
ВрятстЕо С уназ на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
„Братство" е удостоено 
о Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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иТ НА БЕЛГРАДСКАТА среща на конференцията за сигурност
И СЪТРУДНИЧЕСТВО

АКЦЕНТИ
Въпреки че две години не 

са дълъг период от време, а 
през него е имало резултати 
във всички области, ноито за
сяга Конференцията, оценява 
се, че все пан те са изпод ев
ропейската реалност, възмож
ности и истинските интереси 
на европейските страни. Било 
да се касае за основната част 
на Заключителния акт — Дек 
ларацията за принципите, или 
за военни въпроси, стопанско 
сътрудничество, така нарече
ната трета кошничка и сигур
ността в областта на Среди- 
земноморието, Европа в голя
ма степен е обременена с бло 
кови схващания и интереси.

Целта на Хелзинки и целта 
на Конференцията за 
ност и сътрудничество именно 

съдържа в увеличението 
на взаимното доверие в Евро
па, в надделяването на блоко 
вата подялба, ноито принципи 
Европа прие като основа на 
взаимните отношения.

БАВНО I! 
СКЪПО ЕВР©ПЙ ЗАЕДНО

Сякаш е станало пра
вило да се строи б авно 
искъпо. Изграждането 
на почти всеки обект 
обикновено става с нео- 
правдателно закъснение. 
Закъснението понякога 
надминава запланувания 
срок за построяването 
на един обект. Поне та
ка е в Босилеградсна об 
щина.

Един опитен строите
лен работник назва, че 
за изграждането на 
един по-малък обект про 
ентът трябва да се из
готвя една година, а за 
сметка на това постро
яването му да се извър
ши в много по-нратън 
срок. И добавя че ние 
правим обратното: на
бързо направен обект 
— протакане хода на 
построяването, 
спорно, че тун има мно
го истина.

Например, жилищна
та сграда, която се 
строи в Босилеград от
давна трябваше да бъде 
завършена. Обаче, досе
га са само сложени ос
новите на същата. За
що? Когато се започна 
с построяването на съ
щата сграда бе, устано
вено, че проектът не е 
комплектуван и трябва 
да се допълнява ... По
ради същата причина 
закъсня и постройване- 
то на хотела в Босиле
град, разбира се, с до
пълнителни разходи.

Но не винаги и за 
всичко са виновни про
ектантите. Голяма част

© КОНФЕРЕНЦИЯТА ОТКРИ МИЛОШ МИНИЧ, съюзен се-нретар на външните работи 
па СФРЮ

СЛЕД двумесечна пауза Ев 
ропа е отново около кръглата 
маса. конгресния 
„Сава” от 4 октомври, започ 
на Белградската среща 
Конференцията за ервопей- 
ската сигурност и сътрудни
чество. Подписалите Хелзин- 
шката повеля 35 страни тря 
бва да извършат сериозна ра 
змяна на мнения за досегаш 
«ото прилагане на разпоред
бите на Заключителния до
кумент от Конференцията и 
да се договорят за мерните 
за продълбочаване на взаим 
ните отношения за подобре
ние на сигурността, развитие
то. на сътрудничеството и на 
маляване на напрежението.

ции в много области, е около 
обща маса и че разговаря и 
за онова, което я разединява 
и обединява.

ме едно или друго предложе
ние, да каже, че е направил 
голяма отстъпка и проявил до 
бра воля- Понеже Белградска
та среща за сигурност и сът
рудничество не е класична 
конференция, но твърде спе
цифично събрание, на ноето 
дълго се премерва и мери, у- 
мело говори и играе с нерви, 
за да може накрая да се стиг 
не до резултат, който може 
би е известен още в самото 
начало.

Най-важното е все пан то
ва, че Европа, въпреки блоко
вата си подялба и конфронта-

център

на

ФАКТОР НА УСПЕХА

В Белград, фактически, тряб 
ва да се даде отговор на въп
роса дали разпоредбите от 
Заключителния акт могат да 
се осъществяват по-пълно и 
по-ефикасно, отколкото досе
га. От този отговор ще зави
си и оценката на резултатите 
от настоящата цреща.

сигур-

се

На същата среща предста- 
мини-

Още на Подготвителната 
среща, която продължи нъм 
два месеца, европейските неу 
трални и необвързани страни

Без-
вители (опълномощени 
стри на външните работи) на 
35 страни трябва да приемат 
решение за мястото, датата и I дадоха голям принос в нейна

та работа.
равнището на подобна среща 
— за да се запази нонтинуи- 
тета на Хелсиншката конфе
ренция.

Без преналяване 
може да се каже, че по този 
начин дадоха възможност за 
успешното й завръшване.

С оглед на договора в Хел- 
синки от преди повече от две 
години, на който се подписа- 

шефовете на държавите 
или страните на всички стра
ни-участнички, тази нова за 
дача не би трябвало да бъде 
трудна. Не би трябвало, 
това не значи, че не ще има 
и трудности.

С право се очаква и 
втората фаза на Белградската 
среща деветте необвързани и 
неутрални страни да бъдат об 
щия знаменател, толкова необ 
ходим на европейските разли

във

ха

.......
ни.

Конгресният център „Сава” в Нови Белград, където се про
вежда Конференцията

но
(Б. С.)

от вината пада и на стро 
ителните предприятия- 
Защо например,

Европа, наистина, вече но 
е такава, наквато беше 
времето ма Хелзинки. Тъкмо 
зарад това на Белградската 
среща ще държат изпит, за 
който днес но о напълно из
вестно с какъв успех ще го 
издържат.

ИЗ ПОРЪЧЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ДО УЧАСТНИЦИТЕ НА БЕЛГРАДСКОТО ЗАСЕ
ДАНИЕ НА СЪВЕЩАНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПАподими

тровградска „Градня” за 
късня с изграждането на 

Босиле- МИРЪТ Е НЕДЕЛИМводопровода в 
град за една година? А 
„Електродистрибуция” — 
Лесновац преди две го
дини трябваше да заврт, 

на елеши изграждането 
итропровода Лисина — 
Любата на дт»лжина от 
41 километра. Изгражда
нето на няиои обекти от 

ВЕЦ

Очевидно о, чо и покрай по 
стигнатите успехи, трябва да 
со полагат по-големи 
от всички страни за по-офииа- 
сно осъществявано на истори 
месната програма от Хелзин
ки. Затова именно считам, че 
задачата, 
пред белградското заседание 
о от изключително значение. 
Необходимо е по цялостен, от

на Съвещанието за европей
ската сигурност и сътрудниче
ство — да доминира полити
чески реализъм, държавниче
ска отговорност и взаимно у- 
важение.

Убеден съм — се назва по- 
нататък в поръчението на пре 
зидента Тито — че танъв кон 
струнтивен дух ще владее във 
вашата отговорна работа и че 
успехът няма да изостане. От 
заседанието в Белград това с 
право очакват не само народи 
те и обществеността на стра
ните-участнички, но и на ос
таналия свят, който все пове
че е пропит от убеждението, 
че мирът е неделим, че проб 
лемите са взаимно зави
сими и съществува тясна връ 
зка между всички региони. 
СФР Югославия и нейните 
представители що се застъп
ват да дадат пълен принос на 
тези общи стремежи...

крит и правдив начин да се 
разгледа какво е постигнато 
досега и с търпелив труд и 
съответни мерки да се под
тикне по-динамично и всеоб
хватно осъществяване на Зан 
лючителния документ. Тези 
важни цели изискват в рабо
тата на белградското заседа
ние, — канто това беше слу
чай и в досегашната работа

След успешно завършената 
Подготвителна среща през ля
тото в Белград, не що и съм
нение, че Европа може да до 
пусне да но издържи предсто 
ящия изпит. Макар-чо о съв
сем ясно, че Заключителният 
акт от Хелзинки представлява 
едно цяло, чо всични ногови 
подписници са еднакво заинто 
ресовани за всично онова, мое 
то са приели. Някои пък вяр
ват, че нищо от направеното 
не може да заместии онова, 
моето ме е направено, донато 
някои дават невъзможни прод 
ложенид — за да но приемат 
и възможното и реалното.

усилия

етап навтория 
„Власииа” в Лисина и 
Божица закъснява с по
вече от една година. То-

която со намира

ва закъснение коства до 
сетни милиони динара.

Това са някои от оче- 
биещите примери за не 
достатъците имащи се- 

в стро В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СР СЪРБИЯриозни последици 
ителната дейност- С ед
на дума, закъсненията 
са станали правило,сло 
дователио и посиъпване- 
ио ползуваието и отпла- 
то на изграждането.

Очевидно е, чо проб- 
от тази дейност

ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДЕН ПРОБЛЕМЪТ 

С ФОСФАТИТЕ В ЛИСИНА
лемите 
трябва сериозно да се 
обсъдят и предприемат 

срещу субоитив- 
слабости. Ному се 

се строи

на фосфатите в Лисина — Бо
силеградсна община.

Очаква со върху тази про
грама наскоро да решава Из
пълнителният съвет на Скуп
щината на СР Сърбия.

При Изпълнителния съвет
на Скупщината на СР Сър
бия о създадена делова гру
па, ноято готви програма за 
предприемаме на мероприя
тия във връзка с откривано
то на мина за експлоатация

Това различно в поведение
то, скрито зад различни инто 
роси говори, чо никой напъл
но но открива картите си, за 
да можо утро, иогато со прио

мерни 
ните
изплаща да 
бавно — и скъпо? В. В.В. В.



ЮГОСЛАВСНОТО — АМЕРИНАНСНИ ОТНОШЕНИЯЗГЯЯГ" Едвард Кардел 

посети САЩЕнрико
Бердингуер 

в Белград
междуразмяна на мнения 

СФРЮ и САЩ за антуалнито 
международни въпроси и за 
още по-цялостно запознаване 
и по-успешно развитие на от
ношенията между двете стра-

Членът на Председателство
то на СФРЮ Едвард- Нардел 
направи няколкодневно оф 
ално посещение в САЩ. По 
време на посещението Едвард 
Нардел се срещна с президен 
та на Съединените америнан- 
сни щати Джими Нартър. но- 
муто предаде лично послание 

СФРЮ Йо- 
оип Броз Тито. Президентът 
КартъР изрази желание прези 
дентът Тито възможно по-ско
ро да посети САЩ. Джими 
Нартър подчерта, че поздрав- 
лява
па Югославия, която постиг
на отлични резултати в изгра
ждането на демократичното си 
общество. Американският пре 
зидент заяви, че президентът

ици

ни.
Едвард Кардел се срещна и 

югослав- 
САЩ. При

с представители на 
ските преселници в 
това той им отдаде признание 
за подкрепата, която оказва
ха и оказват на старата си 
родина в усилията й зв вът
решно преобразование и меж 
дународна афирмация, канто и 
за укрепване на отношенията 
между СФР Югославия и 
ОАЩ.

На тази твърде приятелска 
среща присъствуваха и

По покана на Председател
ството на ЦК на СЮК на 3 он 
томври в Белград пристигна ге 
неарлният секретар на Итали
анската комунистическа 
тия Енрико Берлингуер с при
дружаван от члена на Секре
тариата на ЦК на ИКП Ансел- 
мо Гутио.

На летището „Белград" Ен
рико Берлингуер бе посрещнат 
от д-р Александър Гърличков, 
д-р Тихомир Влашкалич, Доб- 
ривое Видич, Душан Глигорие 
вич и Владислав Обрадович.

След кратка среща с група 
италиански журналисти Енрико 
Берлингуер на летището в Сур 
чин даде кратко изявление за 
югославската общественост, с 
което отправи поздрави 
всички членове на Съюза на 
югославските комунисти и до 
всички народи на Югославия- 
Генералният секретар на ИКП 
изрази надежда, че предстоя
щите разговори ще засегнат 
много въпроси от общ инте
рес. „Убеден съм че нашите 
разговори ще бъдат важни за 
по-нататъшното развитие 
сътрудничеството между Ита
лианската комунистическа пар 
тия и Съюза на югославски
те комунисти” — каза накрая 
Енрико Берлингуер. При това 
той оцени отношенията между 
двете партии нато твърде до-

от президента на

Приятелски разговор: Тито и Торииоспар-
ПАНАМСК И ОТНОШЕНИЯЮГОСЛАВСКОнезависимото развитие

Среща Тито - ТорииосЛа-

на решения по 
спорни въпроси. Пре-

На 1 октомври т. г. в На- 
Белград

намирането 
всички
зидентът Тито особено подчер 
та необходимоста отделни нео 
бвързани страни да преодля- 
ват своите конфликти по ми 
ролюбив начин, с което ще до 
принесат, канто за собствена 
та си независимост, тана и за 
устойчивостта и положителни 
те процеси в света.

