
нямат необходи 

за работа и с из 
новата митница

нищо.
— С изгражданото на този 

обект ще се създадат най-нео 
бходимите условия за по-успе 
шна работа на митническите 
служби в Димитровградска 
община. — осведоми ни по 
въпроса Любомир Наков, — 
управител на митницата в Ди 
митровград. В момента са в 
ход и работите на пропусква 
телния пункт „Градини”, къде

цата. 
що в момента 
мите условия : 
граждзнето на

сегашните й помеще ползват 
щения-

А. Д.
А. Д.

ПРИРОДНИ КРАСОТИта.

Споменатата комисия трябва 
в срок от 15 дена да изготви 
проектоспоразумение за сдру
жаване на труда на работници 
те и върху това споразумение 
да започне публично обсъжда
не в организацията. Също тря
бва да се ускорят работите 
върху изготвянето и на проек 
тоспоразуменията за сдружава 
не на основните организации в 
трудова организация, канто и 
върху статутите на основните 
организации и трудовата орга
низация- Важно място в това 
отношение заема и работата 
върху правилника за основите 
и мерилата за разпределение 
на личните доходи.

Ако затрябва помощ ще се 
ангажират членовете на Общин 
ската комисия, канто и на реги 
оналната комисия за претворя 
ване в дело на Закона.

положението

Изглед от Стара планина

Също така и междусобнмте 
отношения в тази работилница 
са били дотолкова лоши и обре 
менени, че и те са били голя 
ма пречна за успешна дейност.

Положението е било извест 
но и на всички настанени в 
„Прогрес" и те самите са при 
ели решение за ликвидация. 
Тя е и проведена от линвмдаци 
онната комисия при Общинска 
та скупщина в Димитровград.

че не е бил в състояние да 
изпълни задълженията към та 
зи организация, нито по отно 
шение на приетите срокове, ни 
то пък по отношение на качес 
твото.

А трябва да се има предвид, 
че възможностите за обезпе 
чаване на работа в предстоя
щия период са минимални, да 
не кажем никакви.

Всичко това ясно говори, че 
„Прогрес" не е бил в състоя 
ние да работи и осигури права 
та на работниците, които гаран 
тира Конституцията.

СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА НА ЗАНАЯТЧИЙСКАТА РАБОТИЛНИЦА „ПРОГРЕС""

»Болиите« места св отстраняват
месец работниците са били на 
неплатена почивка.

течение на тази година 
лични доходи са изплатени са
мо за първите два месеца.

При всичко това проведени 
те разговори с ръководителите 
на Общинската скупщина, Об

щинският синдикален съвет и 
стопанската камара в Ниш са 
останали безрезултатни.

Между другото за работници 
те в тази работилница е била 
обезпечена работа и делово 
сътрудничество с нонфенцията 
„Чегър" в Ниш. „Прогрес” оба

След решението на Общин 
ската скупщина в Димитров
град, към края на юли, т. г. 
започна процедурата за линви 
дация на занаятчийската рабо 
тилница „Прогрес”. Решението 
е вече проведено в дело.

Положението в „Прогрес" е 
анализирано повече пъти в те 
чение на миналите две годи
ни. Положени са и всички уси 
лия то да се подобри, но за 
съжаление успехът изостана.

През деловата 1976 година 
се е работило със загуба. За 
покритието и са изразходвани 
средотва от фонда за общи ре 
зерви и съвместно потребле
ние. Останали са обаче 14 933 
динара, които са били без по
критие. Тези средства са нава 
нони от страна на самите ра
ботници.

Освен това в „Прогрес” не 
са изготвили санационна прог 
рама, нито пък са търсени на
чини за положителна работа в 
предстоящия период.

Трябва да се каже, че загу 
бата се е постоянно увеличава 
ла. За 1976 година е възлиза 
ла на 121 хиляди динара, за 
първите три месеца на 1977 
година 106 хиляди динара, а за 
петте месеца на 1977 година 
-над 170 хиляди динара.

През второто полугодие на 
1976 година са изплащани ми
нимални лични доходи, а един

В

А. Д.

Председателството прие ре
шение да се закрие бюфета 
с. Желюша,

в
а също така и 

будката на границата в Градисловото и духа на.
По такъв начин до нрая на 

годината Съюзът на инвалиди 
те _ще съгласува тази своя 
дейност със Занона за сдру 
жения труд.

на Закона
А- Ст.

Председателството на Съюза 
на инвалидите по труда и гру 
па отговорни обществено-поли 
тичеоки дейци от Димитров
град обсъдиха тези дни въпро 
са как Дружеството да съгласу 
ва своята стопанска (гостилни 
чарокснтърговска) дейност с ра 
зпоредбите на Закана за сдру 
жения труд.