роджорджово край 
Президент!,т на Републиката 
Йооип Броз Тито се срещна 
с пребиваващия У нас пред 
седател на правителсвото на 
Републина Панама генерал 
Омар Торииос.

Премиерът Торикос осведо 
ми президента Тито за антуал 
ното положение във връзка 
с подписването на панамско- 
американското споразумение 
за Панамския канал и за бъде 
щите активности по регулира
не на този въпрос.

$ ..Й№?
'

тщш. «V

Нидо
5Ч?»*' ••- Президентът Тито и предсе 

да телят Торикос изразиха же 
лание за по-нататъшно задъл 
бочаване на приятелските от 
ношения между двете необвър 
зани страни.

В разговорите взеха участие 
председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Веселин 
Джуранович, членът на Съюз
ния изпълнителен съвет Стоян 
Андонов, шефът на Набинета на 
президента на Републиката 
Берислав Бадурина — от юг° 
славсна страна и министърът 
на външните работи на Репуб 
лика Панама д-р Нинолас Гон- 
залес Ревиля и други личности 
от панамска страна.

шт- и

9X,"•А

№III
. ■ - Щг*.

|>ШЛ Президентът Тито поздрави 
тази крачна на Панама и САЩ, 
като подчерта, че миролюби 
вото решаване на този проб
лем може охрабряващо да вли 
яо за такова решаване и на 
други открити въпроси не са 
мо в тая област но и в по- 
широки международни разме-

на
II;щ

Е. Кардел във Вашингтон 
Тито неотдавна предприе дъл
го пътуване до Москва, Пьон- 
гянг и Пенин.

Също така Едвард Кардел 
води разговори с подпредседа 
теля на САЩ Мондей и дру
ги изтъннати личности. Посе
щението на Едвард Кардел в 
САЩ бе удобен момент

зар Мойсов — председател- 
ствуващ на 32-то заседание 
на Общото събрание на ООН 
и другите придружаващи Ед
вард Кардел, Емил Лудвигер, 
Драган Бернардич, Светозар 
Старчевич, нашият посланин в 
Канада Митко Чаловски и дру

ри.
По време на срещата бе из 

тъкната необходимостта от 
единно и солидарно дей
ствуваме на необвързаните и 
развиващите се страни в из

Президентът на СФРЮ и 
председател на СЮК Йосип 
Броз Тито на 4 онтомври в Ка 
раджорджево прие и води раз 
говор с Енрико Берлингуер.

за ги.

В твърде сърдечна и прия
телска обстановка другарите 
Тито и Берлингуер извършиха 
всестранна размяна на мне
ния по редица въпроси, отна
сящи се до международната 
обстановна, актуалните между 
народни процеси, за отношени 
нията в комунистическото и 
работническото движение, нан 
то и за сътрудничеството ме
жду СЮК и КПИ и СФРЮ и 
Републина Италия-

пише ИОСИП БРОЗ тито

Комунисти и католици
без съмнение’ ще нажете: ос 
тавете философския спор на
страна, защищавайте животи
те си, докато още можете да 
ги защитите! Танова е наше
то положение днес. Над нас е 
надвиснало фашистното чудо
вище на войната. Тази опас
ност изтласква на заден план 
всично друго. Затуй номунис- 
тите подават ръка «а натоли- 
ците съвместно да настъпват 
против фашизма и войната — 
тези най-реакционни сили, ко
ито еднакво заплашват народ
ните маси без оглед на веро
изповедание, политически убе
ждения. На германския фаши
зъм сигурно католицизмът му 
е твърде либерален и той го 
преследва като „бунтовниче
ски ".

От католическото движение 
днес се издига протест против 
този главен враг на човечест
вото, против фашизма и вой
ната. Ако католическите 
низации и натоличесните 
жения въобще днес биха 
станали против фашизма и во 
ината, по този начин те биха 
станали, обективно, напредни
чави, а не реакционни движе
ния. Това е решаващо мери
ло за отношението на комуни 
стите нъм организациите, дви
женията, народите, па и техни 
те водачи. При танова положе
ние наш дълг и интерес е, це
локупното човечество да се

още не могат да се опреде
лят на ноя страна да застанат. 
Към тях се числят и стотици 
хиляди вероизповеданици 
католическите организации. Не 
могат да влезнат във фронта 
на войната и фашизма — за- 
щото войната е против техните 
най-съществени морални схва 
щания и материални интереси. 
Във фронта на мира и демо
кратизацията не влизат, защо 
то уж се

сти, експлоататори, ние можем 
да твърдим: социално-икономи 
ческите различия измежду ма 
сите на католическите и кому 
нистичесните организации 
са такива, че да могат да пре 
чат на сътрудничеството на 
тези две движения. В Слове
ния, па и в Хърватско, тази 
разлика е приблизително една 
ква, канто да речем, измежду 
ХСС и комунистите.

По своя мироглед, ние ному 
пистите сме нооители на ди- 
алектичесния материализъм и 
като такива сме — 
гиозни. Католиците по 
философски убеждения 
деалисти, вярват в бога и чер 
ковните догми. Измежду тези 
две убеждения съществува не 
примирима противоположност. 
Тя има и класови, 
ски и научни норени.

от
«• - - неI
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боят „от призрана 
на комунизма”. А комунистите 
пък са най-решителни борци 
за мир и народна свобода.

Какво разединява тези две 
крупни обществени движения? 
Какво им пречи заедно да за
щищават мира и свободата? 
Да погледнем най-напред кой 
съчинява комунистическите, а 
кой християнските 
ции. Комунистическото движе
ние е работническо движение, 
към което се приобщават по- 
малка или по-голяма част от 
градската и селската беднотаи 
напредничавата интелигенция- 
Главната маса на католически 
те организации съчинява сел
ячеството, еснафщината; сел
ската и градоната беднота и 
младежта на тези слоеве, пред 
вождана от католическите ове 
щеници. Следователно, 
за миг не губейни от предвид 
значението на свещеническата 
йерархия на „черновките ння- 

и известен слой капитали

Статията „Комунисти 
и католици” Тито ® на- 

презписал във Виена 
ноември 1936 година, а 
публинувана е в декем
врийския брой на в. 
„Пролетер” орган на ЦК 
на ЮКП.

ан тирел и- 
своите 
са и-

организа-
и иоториче

Но какво бихте 
■ногата бихтеНЕ МИНАХА ни двадесет го 

дини от свършването «а ^пос
ледната” световна война — 
нова война е на прага.

Наближаването на тази 
ност е сигнал за действие на 
всични обществени сили. Те 
се определят — за война или 
мир, за фашизъм или за де
мокрация. И колкото по-актив 
на е борбата между тези две 
главни сили в овета — толно
ва повече безпомощни се 
измъчват ония третите, които

казали вие 
видяли такива 

двама философи в гората, как 
двамата виждат, че срещу тях 
се е отправил огромен- звяр, 
ноято иска да ги разнищи и 
смаже? Могат да се отбранят 
само с общи1 сили. А те — 
вмеото съвместно да се защи
щават, да зоват на помощ вси 
чки, съседи и приятели — да 
се пропират около това, да 
речем, дали Бог е създал чо
века, или човенът. е измислил 
(въобразил си е) бога. Вие,

орга-
дви-а

въ-
опас

нито

зе
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СК В ЮЖНОМОРАВСНИ РЕГИОН
ОТ ПРОГРАМАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН 
СЪВЕТ

Идейно политическо и 

организационно укрепване на СК Самоуправителните 

отношения главна задача
На 28

гатите на МОН на СНС на 
Южноморавския регион обсъ 
диха развитието на 
на комунистите и неговото и- 
дейно-политичесно и органи
зационно укрепване.

Бе оценено, че Съюзът на 
комунистите в 13-те общини 
на региона успешно е изпъл
нил своята роля в провежда 
не на задачите, произтичащи 
от партийните конгреси, кон
ституцията и Закона за сдру 
жения труд.

Идейното издигане и мар
ксисткото образование са би- 

и остават първостепенна 
задача в заздравяването на 
класовата същност и обще
ствената роля на Съюза на 
номунистите. Около 80 на сто 
от членовете на Съюза на 
комунистите са били включе 
ни в различни форми на и- 
дейно-политическо издига

не. На територията на регио
на работят 10 политически 
школи на „Борба" в които 
през последните две години 
са слушали лекции над 4 хи 
ляди комунисти, а същата 

досега са завършили оноло 3 
хиляди души. Школите на са 
моуправителите „Милентие 

Попович” са посещавали 2705 
слушатели, от които 2334 ду
ши са я завършили с успех. 
388 номунисти са завършили 
политичесните школи при об- 
щинсните комитети на СКС.

През формата на се
минари и на трибуни по 
марксистко образование осно 
вно идейно и марксистко об
разование са получили над 16 
хиляди комунисти в региона 
— бе оценено на Заседание-

Реорганизацията и омасовя- 
ването на СК също са дали

септември т.г. деле- добри резултати. През 
лия период в 
ския регион са формирани 
305 нови първични организа
ции. В настоящия 
региона действуват общо 1007 
основни организации в ООСТ, 
самоуправителните 
на интересите и в местните 
общности в които има общо 
31 186 членове.

Досегашните 
ганизирането на СИ

изтек- 
Южноморав-

на представляват основа за 
по-успешно и по-широко мо
билизиране на членовете и

Според програмата си, Ме- 
ждуобщинскаят
съвет в Южноморавския ре
гион и в предстоящата година 
ще продължи дейноотта си 
върху реализацията на стано 
вищата и решенията от парти 
йните конгреси и конгресите 
'на Съюза на синдинатите. То 
ва означава пълно ангажиране 
за развитието на самоуправи 
телните социалистически отно 
шения в основните организа
ции на сдружения труд, усъ- 
вършенствуването на делегат 
ската система и укрепване по 
ложението на работника в 
сдружения труд. С една дума, 
последователно прилагане на 
Конституцията и Закона за 
сдружения труд.

Чрез стабилизация и пови
шаване производителността на 
труда, по-рационално ползване 
на производствените мощно
сти, синдикалните организации 
ще дадат свой принос в об 
щото икономическо развитие 
на Региона, което обективно 
все още изостава. Особена от 

( говорноот и задачи Междуоб 
щинският синдикален съвет и 

! организациите ще имат в ус- 
, , ъвършенствуването на систе- 
| , мата на дохода и в разпреде 

I лянето на личните доходи спо 
ред резултатите от труда.

I I
| * В своята дейност синдикал- 
| ните организации непрекъсна

то ще се грижат за осъщес
твяване на програмата по со- 

! циална политина, укрепване 
I | материалното положение на ра 

. ботнина чрез разрешаване на 
I ‘ жилищния въпрос, обществе 
_ 1 ното хранене, почивните и др.

Покрай тези ежедневни пра 
нтичесно-жизнени въпроси, за
напред много повече отколко- 
то досега, Съюзът на синдика 
тите ще се ангажира върху 
идейно-политическото, маркси
стко, общо и професионално 
образование на работника и 

организационно-кадровото 
укрепване на синдикалните ор 
ганизации, за да могат успеш 
но да изпълняват обществено- 
политическите си задачи.____

По-нататъшното развитие и 
укрепване концепцията на об 
щенародната отбрана, сигур
ност и обществено самоопаз 
ване, също ще бъде в центъ 
ра на вниманието на синдикал 
ните организации.

Покрай тези въпроси Ме- 
ждуобщинсния 
съвет, органите и комиисите 
му ще вземат дейно участие 
в подготовките за предстоящи 
те конгреси на партията и 
синдикатите.

синдикаленСъюза укрепване отговорността на
СК.момент в

Приемането на нови члено
ве в СКС все повече се схва 
ща като постоянно задълже
ние за всички организации, 
Ръководства и членове на Съ 
юза на комунистите.

общности

за
успехи в ор- 

в регио Ст.

ЗВОНСКА БАНЯ

• ПЛЕНУМ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ НИШКИ И ЮЖНО 
МОРАВСКИ РЕГИОН

ЛИ

Малко се пише за проблемите 
на изостаналите общини профсъюзен

ТАКАВА ОЦЕНКА бе дадена за запознаването на 
читателите в Нишки и Южноморавски регион посред
ством средствата за масова инфомрация-

И централните вестници, и локалните вестници и 
радиостанции, все още недостатъчно внимание посве
щават на проблемите на изостаналите общини, а вси
чките 13 общини в Южноморавсни и 13 от 15 общи
ни в Нишки регион са или изостанали или недостатъч
но развити и като необходимост занапред се налага 
по-широно ангажиране на средствата за масова инфор 
мация в осведомяването на читателите за тях.

Както бе изтъкнато на срещата на журналистите 
от двата региона, организирана от Бабушнишка общи
на и Регионалната стопанска намара, и в изостаналите 
общини се правят сериозни усилия за преодоляване
то на неразвитостта и догонване на по-напредналите 
общини в регионите и СР Сърбия-

На срещата в Звонсна баня присъствуваха пред
ставители на обществено-политическия живот в Бабу
шнишка община, Регионалната стопанска кама и ди- 
-ректори на някои организации на сдружения труд в 
Бабушница.

За реализиране на планира 
ните задачи ще се осигури 
Цялостно 
всички
ски организации в Региона, на 
кто и със Скупщината на Ме 
ждуобщинсната регионална об 
щност и със Стопанската на 
мара. Отделни задачи, 
ките на компетенциите си, ще 
имат комисиите и съветите на 
Междуобщинсният синдикален 
съвет, които наблягат на нон- 
нретна дейност в изпълнява
нето на задачите от утвърде
ната програма.

сътрудничество е 
обществено-политиче-

в рам

!1

то.
М. А.

В. В.

бодата и прогреса, ние трябва 
да прекратим всичко, което 
може да засяга техните рели
гиозни чувства.

„Словенец" в уводната си 
статия от 27 IX. пише как 
основно противоречие между 
комунизма и християнството е 
вероизповеданието. Като до
казателство привежда как то
ва е направено в Съветския 
съюз" ... богославието е нака 
зуемо, а вероучението забране 
но ..." Преди всичко — не е 
вярно, че в Съветския съюз 
богословието е наказуемо. Все 
ки може да се моли и да за
чита бога, колното си иска. Ни 
кога за това ни косъм от гла
вата няма да му падне. Още 
в първата програма на Болше- 
вишката партия е изтъкнато 
значението на отделянето на

дружества и черковни дейци, 
които са изпЛозвали черквата 
и вероизповеданието за нон- 
трареволюционна, заговорни- 
ческа дейност против съветс
ките власти или които са се 
подали на международни шпи. 
онсни организаци.

Същността на политиката на 
католическите партии се със
тои в това, че като злоупотре 
бявайки религиозните чувства 
и убеждения, смесвайки рели 
гиозните и държавните, духов
ните и политическите пробле
ми и интереси 
да придобият политическо над 
мощие в страната, да обезпе
чат надмощие или монопол на 
своята религия, да запазят ка
питалистическия порядък и ос 
тениите на средновековието 
във вид на привилегии на чер 
квата и свещеничеството. Сле
дователно, — разликата мзмеж 
ду католицизма и нлерикализ- 
ма е разлика измежду вярата 
и политическата партия.

Повечето католици не са при 
върженици на политината на 
католическите партии има мно 
«го католически политици, кои-

приеме и да се помогне този 
протест, да се включи в об
щата вълна на отпора срещу 
фашизма и войната.

Има ли по-реакционно (от- 
колкото) беше руското свеще 
ничество, явно и пряко свър
зано с царската полиция! А 
когато една част от руското 
свещеничество през 1905 годи 
на започна да протестира про 
тив царското насилие и свое
волие, Ленин лиса:

... „Ние социалистите тряб
ва да подпомогнем това дви
жение като доведем докрай 
исканията на честните хора от 
свещеничеството, държейки 
ги за думата им за свобода, 
като искаме решително да скъ 
сат връзките между вероизпо
веданието и полицията ..." 
(Ленин, VIII, стр. 420).

А по-нататък, говорейки за 
борбата против царското само 
държание, Ленин пише:

„Единството на тази наисти
на революционна борба на уг 
метена класа за С7>з&аване на 
рай на земята за нас е по-важ 
но, отнолкото мнението за рая 
на небето".

И за нас днес е по-важно е- 
динството в борбата на всич
ки демократични и миролюби
ви движения за мир, свобода 
и прогрес, отнолкото световни 
те възгледи на тези движения- 
Да оставим за сега настрана 
спора за рая на небето, да се 
борим съвместно с ония, кои
то вярват в рая против ада 
на земята, ада, чийто пламък 
обхваща и католици и некато 
лици. И тъкмо зарад това, за 
да облекчат тяхното приобща
ване към фронта на мира, сво

католическите партии, а тези 
просто да наричаме „клерофа- 
шизъм". С това трябва да пре 
кратим! Всяко отделно движе
ние, всяна организация, дори 
и всеки вожд на католицизма 
трябва да гледаме и да оценя 
ваме конкретно по 
държание и неговото отноше
ние към войната и фашизма, 
към движението на народа за 
■мир и свобода.

ви? Искат ли хърватските и 
словенските натолици тяхната 
родина да се намери под бо
туша на Мусолини, Хитлер или 
унгарските угнетители? Не, съ 
що както не искат да ги ог
рабва и угнетява велиносръб- 
ската буржоазия- А щом е та
ка, тогава из основи е погреш 
но да се отъжествяват тези 
маси католици с писането на 
„Словенец", „Хърватска стра
жа" и тн.

Католическите маси въста
ват против фашизма и война
та. Наш дълг е да им подадем 
Ръка и да им помогнем да тръ 
гнат по път на обща борба 
против общия враг на цело
купното човечество.

Не губейки от предвид как
во ни разделя, ние трябва да 
гледаме и да търсим онова, 
което ни доближава до тях. 
Да, доближава ни преди всич
ко съвместната борба за хля
ба насъщен. Съвместната бор 
ба за мир и свобода, против 
война и фашизма. Съвместна
та борба за равноправие и сво 
бода на хърватския и словен
ския народ. Съвместната бор
ба против шестоянуарските фа 
шистки клики, които преслед
ваха и арестуваха не само ко
мунистите, но и католическите 
водачи и организации. Съвме
стната борба за живот, дос
тоен за човека.

Пред опасността от адските 
сили на войната и фашизма 
подаваме ръка за съвместна 
борба за отбрана на мира, а 
за доброто на целонупното чо
вечество.

неговото

У нас една част на католи
ческия печат („Словенец", „Хъ 
рватска стража", „Неделя" и 
др.) толнова симпатизират на 
истинсните фашисти, толкова 
раздуват хитлеровите „антибол 
шевишки" и антисемитски дип- 
ли, че забравят и вяра и вси- 
чни черковни заповеди. С та
кава политика тя подпомага и 
на фашистките военни подго
товки и фашисткия терор. За
рад това ние въставаме и тря
бва да въставаме против тази 
политика.

Но да се запитаме: Нима са
мо ние? Нима тази политина 
одобряват ония хиляди селя
ни-католици от „черковните" 
организации, от „просветна зве 
за" и другите масови католи
чески организации. Не. Одоб
ряват ли те мароканските мю
сюлмани — арабите под сян
ката на кръста да избиват ис
панските селяни? Съглаони ли 
са с това черквата и самоота- 
ните да се превъртат във фа 
шистки крепости и в складове 
на муниции? Нима те искат 
свободата и автономията на 
каталонския и бискайски на
род да бъдат задушени в кър

настояват

черквата от държавата и пъл
ната свобода на вероизповеда 
ние. Тази част на програмата 
Ленин обясняваше:

„... Социалдемократите ис
кат всеки да има пълно право 
на вероизповедание ... 
само да се числи към която 
си иска вяра, но и да е раз
пространява, както и да мени 

---------- и (Ленин

и не

то са мокрени противници на 
фашизма и войната, но има в 
католическите партии и фаши- 
оти, както и в другите граж
дански партии. В Иопания фа
шистите от католичеоките пар
тии соръжие и кръсти ръкаое 
борят против католическите 

честни пролетари, вярващи в маси и организации в Гали- 
бога дори ... „ не забранява- 

влизат в нашата Пар-

вероизповедание ...
V, стр. 295—6).

А на друго мяото Ленин об
ширно обяснява защо болше
виците не са внесли в програ
мата изявление за своя атеи
зъм и защо на борческите и

ция, Биокая и Наталония- За
туй из основи би било погре
шно да се борим против като
лицизма „изобщо", а още по- 
погрешно да отъждествяваме 
натолизицма с политиката на

да,ме
тия. • •

В Съветсния съюз правител 
ството предприема мерки, са
мо против ония религиозни
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В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

Продължава азграждането на 

амбулаториите
средства оа обезпечени от Ре 
публинансната общност по 
здравно осигуряване и може 
да се очанва до нрая на тази 
година амбулаториите да бъ 
дат окончателно довършени 
Това ще бъде от голямо зна 
чение, защото по такъв на 
чин здравните услуги ще бъ 
дат по-доближени до пациен
тите.

Наред с изграждането 
новия Здравен дом в Босиле
град. тези дни в селата Горна 
Любата и Горна Лисина про
дължи доизграждането на здра 
вните амбулатории. «

Довършването на тези сгра
ди, ноито бяха сложени под 
покрив още преди три годи
ни, бе спряно поради 
оа материални средства. Сега

на

липса

ЛЕСКОВАЦ

Д. Миленкович — секретар на 

образователната общност
БАБУШНИЦА — ИЗГЛЕДЗа секретар на тази общ

ност, която ще финансира сре 
дните насочени училища в Ре
гиона е избран Димитрие Ми
ленкович, гимназиален учител 
от Лесковац. Досега Миленко
вич е бил секретар на Самоуп 
равителната образователна об
щност на Лесковашна общи-

На проведеното заседание 
йа Скупщината на самоуправи 
телната общност по насочено 
образование и възпитание в 
Южноморавския регион, коя
то наброява 60 делегата от 13 
общини в Региона, е прието 
статутарно решение за задачи 
те на тази общност и създа
дени комисии за изработване 
на необходимите нормативни 
актове.

БАБУШНИЦА: ОБЕМНА АКЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

До 1980 - четири районни водопровода
До 1980 година в Бабушниш 

ка община ще бъде разрешен 
един много наболял въпрос — 
водоон абдяв ан ето.

Истина, Бабушница накто и 
гтовечето села имат водопрово 
ди, но в Бабушница мощност
та на същия е мална, а голя
ма част от селските водопро
води са частни и са строени 
без предварително изследване 
на химическия и бактериолож- 
ния състав на водата. Поради 
тази причина, в много от водо
проводите на село тече негод
на за пиене вода.

Канво може да се получи 
следствие употреба на 
вода е ясно. Нарушава се здра 
вето на хората и се създават 
ред други неприятности.

равнище е момент да се съжи 
ви и доведе докрай преди три 
четири години започнатата ак
ция в Звонци.

най-напред ще се разрешава.
Тези дни група специалисти 

са изготвили проент за довеж 
дане на вода в 20 селища в 
посочените райони.

Главен източнин на финансо 
ви средства ще бъдат Репуб
ликанската общност по здрав
но осигуряване и местно са- 
мооблагане,_

Проектът вече бе обсъждан 
и от Председателството на Об 
щинсната нонференция на Со
циалистическия съюз. Решено 
е да се създаде координацио 
нен номитет по провеждане на 
тази анция, а с проекта ще 
бъдат запознати всички мест
ни организации на Социалисти 
чесния съюз. Ще бъде извър 
шено едно широко допитване, 
защото сумата, която ще 
трябва да се обезпечи възли
за над 450 милиона динара.

на.

В. В.
Там анцията тръгна добре, 

но после, следствие различни 
причини, заглъхна и съвсем 
спря, така че и набавеният за 
водопровода материал започна 
да се разпилява.

ДУКАТ

Бойците чествуват Титовите юбилеи
В настоящия момент този 

въпрос става отново актуален.
Звонци, както и Звонска ба

ня, са без 
вероятно нак и досега не е из 
бухнала някоя епидемия, защо 
то. от ден на ден движението 
на кола и пътници-туристи е 
по-голямо, а с това и замръся 
ването на онолната среда. А 
без вода хигиенизацията е не 
мислима.

данието присъствуваха Иван 
Митрев и Симеон Христов, ръ 
ководители в Общинската ор
ганизация на Съюза на бойци-

Бившите бойци от село Ду
кат, Босилеградско, които са 
и инициатори на много акции 
в селото миналата седмица че 
ствуваха Титовите юбилеи. На 
тържественото заседание гово 
ри БОРИС ХРИСТОВ. На засе-

вода и просто е не-

лошате.
След това бе изпълнена 

скромна програма.
В. Нинов

БАБУШНИЦА, ЗВОНЦИ И 
ЛЮБЕРАЖДА — НАЙ-НАПРЕД

Въпроса с водоснабдяването 
е най-акутен в Бабушница и в 
районите Звонци и Люберад- 
жа. Тъкмо в тези райони и

БЕЛЕЖКА
Водата е насъщна потреба 

и за основото училище и за 
здравната станция в Звонци.

СЕГА Е ВРЕМЕ.,..