Известно е, че някои спорт
ни и други организации и сдру 
жения в страната понрай дру 
гото се занимават и с гостил

работни места да се намери 
решение със стопанските орга 
низации в общината.

ничарски и търговски услуги. 
Така е и в Димитровградска 
община. Но ясно е, че тази 
дейност не е в дух на Занона 
за сдружения труд, който за 
прещава такива организации 
да се занимават със стопанска 
дейност.

За тази цел беше образувана 
която имапетчлена комисия, 

за задача с представителите на 
„Балкан” и „Търгокооп" да на 
мери решение за отстъпване на 
тая своя дейност и за решение 
на статута на заетите в своитеЗатова в най-нъс орок, тоест 

до нрая на годината и органи 
зацията на Съюза на инвали
дите по труда трябва да пре 
махне своите будки и заведе
ния, а за работещите на тези

заведения — членове на орга 
низацията. Окончателно реше
ние по въпроса ще вземе Скуп 
щината на Съюза на инвали
дите.
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Штщш Г'Г'

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ

ПИСМО ОТ СТРЕЗИМИРОВЦИ;л
ЙМш ШШШШШт Народът е доволен от‘У/.-'.

УА

БАСКЕТБОЛ

Обнадеждващи резултати
• СЛАВА?"'1 ДИМИТР°ВГРАДСКИЯТ БАСКЕТБОЛ ДА СИ ВЪЗВЪРНЕ НЯКОГАШНАТА

БАСКЕТБОЛЪТ в Димиртов- 
град има боГата традиция. Ди 
митровград, по-точно някогаш
ния Цариброд, веднага след 
освобождението от фашизма 
беше между малното градове 
в страната, в нойто баскетбо
лът намери плодородна 
ра. Срещу баскетболния от
бор на града тук идваха

се открояват два периода: е- 
диният след войната и вторият 
едва от няколко години насам. 
През втория период баскетбол 
ният отбор „Свобода" се със
тезава с променяме успех, но 
главно в същата ■ група. Вслед 
ствие на редица нерешени ма 
териално-финансови 
зационно-технически 
резултатите >могат да се оначе- 
ствят не толкова успешни. А 
сили и таланти има доста.

Тазгодишното пък показва, 
че бавно, но с известна устой 
чивост, баскетболистите 
връщат някогашната 
Съревнованията в Югославсна 
та баскетболна купа и победа 
та над съперник от висш ранг 
(„Напредък" от Алексинац). 
накто и първите два кръга в 
есенния полусезон, откриват 
добри перспеткиви пред бас
кетболистите. Доколкото запа 
зи баскетболният отбор „Сво
бода" първото място в група

та, спечелено през пролетния 
полусезон, ще мине във висш 
ранг — Сръбсна лига, а оттам 
вече ще се атанува към „Б" 
републиканска дивизия.

Разбира се, за да се постиг 
нат такива резултати, а необ
ходимо в много отношения да 
се подобри работата с баскет 
болистите. Преди всично тряб 
ва да св' повиши волевата и 
физическа закалка, да се подо 
бри прецизността, самият бас 
кетболен спорт да се омасо- 
ви, за да има отде да се на
бират нови баскетболисти. Све 
де ли се работата до възмож
ностите на треньора или на 
друго лице — траен успех не 
мож$ да се постига. Само ко
лективната работа (и в ръко
водството, и сред баскетболи
стите) е гаранция за високи 
завоевания. Опитът от след
освобожденските години е 
красноречиво доказателство за 
това.

поч-

да се
състезават отбрри като „Църве 
на звезда" от Белград и 
други, сега членове на „А 
републиканска

и органи- 
въпросиоще

група.
Естествено, че условията за 

упражняване на баскетбол от 
освобождението до днес норе 
нно се измениха и че е илю
зорно да се ‘очаква сегашният 
баскетболен отбор да се със
тезава в най-качествената бас 
кетболна група. Но свободно 
може да се каже, че не всич 
(«и възможности (дори и приб 
.яизителяо) са използвани и се 
ползуват, баскетболът да зае
ме достойно място е спорт
ния живот на града.

Всъщност, 
димитровградския

Стрезимировци: Подмяна на елентричесните стълбове
въз

ел ава. КАТО читател на в. „Братство" обждам 
Ви се с това писмо за да Ви съобщя какви 

новини има в Клисурски край. Найновото е 
това, че се асфалтира пътят Клисура—Стрези

мировци в дължина от 6,5 километра. Привърщ- 
ва се и пътят от Беглик до село Кострошевци, 
а научаваме се, че ще се продължи с изгражда
нето на пътя до Драинци. Трябва да се подчер
тае, че тия пътища се изграждат С участие на 
местното население и парична помощ на Общи
ната в Сурдулица. Народът е твърде 
че се

в историята на 
баскетбол Ст. Н. — А. Д.