Раздвижването на анция по 
водоснабдяване на общинскоГрешка на 

протокола
М. А.

ОБЗОР

Чествуване на юбилеитеИЛИ в Димитро■ ■ ■ рад
В рамките на частвуването 

на Титовите и наши юбилеи в 
течение на текущата година 

. на територията на Димитров
градска община, са предприе 
ти редица акции, организира
ни са много сказки, тържестве 

заседания, събрания на тру 
дещите се. Така са били съз
дадени условия за изтъкване 
ролята на другаря Тито в на 
шата най-нова история- 
веднъж и не на едно, място е 
говорено за постигнатите успе 
хи в революционното работни 
ческо движение, народнооово 
бодителната война и социали- 
стичеоното ни изграждане.

Почти от всички тези обла 
оти прожектирани са и фил
ми. Воичките държавни праз 
«иди, и други забележителни 
дати са отбелязани в духа на 
чествуването на юбилеите с 
богати програми и масови ма
нифестации.

Между, другото общинския 
профсъюзен съвет в органи

За последен път бив
шите бойци от Цариброд 
ски партизански отряд 
„Момчил войвода” бяха 
извинани в Димитровград 
на 8 септември 1964 г. 
по случай годишнината 
от освободението на гра 
Да и общината. След тр 
ъжеството те посетиха 
някои села във Висок, 
а в града — ндкои тру 
дови нолективи. Бойците 
ое запознаха с развити 
ето на промишлеността 
в града.

Това беше през 1964, 
значи преди 13 години. 
След това не може да 
се отрече, по повод ос
вобождението на града, 
или 7 юли деня на въста 
нието
някои бойци от града 
или по-близките места. 
Тази година, обаче, по 
повод
на града не беше пока

нен НИТО ЕДИН боец от 
бившия Царибродски от- 
рян „Момчил войвода”.!?

Сигурно е, че хората, 
ногато под ръководство 
на ЮКП първи започна
ха въоръжената борба 
в този край не трябва 
да бъдат забравени.
И затова ногато се праз 
нува свободата на един 
град без хората, които 
се бориха за тая свобо 
да не може да се тансу 
ва само като грешка на 
протокола, забравил по 
„невнимание” бившите 
бойци.

зациите на сдружения 
организира състезания на те
ма: „Колко познавате Закона 
за сдружения труд"? Тази 
акция е в течение и ще прод 
ължи до края на годината.

Трудовите колентиви са ор
ганизирали състезания в про 
изводството за количество и 
качество, манто и редица тру 
дови акции за уреждане на 
фабричните дворове 
лите .помещения.

труд нистичесна партия жизнения и 
революционен пЪт и ролята на 
др. Тито.

За отбелязване 
ва особен

е, че при то 
интерес на гимна 

зистите, родени 1956 и г.: 
късно оказаха нъм събитията 
станали през 1948 и

ни по-

след нея.

Раздвижена е инициатива да 
всички ученици а нарочно пре 
подавателите от Димитровград 
ските училища, накто и члено 
вето *на другите колективи да 
се зачленят в Титовия фонд за 
стипендиране на г 
ници и работничесни

Спорад досега поотигнатите
йа пЛпТаТИ’ Може Аа се каже,
ТО иАЗНпВеТе в ОСъЩестяване то на Програмата
нуване на Титовите
илеи, приети в
кущата година,
осъществяват.

Не
и остана

Освен това Съюзът на со
циалистическата младеж в об 
щината, през летните месеци 
организира твърде успешна 
трудова анция, в която озеха 
участие голям брой; девойки 
и младежи.

млади работ- 
I деца.

бяха извикани
В рамките на редовното обу. 

чение в гимназията „Й. Б. Ти 
то” и роновното училище „М. 
Лияде" в Димитровград на от 
делни часове преподавателите 
са изнасяли сназни за разви 
тието. на Югославската ному

за ознаме
и наши юб 

началото на теосвобождението
успешно сеБ. Н.

Д. Стоев
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ПРИКЛЮЧВАТ ТАЗГОДИШНИТЕ РАБОТИ НА ПЪТЯ СУКОВО - РАКИТА

Горна на голяма 

активност
До края на октомври асфалт 

до Държина
Днес в Босилеградска община действуват 

седем организации на Съюза на бойците, чи- 
- членове са дейно включени в обществено- 
политическия и икономически живот на об
щината

С ЕДИН месец закъснение 
ще принлючат работите на у- 
чаотъна на пътя Суково — Дъ 
ржина започнали в на
чалото на месец май- Както 
е известно тогава започна из
граждането на пътя Суново — 
Ракита, в дължина от 24 кило 
метра, а в течение на тази го 
дина, до нрая на септември, 
трябваше да се сложи асфал
тово платно в длъжина от

те в определения срок, — ос
ведоми ни ВЕСЕЛИН БЛАЖИМ, 
отговорник за изргаждането на 
обекта. Все пак трябва да се 
отчете, че закъснението няма 
да бъде голямо. Вече принлю 
чаваме със землените работи. 
На пет километра същите са 
и завършени, а сега предстои 
слагането на чакъл и валира
нето. До 10 октомври ще при
ключим всички необходими ра

толкова е широк и пътя 
Ниш до югославсно-българска. 
та граница.

В течение на няколко ме
сеца на пътя са били постоя
нно около 20 рзалични строи 
телни машини и още толко
ва намиони, накто и 20 до 30 
общи работника, ноито са ра 
ботили на онези места, къде- 
то машините нямат достъп.

А. Д.
Сн. Б. Н.

от

ито

По случай 30-годишнината 
от създаването на Съюза на 
бойците на Народоосвободите 
лната война 
през миналата седмица в Бо
силеград се състоя тържестве 
но заседание на Общинския 
отбор на Съюза на бойците. 
В присъствие на ръководства
та на аобществено-политичес- 
ните организации, Общинската 
скупщина, на трудовите и сто 
лански организации, тржестве- 
ното заседание откри МИЛАЧ 
НО КОСТАДИНОВ, председател 
на Общинския отбор на бой
ците.

Доклад, посветен на 30-годи 
шния юбилей на бойците, кой 
то чествуваме в светлината на 
историческите Титови и наши 
юбилеи, изнесе АСЕН СТОЕВ, 
секретар на Общинския отбор 
на бнойците.

— В целият следвоенен пе
риод бойците са били непре
къснато антивни строители на 
социалистическа, самоуправи- 
телна и необвързана Югосла
вия — братска общност на 
равноправни народи и народ
ности.

И винаги са били между пъ 
рви в борбата срещу сталини 
зма, национализма, либерали
зма, бюрократизма и всични 
други антисоциапистически си
ли и прояви, спъващи разви
тието на нашето общество — 
изтънка Стоев.

Спирайки се върху дейност 
та на бойците в Босилеград
ска община, докладчикът ка
за, че те активно действуват 
в самоуправителните органи, 
делегатската система, общест
вено-политическите организа
ции и непрекъснато се анга
жират за оспособяването на 
местните общности, разреша

ването на
ми и др. Не по-малко 
тати осъществяват и таченето 
на традициите от НОВ, -олзва- 
йки при това различни форми 
и сътрудничество с' младежта. 
Също така организациите на 
Съюза на бойците в община 
та дават голям принос в осъ
ществяването на системата по 
всенародна отбрана, обществе 
на самозащита и сигурност.

В продължение Стоев 
на, че пред членовете на се
демте^ организации на Съюза 
на бойците в общината стоят 
коупни задачи в подготовката 
за предстоящите партийни 
конгреси и в изборите на де
легати за скупщините на об
ществено-политическите общ
ности и обществено-политиче
ските организации.

На тържественото заседание 
на бившата гимназия в Боси
леград, която неотдавна прера 
стна в Средношколсни образо
вателен център, бе връчена 
грамота, присъдена от Съюз
ния съвет на Съюза на бой
ците на НОВ на Югославия- 
Това важно признание и е даде 
но за резултатите, които боси 
леградсната гимназия е пости
гнала в образователно-възпита 
телната област и в тачането 
на традициите от НОВ в след
военния период.

Благодарствени гра 
ха връчени на СТОЙ

стопанските пробле
резул-

на Югославия-

ЛЕСКОВДЦ

Тържество на 

бойцитеИЗТЪК

По случай 30-годишнината 
от основаването на Съюза на 
бойците на Югославия, Меж- 
дуобщинския съвет на Съюза 
на бойците в Южноморавски 
регион проведе 
заседание, на което участвува 
ха голям брой представители 
организации в общините в ре 
гиона.

За юбилея на бойците, кой 
то съвпада с историческите 
Титови и наши юбилеи говори 
председателя на Междуобщин 
сния съвет на бойците гене
рал-майор ЙОВАН МАНАСИЕ- 
ВИЧ.

На заседанието бяха връче 
ни благодарствени грамоти на 
повече бойци и организации, 
които са им присъдени от Съ
юзния отбор на Съюза 
бойците на Югославия-

я?
%

тържествено

Суково: От 11 онтомври започна асфалтирането

боти в това отношение, така 
че ще може да започне с ас
фалтирането на пътя- А за 
асфалтирането са необходими 
най-много 20 дни — заяви 
Блажни.

шест километра, на участъка 
от автострадата Ниш — югос
лавско-българската граница до 
село Държина. Средства за из 
граждането, на стойност от 22 
милиона динара, са обезпечи- 
ни от републикански източни
ци и Предприятието за пъти
ща в Ниш, което и изгражда 
пътя-

Землените работи вече при- 
нлючват, а от понеделник, 11 
октомври, трябва да започне 
и асфалтирането на шестнило- 
метровия участък.

— Лошото време, а и пов
реждането на машините не по 
зволиха да приключим работи

на
По този начин може да се 

очаква, че работите на уча
стъка ще приключат до края 
на октомври. Естествено, за
къснение не е изключено, и- 
майки предвид времето, нак
то и непредвидени проблеми, 
които могат да се случат при 
асфалтовата база на Предпри
ятието за пътища.

Да нажем и това, че пътя 
след изграждането му ще бъ
де значително разширен. Ши
рочината възлиза на осем ме
тра, от които шеот метра ще 
бъдат асфалтово платно, а

моти бя- 
НЕ АНА

СТАСОВ от с. Горна Любата 
и на ВЕСЕЛИН ПОСТОЛОВ от 
с. Назърица.

В. В.

ДИМИТРОВГРАД

Нови делегати -На края на търежството бе 
изпълнена
вена’ програма, изготвена 
учениците на Средношколския 
образователен център в Боси
леград.

културно-художест
от НОВИ

оамоуправителив. в.

БОСИЛЕГРАД Тези дни в Димитровградска 
община се проведоха избори 
за делегати в Самоуправител- 
ната общност на интересите 
за средно насочено образова
ние, накто и за Самоуправител 
ната общност на интересите 
за ППТ-съобщения-

За делегати в Скупщината 
на регионалната самоуправите- 
лна общност на интересите за 
ПТТ съобщения са излъчени: 
ТОДОР АЛЕКСОВ, работник в 
ООСТ конфекция „Свобода", 
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ, 
в ОСТ „Тигър” ООСТ „Димит
ровград", а член на делегаци- . 

• ята на Местната общност Ди
митровград и ЛЕПОСАВА ГЕРА 
СИМОВА преподавателка в ос 
новното училище „М. Пияде" 
в Димитровград.

В двата пак Съвета на Скуп 
щината на самоуправителната 
общност на интересите за на
сочено образование и възпита
ние в Междуобщинската ре
гионална общност Ниш, деле
гати станаха: АДАМ 
ГИЕВ, преподавател по иото. 
рия в гимназията „Й. Б. Ти- 
то" в Димитровград, ДАНИЦА 
ИВАНОВА, химик член на де
легацията в ООСТ. „Димитров
град" и БОРИС ВУЧКОВ. КВ- 
работнин и член на делегация
та в „Братство".

НСШ РЕТРАНСЛАТОР - 

ПРАЗНИ ЕКРАНИ ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН:

ЗДРАВНИТЕ ОБЩНОСТИ 

ЩЕ ИМАТ СРЕДСТВА
Повече от една седмица те 

левизорите в Босилеградска 
община бяха „празни". Теле- 

абонаменти отно
во са недоволни. Всични 
очаквали, че с изграждане на 

от Боси-

че редовно но изпълнява ус
лугите си — казва БОРИС НО 
СТАДИНОВ, председател 
Общинската конференция на 
ССРН.

И този път обществено-по
литическите организации 
Босилеградска община са пои 
скали от РТВ Белград редовно 
да поддържа ретранслатора.

В. В.

на
визионните

са
икономистот Едва до края на тази година основните самоупра- 

вителни общности по здравно осигуряване в тринаде
сетте общини в Южноморавсния регион ще получат 
онези свои права, определени в Конституцията: 
имат своя тенуща сметна и средства, с ноито да фи- 
насират основните зрдавни услуги.