ФУТБОЛ доволен,
започна тая акция за асфалтиране на пъти

щата в Клисурски край.
В Стрезимировци се връши подменяване 

на електрическите стълбове. Дървените стълбо
ве ще заемнят бетонни. В тези акции ние нами 

раме подкрепа и от страна на войниците от 
ничната застава.

В ТЪРГОВИЩЕ РЕМИ
„Пчиня” (Търговище) — ^Младост” 0:0 (0:0)

На този мач от футболисти
те на „Младост" с най-добра 
игра се представиха: Милое 
Станкович, Драган Станнович и 
Борис Тасев.

Трябва да се отбележи, че 
в Търговище играха и младите 
отбори на „Младост" и „Пчи
ня". Домашните футболисти, 
при по-добра игра се наложиха 
с резултат 3:1. Това бе и пър

гра-

Ето това са новините от нашия край, кои
то ни радват и ни дават подтик за нови акции.

Другарски ви поздравлява 
Борис ТОНЧЕВ 

с. Стрезимировци

Във втория кръг на есенните 
футболни състезания, футбол 
ния отбор „Младост" от Боси 
леград игра наравно в Търгови 
ще срещу домашните футболи 
сти на „Пчиня”. Въпрени, че в 
този футболен мач не бе отбе 
лязан нито един гол, босиле 
градските футболисти се пред 
ставиха като солиден отбор, 
който може успешно да играе 
ако е мотивиран. Това е особе 
но важно, защото в първия 
кръг на състезанията, футбо 
листите на „Младост” на до 
машен терен претърпяха ката 
строфално поражение от „Же
лезничар" (Брестовац) — 7:0.

Във футболния мач в Търго 
вище възможности за победа 
имаха и двата отбора, но по 
ради неефинасността на напа 
дателните редове — останаха 
неизползвани.

вия мач на младия отбор на 
„Младост”, който през есенни 
те футболни 
Южноморавската футболна ли 
га ще има още пет мача.

Двата отбора на „Младост" 
поредните си футболни срещи 
ще имат на 11 септември в 
Босилеград срещу отборите на 
„Кощана" от Враня-

състезания в

ПРЕЗ ЛЯТОТО В ЗВОНСКА БАНЯ

В. В.

7509 нощуванияБАСКЕТБОЛНА СРЕЩА

РЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА »СВ0Б0ДА« « НАЙ-МНОГО ДОМАШНИ ГОСТИ

КК „СВОБОДА” — КН „НУРШУМЛИЯ" 75:80 (48:38)
Изгубеният мач тежко падна 

на баскетболистите от Дими
тровград, между другото и по 
ради това, че все до 38-та ми 
нута те водеха дори и с 18 то 
чни разлика! Димитровградча 
ни сякаш толкова бяха сигурни 
о пооедата и на тактиката въ
обще не обърщаха внимание. 
Това те показаха и с двата пе 
нала: не хвърляха топната ди 
рекгно на гол, но хвърляйни 
я от страна продължиха игра 
та. Гостите добре използваха 
тази невнимателност.

Изгубените две точки на 
„Овобода" я свалиха от първо 
на второ място в дивизията. 
Това е много важно, защото 
сега възможности за влизане 
в Сръбската дивизия са мини
мални. Именно, съществуват 
само две: Една е да спечели 
една от двете предстоящи 
срещи в Б. Паланна срещу 
„Младост" или в Долввац сре
щу „Долввац".

Баснетболният отбор „Овобо 
да” от Димитровград на 4 сеп 
тември т. г. се срещна на свой 
терен с отбора „Куршумлия” и 
загуби със 75:80.

ЗАПОЧНА ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН НА ФУТБОЛНИТЕ СЪСТЕ
ЗАНИЯ

Поражение поради 

неотговорност
ДИМИТРОВГРАД: „А. БАЛНАНСНИ” — „ПРОГРЕС” (П) (2:3) Откритият басейн

Звонсна баня, разположена 
в живописните енлонове на 
Влашна планина на надморсна 
височина от 630 метра през 
това лято беше пълна с гости.

вилите

Голямо интересованйе за 
Звонсна баня имаше особено 
в нрая на август, ногато и 
всички места бяха заети. От- 
нритият басейн беше пълен 
от сутрин до мрак. Непрекъс
нато работеха и двата затво
рени басейна, в нойто водата 
по всяко време е 27 градуса 
Целзиеви.