Това важно решение на Скупщината на Междуоб- 
щинсната регионална самоуправителна общност за 
здравно осигуряване ще има силно влияние върху по
нататъшното развитие на здравното дело в общините 
и по-рационалното ползвано на средствата, предназна
чени за здравеопазване. Именно, есе до сега със съв
купните средства, ноито осигурените работници и зе
меделски производители са заплащали за здравно оси- 
гуранио са били във фондовете на регионалната само- 
упраивтелна общност.

Изразходването на средствата често е вършено 
по нерационален начин което е една от причините, 
здравното дело в Южноморавсния регион през изтен- 
лият период да създаде дефицит от около 130 милио
на динара.

Със сегашното преустройство основните самоупра 
вителни общности по здравно осигуряване ще финан
сират основната здравна защита на общините, а ре
гионалната — разширените права от областта на здра
веопазването и изграждането на здравни обенти.

новия ретранслатор 
леград най-сетне ще имат ре
довна и качествена програма. 
За по-малйо от един месец 
обаче

да
новият ретранслатор, 

за чието изграждане Босилег- 
радска община е вложила 1,5 
милиона динара, престана да 
излъчва програма.

— По такъв начин се слу
чи, че зрителите в нашата об 
щина не успяха дори да ви
дят и репортажа за тт>ржест* 
веното пускане в работа на 
новия ретранслатор, която бе 
заснета в рамките 
ния „ТВ журнал" 
ската народност. От общо де
вет изл7>чеии от белградското 
студио „ТВ журнал", тук до
сега са гледани само четири. 
Така дългодишмите нереднос
ти с телевизионното приемане 
тук продт^лжават. Ето 
собствениците на телевизори 
масово отказват заплащането 
на абонамента си. Обаче РТВ 
Белград чрез съд наплаша а- 
бонаментните такси, въпреки

СУРДУЛИЦА

Ознаменуван юби
леят на СУБНОР
С тържествено събрание на 

Общинския отбор на СУБНОР 
на 30 септември в Сурдулица 
бе ознаменуван 30-годишния 
юбилей на борческата органи-

ГЕОР-
на месеч- 

за българ-

зация.
Тържеството премина в знак 

на двойните Титови и наши 
юбилеи. За тридесетгодишно
то развитие на организацията 

бойците от НОВ и юбилеи 
те на другаря Тито говори пре 
дсодателят на Общинския от
бор на СУБНОР Боривое Ми- 
ленкович.

По този начин числото 
самоуправителите от Димитро
вградската общност се увели
чи за още шестима души.

защо на на

в. в. д. с.6. м.
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МЕГдТ ' 1: ■ШШШ ШИРМ»иШШш
В ООСТ „ТИГЪР" В ДИМИТРОВГРАД
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СТОПАНСКА МОЗАЙКАСУРДУЛИШКЛ

СТОПАНИСВАНЕТО НА 

ЗАВИДНО РАВНИЩЕ
Успешно стопанисване на 

металния цех
Сурдулишна община няма осиопна организация 

у| му шестомесечието,
за шестте ме-

В
на сдружения труд със загуби нито по

деветмесечието. Общият доход
сравнение със същия пе- 

43 на сто, а доходт,т за 56

В рамките на основната орга 
низация на сдружения труд 
„Тигър” в Димитровград успе 
шно работи и металния цех. 
За този цех може да се каже, 

създаден през 1960 го- 
ликви

нито по
сеца от текущата година в 

от лапи е по-голям за
Средният личен доход по зает иа

на 2923 динара, което представяна 
Тези показатели за шестмесе- 

се събират, са по-

риод 
на сто.

общо 2825че е
дина, една година след 
дацията на „Фабрад”.

През 1960 година в Дими
тровград беше ликвидирано 
предприятието „Фабрад”, кое
то тогава се занимашаве пре 
димно с производство на бра 
ви. Основни причини за линви 
дацията на това предприятие 
са били големи парични задъл 
жения нъм обществото и де
ловите сътрудници, слабият 
пласмент на произведените сто 
ни, трудности във връзка със 
суровините и необходимите ма 
териали, лошите взаимни отно 
шения и прочие. Като последи 
ца на всичко това е била и 
ликвидация на предприятието 
ноето купува каучуковата про
мишленост „Тигър” в Димитро

заети е вгьзлизал 
увеличение 
чисто, I 
добрени по отношение и

от 14 на сто.
въпрени че данните все още

на деветмесечието.

Това даде възможност остатък 
— дохода да възлезе на 11 
милиона динара, нато три ми
лиона 
за фондовете.

Разбира се, значително е по 
добрено и материалното със
тояние на работниците. Общо 
350 души заети в строителния 
сезон, или 200 души през ця
лата година, имат среден ли
чен доход 3400 динара, а нек 
валифицирани работници осъ
ществяват доход през месеца 
и до 3000 динара.

ООСТ „ПЕТИ СЕПТЕМВРИ” 
Г.ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА”): НА
МАЛЕНИ РАЗХОДИТЕ НА СТО 

ПАНИСВАНЕ

ИЗ ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА МИНЕРАЛНА ВЪЛНА: ТЪР

СЕНА СТОНА У НАС И В 
ЧУЖБИНА

динара бяха отделени

Благодарение на усвояване 
производството на минерална 
В'ьлна цехът на „Галенина” — 
Белград (с общо 120 работни 
ци) за шестте месеца осъще
стви реализация по-голяма за 
цели 46 на сто. Общият до
ход възлиза на над 12 милио
на динара и това е добра ос
нова не само за подобрение 
на фондовете, но и за увели
чение на личните доходи. Сре 
дният личен доход е достиг
нал 3000 динара.

„ТигъР-Димитровград*В металния цех на

регулирано кой работи, колко 
всени работник в течение на 
един месец ще заработи и т. 
н, докато в трудовата едини 
ца за производство нещата 
все още цялостно не са регу 
лирани. Необходими в това от 
ношение са капиталовложения 
за изготвяне на производстве 
на програма, в ноято основно 
ударение би се сложило върху 
това как, за кого и в кой 
период на време би се произ 
веждало. А това значи и пое 
тоянна работа за заетите в 
тази трудова единица.

Всичко досега назано — пре 
ориентация в производството 

„Фаб-

ходими за производството на 
стоки в тези предприятия- 

Все пак трябва да се каже, 
че това са главно работи от 
случай до случай затова в по 
следно време се търсят, и на 

делови

вград.
Този нов цех на каучуковата 

промишленост, който е запо
чнал работа с около сто рабо
тника, главно бивши работници 
във „Фабрад”, е трябвало да 
преодолее редица трудности, 
за да подобри положението.

дългосрочнимират,
връзки и успешно работи. Та 
къв е примерът с производ
ството на метални части за оне 

на които „Ти

Натуралните показатели съ
що потвърждават правилна на 
сока в производството: само 
на Германсната федерална ре 
публика през полугодието са 
доставени 400 тона минерална 
вълна, а сключени са догово
ри за износ на още 2500 то
на до края на годината. До- 
колкото бъде пусната в дей
ствие втората лента на про
изводство средно месечно на 
чуждестранния пазар ще бъ
дат изнасяни към 200 тона ми 
нерална вълна. За тази стока 
съществува голям интерес и 
на домашния пазар.

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ЗИДАР”: ГОДИШНИЯТ ПЛАН 
ИЗПЪЛНЕН ЗА СЕДЕМ МЕСЕ-

Една от основните организа 
ции на сдружения труд, която 
осъществи най-висок чист до 
ход през шестмесечието е 
ООСТ „Пети септември”. Ико 
номичността на стопанисване е 
увеличена за 33 на сто по от
ношение на същия период на 
миналата година и за цели 30 
на сто по отношение на запла 
нуваното. Производителността 
на труда по отношение на пла 
на е увеличена за 14 на сто. 
Добрите резултати са осъще
ствени благодарение на рязко
то намаляване на разходите 
по стопанисване.

В ЕДИНИЦАТА ЗА СОБСТВЕ
НО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДЪЛ 
ГОСРОЧНИ ВРЪЗКИ

зи предприятия, 
гър” доставя своите изделия- 
Да споменем само, че в това 
отношение се сътрудничи със 
„Застава" в Крагуевац, „11 ок 
томври" в Снопие, Индустрия 
та на моторни возила в Ново

— Основното беше да се за
здравят отношенията в органи 
зацията, заяви ръководителят 
■на металния цех инж. Георги 
Пейчев, който в този цех е 

на основаването

място и т. н.
Това е само част от работи след ликвидацията на 

те в металния цех, които се рад", заздравяване на взаим-
провеждат от 65 работника, ните отношения, редовна рабо
заети в единицата на сдруже та и т. н. — е оказало значи 
ния труд за собствено произ- телно влияние на самата орга 
водство. низация и естествено на работ

ниците в нея- Вече седма го 
В ОСТАНАЛИТЕ ТРУДОВИ ЕДИ дина личните доходи се прие 
НИЦИ РАБОТИТЕ ЯСНО РЕГУ- мат редозно, а от година на 
ЛИРАНИ

В цеха има обаче още две 
трудови единици, за поддър
жане на машините в заводите 
на „Тигър" и трудовата едини 
ца енергетика.

Канто вече казахме, единица 
та за поддържане ,на машини 
те се грижи за състоянието на 
същите в областта на основно 
то производство, а в .Тигър” 
това е производството на кау 
чуковите изделия-

В трудовата единица енерге 
тика основната дейност е сна 
бдяването на фабрината с ин 
дустриална пара, вода, въздух 
и електрическа енергия-

В тези две трудови единици, 
в които работят около 70 ра 
ботника, е ясно и прецизно

от момента 
му. А пътя към заздравяване 
беше изнамиране на работи в 
рамките на собствената среда, 
подобряване на взаимните от 
ношения и редовно приемане 
на лични доходи. Всичко това 
ние през тези години успяхме 
да изпълним, каза Пейчев.

В началото в цеха са изра 
ботвани резервни части, необ 
ходими за нуждите на индус 
трията за каучукови изделия, 
а преди всичко за поддържа
не на машините в заводите на 
„Тигър".

С разширяването на цеха, 
са се разширявали и работи
те, както за индустрията на 

така и

година и увеличават.
За доброто стопанисване в 

този цех говорят и осъществе 
ните резултати през първото 
полугодие на текущата годи
на. С осъществен общ доход 
от 14 милиона динара е осъще 
ствен по-голям доход в срав 
нение със същия период на 
миналата година за 45,6 на 
сто, чистият доход е увеличен 
за 3,2 пъти, осъществена е 
значителна печалба, увеличени 
личните доходи и т. н. А вси 
чко това недвусмислено пот
върждава, че металният цех 
на каучуковата промишленост 
„Тигър" в Димитровград е на 
мерил своето място в заводите 
на „Тигър", където стопанис
ва твърде успешно.

Понастоящем в тази ООСТ 
към

края на годината ще станат 
над 250, а през 1979 
тук ще работят 364 души. Сре 
дният личен доход е за 22 на 
сто по-голям по отношение на 
шестомесечието на миналата 
година и възлиза на 3100 ди
нара.

работят 233 работника,ЦА

годинаЕдна от основните особено
сти в стопанисването на стро
ителното предприятие „Зи
дар" е строго спазване на сро 
ковете, дори предаването на 
отделни обекти предсрочно. В 
резултат на това тазгодишния 
план е изпълнен пет месеци 
преди завършването на дело
вата година.

каучуковите изделия, 
за нуждите на други предприя 
тия- В това отношение е зна 
чително сътрудничеството с 
„Алфа” Враня, „Цер” и „Сло 
бода" в Чачак, Машинната ин 
дустрия в Ниш и други. За те 
зи трудови организации се гла 
вно произвеждат различни ма 
тални полупроизведения, необ

Очевидно, този колектив за
напред ще стопанисва 
по-добре, тъй като от неотдав 
на се пресели в нови производ 
ствени помещения, ноито га
рантират по-рационално стопа
нисване.

още
Заплануваният доход на сто 

йност от 35 милиона динара е 
осъществен за седем месеца. 
До края на текущата година 
допълнително ще се осъщест 
вят още 20 милиона динара.А. Д. Ст. Н.

БАБУШНИЦА

„Текстилколор“и 
„Лисна“заедно

„ТИГЪР” — ДИМИТРОВГРАД

РАЗРЕШАВАНЕ ИА ЖИЛИЩНИТЕ ПРОБЛЕМИ
Значително внимание в кау

чуковата промишленост „Ти
гър" — Димитровград се отде 
ля на обществения и личен 
стандарт, а в тази насока осо 
бено на жилищната проблема 
тика. През 1976 година, на 72 
работнина са дадени кредити 
за жилищно строителство, на 
стойност от един милион ди 
нара, докато в течение на 7 
години не са ползвани никак 
ви средства в това отношение.

В момента се работи върху

От новата 1978 година, кога 
то изкарат подготвителния 
курс 100 работници — произ
водството в ,.Текстил кол ор" 
значително ще се увеличи.

В резултат от производстве
но-техническото сътрудниче
ство между „Текстилнолор" и 
„Лисца" — произведенията на 
бабушнишкото предприятие 

ще се продават и в магази
ните на „Лисца" навред из 
страната.

Дългите и усилени пригото
вления за производствено-тех
ническо сътрудничество меж
ду „Текстил кол ор" в БабушнИ 
ца и „Лисца" в Севнице, СР 
Словения, се увенчаха с ус
пех.

проекта за изграждане на жи 
лищни блокове за работници 
те в тази организация, които 
би били построени от дяоната 
страна на река Нишава, между 
кланицата и „солидарната сгра 
да”. Предвидено е изгражда 
не на 96 апартмента и около 
60 частни къщи.

Средствата, отделяни за та
зи цел не могат да се ползват 
все докато не се обезпечат 
оборотни средства. Но поне
же се очаква в най-къс срок

разрешаване на този въпрос и 
обезпечаване на оборотни сред 
ства смята се, че и средства 
та, предназначени за жилищ 
но строителство ще могат да 
ое ползват. С тези и със соб 
ствено участие на работници 
те ще може да се решат жи 
лищните проблеми на работни 
ците в най-голямата трудова 
организация в Димитровград
ска община.

От известно време „Текстил 
колор” произвежда по нова 
технология, изготвена от сло
венско предприятие, а група 
специалисти от същото обуча 
ват бабушнишките работници 
в усвояването на новото про
изводство. М. А.

А. Д.
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ИНИЦИАТИВИ

Ще има яи работа за
звонскито ковачи?

емеделсната кооперация „Ерма" от Звонци 
предприе мерни да намери работа 
ските ковачи, известни с добро

таз" Чел кооперацията чрез „Техно- 
промет от Белград преговаря с една 

германска фирма да изработва 
мети от ковано желязо:

за звон-
име в своя за-

западно-
различни унрасни пзед- 

рамки за огледала, полюлеи,маши и други предмети.

Нанто ни осведоми диренторът на кооперацията 
разговорите по този въпрос със западно- 

германсната фирма приключват
Божко Таков

и се очаква положи
телно решение. След това от Звонци и околните села
ще се организират новачите да изработват украсни 
предмети от желязо за германсния пазар.

Б. Н.

ИЗГЛЕД от ЗВОНЦИ
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ИЗКУПЕНИ 20 ВАГОНА ШИПКОВ ПЛОД РЕПУБЛИКАНСКАТА ОБЩНОСТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ

През септември в Босилегра 
дека община са изкупени 
ло 20 вагона

възможност на Босилеградсна 
община. Напротив, тук могат 
да се наберат още по-гблеми 
количества, а при положение 
на отглеждане на шипки, тога
ва' производството на този 
плод може да се удвои.

Цената, която е получена от 
тазгодишното количество шип
ков плод възлиза на 150 мили 
она стари динара, ноето е зна
чителен допълнителен доход 
•на населението. Изпъква обаче 
въпросът не е ли нрайно вре
ме да се обмисли за изграж
дане на сушилня или малък 
производителен цех в Босиле
град, в който да се прераст
ва шипковия плод. Тогава, съв 
сем естествено, доходът ще 
бъде много по-голям.

Ще финансира водопроводаоко-
шипков плод, ко

ето се счита за абсолютен до 
сегашен рекорд.

Основната организация 
сдружения труд за селскосто
панска дейност „Напредък” е 
изкупила главно от частни ли
ца около 10 
плод. Един килограм 
щала по 7 динара. Останалото 
количество е изкупил Комби
натът „Тома Костич” от Лес- 
ковац. М

на
Звонсна баня и Ракита. Обаче 
след известен успех работата 
опря. Дълго време купените 
материали стоят и някои хора 
загубиха надежда, че водолро 
водът ще се завърши.

Републиканската общност по 
осигуряване ще финансира из 
граждането на четири районни 
водопровода в Бабушнишна об 
щина.

Звонсният водопровод е вле 
знал в плана с 3,2 милиона ди 
нара, от които местните общ. 
ности в Звонски район трябва 
да обезпечат 1 650 000 динара. 
Идейният проект е готов, во
дата е прегледана от Завода 
по хигиена и както се очаква, 
през пролетта ще продължи 
работата върху водопровода.

Б. Н.

— Местните общности I 
трябва да обезпечат ! 
1 650 000 динара Iвагона шипков 

е запла-

Хората от Звонци с голям 
ентусиазъм започнаха да стро 
ят водопровода, който трябва 
да снабдява с вода Звонци,

ежду другото той 
изкупил и цялото количество 
шипков плод, който добровол
но са събрали учениците 
основните и средното учили
ще в общината.

Изкупеното сега 
шипков

е

от

В СЕЛАТА РАЙЧИЛОВЦИ И ГОРНА ЛИСИНА:БОСИЛЕГРАДколичество 
плод не е крайната В. В.

Строят се две 
млекариЩети от първите 

мразове
ДУКАТ

За продадени агнета 20 760 динара
Основната организация „На краво и овча мляко от селата

предък от Босилеград и пред в общината. За преработвано
приятието „Власина продукт" то и пласмента на млякото из
от оурдулица строят две мле нлючително ще се грижи „Вла
нари в селата Райчиловци и сина продукт", а за организа
юрна Лисина, които според цията на изкупуването — ОО
плана, трябва да бъдат готови СТ „Напредък". Изкупвателна
до края на годината. та цена на кравето мляко ще

В мленарите дневно ще се бъде оноло 5 динара за литър, 
изкупуват по 4 хиляди литра а на овчето повече.

ГЕОРГИ СТОЙКОВ, 67-годи- 
шен стопанин от Дукат живее 
сам на село. Той има петима 
синове и една дъщеря, но те 
живеят в различни места от 
Враня до Суботица. Въпреки, 
че е в напреднала възраст, Ге

орги не чака помощ от сино- 
новете и дъщеря си. Занима- 

се със животновъдството. 
Отглежда 50 овце.

Тая година за продадени аг 
нета е взел 20 760 динара.

В. Нинов

В три нощи през последна
та седмица в Босилеградсна 
община са забележени нео
бикновено нисни температу
ри: от 0 до минус 5 Целзу- 
сови градуса. Като последи
ца на ниските температури е 
дошло до създаване на сла
на, която е предизвикала се
риозни щети на все още не 
прибрания зеленчук.

Преждевременните мразо
ве са навредили и на ово
щните дръвчета, преди вси
чко на ябълките, чиято бери 
тба все още не е започна-

ва

БЕЛЕЖКА

Мляно с чеков запис ЗНАЕТЕ ЛИ ДА СИ НАПРАВИТЕ
Ано сутрин посетите 

млекоприемателния пун
кт на кооперация „Буду 
чност” в Бабушница, ще 
срещнете озарените ли
ца на млеколроизводите 
лите. Те имат основание 
да бъдат доволни. Пре
дали са мляко — и вед 
нага са получили „беле 
жка” — чеков запис, КО' 
йто им издава Нишка; 
кредитна банка.

„Будучност" и Нишка) 
кредитна банка в случая 
са дали пример как мо 
же да се сдружи полез 
ното и доходното — на* 
взаимна изгода. От на
правената сделка са до 
волни всички: и произво 
дителят, и кооперацията 
и Нишка нредитйа банка.. 
Случаят с изплащането' 

на мляното в „Буду
чност” изт'ънваме наро
чно, защото все още 
има примери да се ра

боти по стар начин. А 
именно, производителят 
дава мляно (или нянанва 
друга продукция) на коо 
перацията, а след това 
с месеци чана на пари
те. . .

От такова сътрудниче 
ство няма полза.

Производителят с пра 
во е недоволен, защото 
друг работи с негови па
ри, а той има пряка ну 
жда от тях. От друга 
страна, прави забележ
ка на кооперацията, че 
тя когато му дава торо 
во, семена или му напра 
ви някаква услуга — взе 
ма и лихва!?

„Будучност" в Бабуш
ница дава пример на съ 
временно отношение към 
производителя, 
как се създава 
взаимно изгодно сътруд 
‘личество.

Б О 3 А
БОЗАТА е твърде здраво, ос 

вежително и хранително пи
тие. Нейното приготвяне е съ 
веем лесно, но за съжаление 
малко наши домакини знаят да 
я приготвят.

Бозата се състои от цареви 
чно брашно, вода, фурнаджий 
сни мвасец (а може и дома
шен) и захар. Ано на место 
захарта се сложи мед тогава 
се получава твърде хранително 
и здраво питие.

За да се приготви боза от 
4—5 литри нужно е: 500' грама 
царевично брашно, 5 литри то 
пла вода, 20 грама фурнаджий 
сни мвасец и 500 грама захар а 
може и мед, според внуса.

В по-голяма тенджера се 
отмери брашното и след това 
се полио с топла вода и тана 
се остави да стои нянолно ча

са. Най-добре е това да се ра 
боти предвечер. След като е 
отстояло нянолко часа (2—3) 
трябва да се вари на тих огън 
около два часа с постояно ме 
шане. Така приготвено брашно 
то се оставя да се охлади, но 
не напълно. През това време 
приготвя се нвасеца след като 
се размъти в една чаша топла 
вода и сипе се във вече охла 
дилото се брашно. В този мо
мент може да се постави и 
захарта, а може и по-нъсно. 
На следващия ден бозата се 
процеди през гъсто платно и 
остави в хладилника добре да 
истине и след това се консу 
мира. Така приготвената боза 
трябва да се изразходва за 
два до три дни.

Инж. Никола Димитров

ла.
В.

пример
тясно

М. А.

БРАТСТВО # 7 ОКТОМВУ И 1977 СТРАНИЦА 7

V



| I . а .'.А, • •-Ч"........къоскоти $. *. -, . ,..у ; ,уч;уД^-штШ:.т
СЕСИЯ НА ОБЩИНСНАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ПРЕГЛЕД НА „МОСТ“Отсрочено приемането на 

решение за закриване на 

училището в. Д. Невля

Книжка 46
46.ТЕЗИ ДНИ излезна от печат „МОСТ" книжна 

3 тази книжна на читателя се предлагат твърде интересни
вече известно по повод !и-и антуални материали. Нанто е 

товито и нашито юбилеи в списанието о открита рубрика
та: ТИТО — 40 ГОДИНИ НАЧЕЛО НА СЮН. В тази руб
рика е поместен обзорът на армейския генерал НИКОЛА 
ЛЮБИЧИЧ: „ТИТОВАТА ВОЕННА СТРАТЕГИЯ И ВСЕНАРОД 
НАТА ОТБРАНА". Никола Любичич пише, че „Тито е во- 
лоша личност в поставяното и реализацията на политиче
ската платформа на ЮКП в освободителната война и ре
волюцията и ведно техен стратег и вожд, създател на си
стемата на всенародна отбрана и обществена самозащита.

МИЛАН М. МИЛАДИНОВИЧ в студията „ТИТО ЗА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ХУМАНИЗЪМ" пише, че ТитовияТ 
хуманизъм о продължение на хуманистичното учение 
класиците на марксизма при условията на провеждане и 
осъществявано целите на социалистическата революция 
па югославските народи и народности. плпмтм

В съшита рубрика е поместен и текстът: „ПОЛИ ги- 
ЦИ ДЪРЖАВНИЦИ И ПЪЛКОВОДЦИ ЗА ТИТО . Четем ка
кво са казали за Тито: Георги Димитров, Васил Коларов, 
Владимир Поптомов, Уинстън Чърчил, Сеиу Туре, Джавахар- 
лал Неру, д-р С. Радакришнан, Радион Малиноески, Тригве 
Ли, Соломон Бандаранике, Кваме Нъирума, Нинита Хруш
чов, Палмиро Толяти и Бернард Монгомери.

В рубриката „ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО е луолину- 
*ан откъса „ПОДГОТОВКАТА" от по-дълга проза на МИЛЕ 
НИКОЛОВ-ПРИСОЙСКИ. Френски поети са представе

ни ст,с стихотворения от: Луиза Дьо Велморен, Жана 
Санделион, Жана Кафир, Клодин Шонез, Андре Шедид, 
Ана-Мария Дьо Банер, Ана Мария Кежелс.