За поражението на „Асен 
Балкански” главната причина е 
неотговорността на някои фут 
болисти, а между тях и гол 
маните, които неоправдателно 
отсъствуваха. Голманът на „А. 
Балкански” беше на бърза ръ
ка „подготвен", само мачът да 
не бъде отсрочен.

В първия кръг на есенното 
състезание в МФС — Ниш 
„Асен Балкански” от Димитров 
град загуби на свой терен от 
отбора „Прогрес” от Пирот.

Друга възможност е „зеле 
ната маса”. Именно, баокетбо- До края на август във
листа на КК „Куршумлия” — на „Черни връх" и в частните
Милевич поради наказание не къщи е имало 7 500 нощува-
е имал право да играе на сре ния, значително повече от съ
щата срещу КК „Свобода". За щия период на миналата го
това от жалбата на „Свобода" дина.
знаят и съответните, органи 
на дивизията. Решението се 
очаква.

Все до 80-та минута мачът 
измежду двата отбора беше 

Обаче, последниравноправен, 
те десетина минути по-добре 
играеха гостите и извоюваха 

победа.

За този голям „прилив" на 
гости в Звонсна баня много 

Д. С. допринесе хубавото време.д. с. М. д.
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№ Афоризми
за
мира

Ано желаеш мир, бъ
ди готов за война.

ВЕГЕЦИЙТата носи, синат работи за лоб...
Пойде онядан моят комшия Саватня с 

мене у Цариброд. Ка издезомо из автобусат 
каже ми он:

— Манчо, рано стигомо, йоще не су от
ворени дуНавьете, айде да свърнемо при тво- 
етога сина, да испийемо по йедно каве и да 
видимо ко живейе момчето ...

И отидомо тамо. Саватня стану у дворат 
та изгледа ижуту и улезомо унутра. Тува 
си бейоше сви: снаата, синат, унукат. Йоше 
не бейоше отишли на работу.

Седомо и снаата принесе да ни почерпи. 
Ф Първо куснумо слатко, а после принесоше 
ф странско пийене, койе ни одма удари у гла-
♦ ву. После запалимо по йедну американску 
^ цшгару, па закусимо и све що йе поред... 
Ф Ка си пойдомо Саватня че ме пита:
ф — Бре, Манчо, че те питам нещо, колко
♦ души работе у домат на твоетога сина ...
? — Само он ... — одговори му я.

— Знам дека за ижуту си му ти пома- 
{ гал да Бу напрани. Ама де ми кажи са колко 

прима он заплату у предузеКето:
— Па да се не лъжем ама мислим дека 

получава около дви хилядарБе и осамстотин 
динара нове паре...

— Бре, бре, додека бейомо тамо све си 
мисли: кико твоят син с толко малко паре 
живейе тека богато, добре облечени, добре 
се ране, све странсБе цигаре пуше, странско 
пийене пию?

— Е Саватийо, това са нейе тешко, де-
♦ тето получава югословенсЬе паре, а с гер- 

мансКе марБе на границуту купуйе у безми- 
товния магазин усиВи, американсЬе цигаре 
КЕНТ, васулят и компирйете су му от село, 
дадем му и сиреше... Тека че буде додека 
сам жив. Моят син работи само за леб...

МАНЧА

Мирът е най-висшото 
благо, поето желаят хо
рата в този свят.

СЕРВАНТЕС

Мирът между неприя
тели о нратнотраон.

А. ШЕНИЕ

Мирът не се поддър
жа със сила, той се по
стига с разбирателство.

А. АЙНЩАЙН

Нъдето Мир — там и 
пир.

„И вълкът сит, и агънцето цяло”Хърватска
„ТУРШИЯ”

Мирът е по-добър от 
победата, на която се 
надяваш.

яШа аащ
френсна:

♦

I Лошият мир е по-до
бър от лошата война.

Русна

I
По-добре железен мир, 

отколкото златни войни.

Мисли, афоризми... 
ЗА ЖЕНАТА

Жената винаги ще бъде опас
на на всеки рай.

П. КАОДЕА
Жената с минало, няма бъде

ще. Жените не се докарват толко
ва за мъжете, колкото против же
ните.

Оскър УАЙЛД

Във всяка жена живее тъща.
Ж. РЕНАР Ж. НОРМАН

Най-обичам жените, когато це 
луват, защото тогава са принудени 
да мълчат.

Тялото, това е най-малкото не
що, което може да даде жената на 
мъжа.

РОМЕИ РОЛАН М. АШЛР
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