Д-р Зорица Турячанин в критическия обзор „ПРИ
КАЗНИЯТ СВЯТ НА АХМЕД ХРОМАДЖИЧ" пише за твор- 

Ахмед Хромаджич. Тя ни запознава с творче-чиито

рие училището в Каменица, 
нъдето и по отношение на кад 
рито и по отношение на поме
щенията, положението о по- 
лошо. На края бошо рошено 
този въпрос да со отсрочи за 
следващата сесия на Скупщи
ната, но решение да со прие
ме най-нъоно до 15 октомври, 
понеже за закриване на учи
лищата е трябвало да со ра- 
зиенва преди да започне учеб 
ната година. До провеждане 
на сесия на Общинската скуп 
щина за закриване на учили
щето в Долна Невля трябва 
да каже мнението си и Снуп- 
щината на общността за пре
дучилищно и основно образо 
вани е, накто и делегатите в 
местните общности.

На сесия бе прието реше
ние за изменение на решение 
то за изграждане на обенти, 
решение за ползване на сред
ства от резервния фонд, а бя
ха приети и други решения и 
обсъдени нянои въпроси от 
значение за обществено-поли
тическа общност.

Анализът на стопанските ре 
зултати на организациите на 
сдружения труд беше най-важ 
на точна на сесията на Общин 
ската скупщина в Димитров
град, състояла се на 30 сеп
тември т.г. Този въпрос обаче 
не предизвика широни разиск
вания от страна на делегати
те, което беше и съвсем есте
ствено. Резултатите на стопан
ството, осъществени през пър 
вото полугодие на текущата 
година, бяха обсъдени от стра 
на на изпълните тела на об
ществено-политическите орга
низации и Председателството 
на Общинската скупщина още 
преди един месец и половина, 
така че не беше логично по 
този въпрос да се разисква и 
сега, три месеца след първото 
полугодие. Особено ако се и- 
ма предвид, че те сега са съв 
сем други от резултатите осъ
ществени след първите шест 
месеца. Извод по този въпрос 
беше, че общите резултати са 
значително по-добри, в срав
нение със същия период на 
маналата година, а в предсто
ящия период са необходими

още по-големи усилия за осъ
ществяване на добри резулта
ти в стопанството, което е и 
основно предусловие за стаби 
лизацията му.

Въпрос, върху който най- 
много се разисква беше пред
ложението за занривано на 
висшите класове на основно
то у чилище в Долня Невля. 
Иззълнителният съвет при Об 
щинската енупщина е заклю
чил, че доставения материал 
не е достатъчно обоснован, за 
да може да се отправи пред
ложение за закриване на учи. 
лището. Още повече, ако се 
има предвид, че в материали
те, изготвени от службата при 
Самоуправителната общност 
за основно и предучилищно 
образование, не са дадени дан 
ни за училищата в Поганово 
и Каменица, които по отноше
ние на кадрите, броя на уче
ниците и помещенията са в 
подобно, дори може би, и в 
по-лошо положение.

В разискванията имаше мне 
ния за закриване на училище
то в Долна Невля. но и мне
ния. че по логично е да се зан

на

чеството на 
ството на
произведения са провеждани и на чужди езици.

В рубрината МЛАДИ ПОЕТИ са публикувани стихот- 
СТЕФАН МАНАСИЕВ и АЛЕКСАНДЪР ЗАХА-

изтъннатия югославски детски писател,

ворения на 
РИЕВ.

БОГДАН НИКОЛОВ е взле интервю от Катя Шпурова, 
която повече от 40 години превежда произведения от бъл
гарски писатели на словенски език. Нейното обемно пре
водаческо дело допринася за по-близкото опознаване 
българксата литература в Словения.

В рубрината ПУБЛИЦИСТИКА е поместен трудът на 
м-р. ПРОКОПИ ПОПОВ: „ПЛАНИРАНЕТО НА КАДРИ В ОР- 
ГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД”. Авторът обработ- ;

твърде важен въпрос, който във всички обществени до
говори и самоуправителния трябва да получи изтъкнато | 
място.

А. Д.
на

СЛЕД ПАНАИРА НА КНИГАТА В НИШ

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА ва

В рубриката ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА също са I 
поместени интересни и антуални материали.

ВАСИЛИЕ ПЕРЕВАЛОВ в статията: „НОВОТО ПО ИЗ- ; 
КУСТВОЗНАНИЕ В ПЪРВАТА ФАЗА НА СРЕДНОТО НАСО
ЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ” обръща внимание как в новото на
сочено образование обучението по изкуствознание получа
ва практическа стойност. В същата рубрика е поместена 
истатията на мр. МИЛЕНТИЕ БРАНКОВИЧ: „КЪМ ОСЪВРЕ
МЕНЯВАНЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”. Бранкович от- ;

Тазгодишният панаир на кни 
гата на югославските издател 
ства (състоял се от 22 до 25 
септември) в Ниш, бе много 
по-богат от предишните годи 
ни. За пръв път това е истин 
ски панаир, а не изложба на 
книгата, както бе досега. Се
демнадесет години, следовател 
но, трябваше да се чака гра
дът на Нишава да получи още 
една забележителна културна 
манифестация, на която с оно 
ло 3000 заглавия — книги се 
представиха 44 издателства 
от всички нраища на нашата 
страна.

Полезно е, че това предста 
вяне на книгата, бе придруже 
но срещи с писатели в залата 
на Дома на младите и по учи 
лищата. Гости на Ниш бяха 
Скендер Куленович, чиято пе 
десетгодишнина на творчество 
литературно за пръв път е оз 
наменувано в тоя град, Аленса 
ндър Тишма, автор на романа 
на годината „Употребата на 
човека” и много други.

Организаторите от нишката 
Народна библиотека и извес
тни издателства, тоя път наче 
ло, с „Нолит” която пое покро 
вителство над 18-ия панаир на

много нови ценни издания- 
Сякаш те бйха запазени за 

- Белградския панаир, или пък 
издателите не смогнаха за то 
ва събитие в Ниш да подготвят 
добра част от плановете за 
тази година. Това дори не ус 
пяха и нишките издателства 
„Градина" и „Братство".

Тази културна манифестация 
все пак показва правите въз 
можности и трябва да се вяр 
ва, че и отношението на изда 
телствата към нея ще бъдат 
изменени.

Забележително е, че още се 
га вече се размисля за идния 
панаир и неговото конституци 
онно трансформиране. Как ще 
се осъщеотви това?

Трябва да се създаде скуп 
щина на Панаир на книгата на 
югославските издатели, която 
ще се грижи за всички въпро 
си във връзка с концепцията 
и организацията на Панаира. 
Снупщината ще съставляват 
представители на сдружението 
на издателствата и книжарите 
в Югославия, а също и пред 
ставители на обществено-поли 
тическите организации в Ниш. 
Така за Панаира ще решават 
издателите и ползвателите ус 
лугите, следователно, 
щите се и гражданите, а На
родната библиотена би била 
само техничесни реализатор.

'Панаирът на книгата на юго 
олавските издатели е завър
шен.

Оотана обаче впечателнието 
че на него са проличали въз 
можностите да прераоне в гол 
яма и значителна нултурна ма 
нифестацня, посветена 
гата и на нейната все по-голя 
ма роля в нашето общество.

Димитрие Миленкович

рича досегашната и сегашната практина на оценяване 
обучението по физическо възпитание и се застъпва за ном- 
плентно наблюдаване на физическото развитие на ученика.

Тази книжка на списанието е илюстрирана с репро
дукции от съвременни югославски художници.

в

I
Д. Р-

Поим Велибор Гдигорп
ю аньоиве ао охвн 
първата 
(1926), след 
ни” (1927), „Матош-Дис-Уевич" 
(1929), „Мистика и мистифика 
тори” (1930) и др. Освен тях 
известни са „Критики” (1945) 
и „Театрални критики" (1964), 
канто и сбирки литературно-ис 
торичесни студии и стаии „Сръ 
бски реалисти" (1954), „Очер
ци и студии” (1959) и „Въ 
хъра" (1962), па все до по-къ
си монографии за Бранислав 
Нушич и Иован Попович, как
то и книгата „Портрети" (1965) 
'и „Хроника на един период" 
също 1965, но съдържаща и 
обществено-критически ста

тии на Глигорич от предвоен
на „Политика", след това „Сен 
ки и сънища" (1970), все до 
най-новата последна книга 
..Ще има театър” (1977). Ед
на чаот от критическите тек
стове на Глигорич все още са 
пръснати по вестници и слиса 
нияч

Дългогодишният председател 
на Сръбската академия на нау 
ките и изкуствата, литературен 
критин и член на Съвета на 
федерацията Велибор Глиго
рич почина на 3 октомври в 
Белград.

От нашата литературна сце
на, от попрището на литерату 
рата изчезна една личност, е- 
дин от най-крупните представи 
тели на сръбската критика на 
20 столетие, един от нейните 
великани и ветерани — Вели
бор Глигорич (28. 7 -899 — 3. 
10 1977).

Беше преди воичко литера
турен и театрален критик, а 
след това основоположник и 
редактор на литературни спи
сания („Нова светлина 1920 — 
1922, „Кръстопът” 1923—1924, 
„Съвременник” 1955 — 1960 и 
др.), полемин и памфлетист, 
обществен хрониньор литера
турен историк, саставител на 
прозни антологии, автор на ли 
тературни монографии, есеист 
и мемоарист. Делото на Глиго 
Рич съдържа околодвайсетина

шини
сбирка 

, това
Критики"

I и мас„Лица

в ви

труде-

Пред щанда на Издателство „Братство”

Нишлии наистина проявиха 
истински интерес за Панаира.
Зала „Чаир” посетиха прибли 
зително 25 хиляди любители 
на книгата, много произведе 
ния бяха купени по панаирно 
намаление от 20 на сто. Пове 
че училища и трудови органи 
зации организирано 
и разгледаха 131 пана с книги.

книгата, положиха усилия 
зи манифестация от изложба 
на книга да прерасне в истин 
ски панаир. Остава обаче впе 
чатленито. че е изостанало ан 
гажиране от друг вид — да се 
намерят възможно повече но
ви издания в Ниш. Нишлии 
имаха възможност да видят 
макети на нови книги, но не и

та-

на кни

„,«С една Аума — следа, дълга 
шест десетилетия на един гра 
ндиозен творец.

посетиха
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Пъпно доверие у 

младите
Иванна Гюрова: «Младежките трудови 

акции еа от голямо значение«
1^0 етду участниците в се- 
|ж| минара за младежки ак 

тивисти, състоял се нео 
тдавна в Звонсна баня, беше 
и 19-годишната девойна Иван
на Гюрова от Димитровград. 
Използвахме случая да побе- 
седваме с другарната Гюрова 
и Да я помолим да ни наже 
нещо за себе и дейността си 
в младежната организация.

— Родена съм в Горна Не- 
вля, но вече пета година нан 
с родителите си живеем в Ди
митровград.

Миналата година завърших 
средно химическо-технологиче
ско училище в Белград, с мно 
го добър успех. По време на 
школуването ми 
значение имаха два момента. 
Първият, когато 
на Съюза на югославските но 
мунисти. Това беше признание 
за дотогавашната ми дейност 
- младежката организация. 
Втория е стипендията, която 
през последната година в сред 
ното училище получавах от 

, Титовия фонд. Тази 
I представляваше и признание 
, за дотогавашния ми успех и 
; насърчение нъм работа.
■ Един период от време, 

завършване на

• За шестте месеца на текущата година в 
Д-ъюза на комунистите приети 182 нови 
нове, от които 162 са 
на социалистическата младеж

и в самоуправителната ми дей 
ност в трудовата организация- 

В началото на март т.г. Гю
рова се настанява на работа 
в каучуковата промишленост 
„Тигър" в Димитровград, като 
стажант в лабораторията. То
ва обаче не й пречи да про
дължи активността си. От 15 
юли отива на бригадата с пър 
вата смяна на младежката тру 
дова^ бригада „Братство и един 
ство” от Димитровград, която 
в продължение на два месеца 
работи на районния водопро
вод в общината. За работата 
на обекта и политическата си 
дейност в тази акция е полу
чила и специална похвала...

— Младежните трудови ак
ции са от голямо значение. Те 
не са полезни само от мате
риална гледна точка, но дори 
бих казал, че общественото 
им значение е още по-голямо.

Разширяват другарството, 
възпитават младежта в духа 
на нашето самоуправително- 
социалистичесно общество и 
остават, с една дума казано, 
незабравим спомен от младеж 
ните години...

Така говори Иванка Гюрова, 
за която младежкия политиче- 

семинар в Звонска баня 
беше още една школа, за в 
бъдещия и живот, който ши
роко отваря вратата пред нея.

чле-
от редовете на Съюза

Съюзът на комунистите 
Сурдулишка община отделя о- 
собено внимание върху опрес
няването на своите редове с 
нови членове. Спазвайки прие 
тите принципи и изхождайки 
от класови позиции, предимно 
се приемат млади хора и ра
ботници от прякото материал 
но производството, относно не 
посредствени селскостопански 
производители.

Красноречив пример за то
ва е броят на новоприетите 
през шестте месеца на тену- 
щата година. Приети са общо 
182 членове, от които 162 ду
ши са млади от редовете на 
Съюза на социалистическата 
младеж. Учениците и студен
тите наброяват общо 65 ново
приети. А най-вече са приети 

образователните центрове 
„Моша Пияде” 38 души и 

„Йосип Броз Тито” — 32 
души.

Естествено, че такава насо
ка в приемането на младите всички първични 
в Съюза на комунистите е съ 
веем правилна. Младите по 
своето определение горещо 
подкрепят всяка инициатива, 
допринасяща за задълбочава-

в нето на самоуправителните со 
циалистически отношения-

Изтъква се обаче, че има ос 
новни организации на сдруже
ния труд, в които все още на 
този въпрос не се отделя не
обходимото внимание. Така на 
пример в първичните организа
ции на СъЮза на комунистите 

строителното предприятие 
„Зидар", Власинските елентро 
централи й др. този въпрос е 
бил пренебрегнат. Същото е 
положение и с някои села, 
където първичните организа
ции на СК не са приели нито в 
един член. Инак тези села и* 
мат доста млади селскостопан 
ски производители, ноито по 
своето определение и по своя 
та дейност заслужават да ста 
нат членове на Съюза на ко
мунистите.

в
най-голямо

станах член

Иванка Гюрова

н°- Дейно рботих в градска
та младежна организация в 
Димитровград, а с успех завър 
ших и Младежната политичес- 
на шнола на вестнин „Борба”.

Темите, обработвани в шно
лата, значително разшириха 
знанията ми. А това ще ми 
помогне и в бъдещата работа 
в Съюза на младежта, накто

стипендия
в

след 
школуването 

си, Гюрова била без работа...
| — Наистина чаках

месеца за работа. Това време 
обаче не смятам за загубе-

в Не бива да се отрече фак
тът, че Общинският комитет 
на Съюза на комунистите в 
общината полага доста грижи 

организации 
правилно да схванат този въп
рос и да не го тълкуват само 
като организационен, но и ка
то класово-идеен въпрос.

Ст. Н.

ски
нянолно

А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

Самодейците от Дими
тровград в Ковачица

СЪОБЩЕНИЕ
БАБУШНИЦА I л . . 7,з

Младежи и девойки,

Редакцията на в. „Братство" още веднаж 
ви подканва да сътрудничите на „Младежка 
страница с материали от живота и дейност
та на младите.

Същевременно ви подканваме да участву
вате по-масово в литературния конкурс със 
стихове, проза и есета по повод Титовите и 
наши юбилеи.

Конкурсът остава открит до 15 ноември 
______________ Редакцията

I.

Все повече млади 

в редовете на СК
Група самодейци от Димит

ровград по случай Деня на ос 
вобождението на Ковачица, Ти 
товите и наши юбилеи, отпъту 
ваха за Ковачица, където ще 
се представят със съвместна 
програма с домакините.

По този начин, Димитровград 
чани не само че върщат посе 
щението на самодейците от 
Ковачица, но в духа на брат
ска дружба и солидарност до 
принасят братството и 
нството на югославските наро 
ди и народности да нрепне и 
да се развива.

Тази година обаче са приети 
по-малко нови членове на СК,

Основна характеристика на 
приемането на нови членове 
в Съюза на комунистите в Ба 
бушнишна община през изтен 
лите девет месеци е, че пре 
обладават младите хора. Над 
две трети от новоприетите 
членове или ’66 от общо 85 ду 
ши — са под 27-годишна въз 
раст.

Този факт ясно говори за 
правилната насока на общин 
ската партийна организация в 
Бабушница и в настоянията й 
за подмладяване и обновява
не на партията.

отнолкото в същия период на 
изтеклата година.

т.г.
еди-М. А.

Д- с.ДИМИТРОВГРАД

Трудова акция на 

работници и средношколци
МЛАДИ ПОЕТИ

Измина лятото благато, 
есента пристигна тук, 
лястовичките на ято 
заминаха пак на юг.
Дръвчетата полека оголеват 
и покриват пътя с жълт килим, 
само поточето клокочи, 
от комините се вие дим.
Училищният звънец извика 
с весел и ясен глас 
сбирайте се ученици 
в паралелки и клас.

На 27 септември т. г. в Ди 
митровград се проведе голя 
ма трудова акция-

ва акция- (13. IX т. г. над 400 
ученици работиха на 
обент).

По този начин трудещите се 
от Димитровград, накто и уча 
щта се младеж, взеха масово 
участие в изграждането на тоя 
твърде важен обект от кому 
нално-битово значение. Ногато 
бъде готов, регионалният водо 
провод ще снабдява Димитров 
град и околните села със здра 
ва питейна вода.

същияНе от по-мално значение е 
и факта, че всред новоприети 
те болшинство
сми производители — 23 и ра 
ботници от материалното про 
извоедтво — 17 души. По то
зи начин от общо 1457 члено 
ве на Съюза на комунистите 
в Бабушнишна община — 825 \ върху регионалния водопровод 

7 д гз участъка от овцефермата в
Липинсио поле до с. Бачево.

В акцията участвуваха работ 
ници от всички ООСТ в Дими 
тровград, с изключение на ра 
ботниците от гостилничарсно 
то предприятие „Балкан”. Над 
100 работника от Димитров
град дадоха по един трудоден

селскостопан-

надуши са производственици.

Значи, все повече се чувству 
ва и стреме/к към подобрение 
на класово-социалната структу
ра на СН в общината.

Трудовата акция бе организи 
рана от Общинския синдина- 
лан съвет в Димитровград.

Радка Николова, 
Димитровград

На същия Дон 160 средно 
шиолци от гимназията „Й. Б. 
Тито" в Димитровград отново 
взеха участие и в тази трудо А. С.
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•/ягкпрп
»Свобода« - нов член на 

Сръбска дивизия
„ДОЛЕВАЦ” (Д) : „СВОБОДА” 67:79 (38:39)

Димитровградският баскет
болен отбор „Свобода” като 
срещу „Долевац” в Долевац 
гост спечели последния мач 
и така с тази победа стана 
член на Сърбсната дивизия-

Мачът с „Долевац", „Сво
бода" започна с психическо 
напрежение. Това домакините 
умело използуваха и в шеста
та минута имаха дори 14 точ 
ки повече и резултатът бе 
22:8. За щастие това не про 
дължи дълго. Димитровградча 
ни почнаха да стрелят по-уве 
рено към противниковия кош, 
което най-много допринесоха 
баскетболистите Рангелов и 
Симов. Преимуществото на 
домакина почна да отслабва 
в 17 минута, „Свобода" за 
първ път поведе в мача. В та 
кава обстановка и завърши 
първото плоувреме.

През второто полувреме с 
желанието да не загубят ма
ча баскетболистите от Доле
вац почнаха да тичат почти

безцелно и при това правеха 
повече грешки отколкото да 
улучават коша на „Свобода".

Непогрешимите Рангелов с 
33 и Симов с 26 точки допри 
несоха мачът да завърши в 
полза на „Свобода" с 12 точ 
ки разлика.

Така, окончателно, Димитров 
градчани за пръв път имот 
свой отбор в Сръбска диви
зия-

Състезанията в този диви
зия започват през пролетта но 
идващата година и това вре
ме „Свобода" по най-целисхо 
ден начин ще използва, то и 
в Сръбската дивизия да забе 
лежи по-високи резултати.

Ето и имената на десетте 
баскетболиста от „Свобода”,

Откритият басейн в Звоисиа баня

БЕЛЕЖКА

ОТ ПРИРОДАТА МНОГО, 
ОТ ЧОВЕКА

които допринесоха димитров- 
градчани да имат свой отбор 
в по-висш ранг: Соколов, Ле- 
нов, Джурич, Петрович, Симе 
онов, Стоянов, Симов, 
ров, Рангелов и Геров.

МАЛКО...
В сравнение с други бани — наистинаIП ет ана се бе изказал един посетител 

на Звонсна баня преди две-три 
години.
Същата констатация си е „в си
ла" и днес.

Звонсна баня, това прекрасно за отдих 
и развлечение място в живописна и непо 
творима по красота местност, остава в 
лоши спомени на гостите поради нехиги- 
еничността си и лошото снабдяване.

Десетина години вече се говори за 
модернизирането й за довеждане на вода, 
за подобрение на снабдяването, но всично 
си остава на думи.

Гостилничарското предприятие „Църни 
връх” в Бабушница почти нищо не вла
га в развитието на банята, въпреки, че тя 
нерядко покрива загубите на някои нерен
табилни заведения-

И през изтеклия сезон, макар че са 
осъществени над 7 хиляди нощувания 
(двойно повече от миналата година), по- 

нищо не е било направено да се по
добри нонфорта в банята.

Във вилите и в единствения ректорант 
все още се използват умивателници, а ня* 
ма тоателни. Хигиената е под всяка нри- 
тина. Но и покрай това — пансионът е 
сравнително снъп. Всеки гостенин е длъжен 
да внася по 120—130 динара за един ден, 
плюс такса за пребиваване и разни други 
даждия и ето, че сумата излиза голяма!

скъпо.
„Църни връх” прави усилия за изграж

дане на модерен хотел-ресторант в Звон- 
ска баня, но поради липса на собствено 
участие — осъществяването на тази идея 
се отлага.

Може би не би било тана ако „Църни 
връх” и съдържателите на частни вили 
(ноито не са мално на брой, а имат и не- 
мално легла), си подадат ръка, ако сдру
жат средства за модернизирането й-

Не е за пренебрятване и мнението 
„Църни връх” в духа на Закона за сдру
жения труд да се обособи в самостоятел
на организация на сдружения труд. По 
такъв начин би се 
част от осъществената печалба 
гажира в развитието на банята и туризма 
в Звонци.

С изграждането на пътя Суново — Ра- 
нита ще се увеличи чувствително 
ва на наши чуждестранни туристи.

Дотогава значи, Звонсна баня трябва 
ДВ бъде готова

Ано се

Д- С.

ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

ЗА 15 МИНУТИ ЧЕТИРИ ГОЛА
„ГРАНИЧАР" (Драгоман НРБ) :„А. БАЛКАНСКИ” 4:0 (0:0)

Драгоман, 2 октомври. Игри 
ще на „Граничар”. Времето 
хубаво за игра. Теренът твърд 
и неравен. Зрители около 200.

„А. Балкански”: Ставров, К.
Цветков, Величков, Пейчев,
Димитров, Петров А. Апексов,
Тодорович, Денков, Михайлов 
и М. Петров.

Приятелската футболна сре
ща между отборите на „Гра
ничар" от Драгоман (НРБ) и 
„Асен Балкански" от Димит
ровград се състоя на 2 ок
томври в рамките на крайгра
ничното сътрудничество и за
върши с убедително пораже
ние на димитровградските фу 
тболисти.

През първото полувреме иг
рата беше равноправна с ле
ко предимство на гостите. О-

баче, във второто полувреме 
след повреда на Димитров, от 
браната на димитровградския 
отбор бе несигурна. Така на 
„Ас. Балкански" за 15 мину
ти бяха вкарани четири гола!

Ръководството на димитров
градския отбор се опита със 
замяна на играчите да предо
тврати поражението и в отбо
ра включи четирима от резер 
вата: Маркович, Каменов, Ста 
вров и Виданович.

С тоя мач „Ас. Балкански”

създала възможност 
да се ан-

напли-
чти !

да ги посрещне, 
върви със сегашния темп на 

развитие на банята — едва ли 
бъде подготвена за танава „среща”

Затова трябва да се направи всичко ! 
възможно, та човенът да облагороди оно- ■ 
ва, което природата щедро е подарила на 
Звонсна баня.

възвърна посещението на 
„Граничар", с когото има сре
ща в Димиртовград на 28 ав
густ т.г.

Мачът „Чегър" (К), „Ас. Бал 
кански” от петият кръг ще се 
състои на 5 октомври т.г.

тя ще ;

М. Андонов ;Д- С.

СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ

ПРИЯТЕН събеседник е учителят Пера, затова много 
хора летовници в Звонсна баня, за да прекратят времето, си 
отиват в неговата вила и там на терасата с поглед към Асе 
ново кале разговарят със учителят Перо. Бях и аз негов 
гост. Слушал съм много интереони приказни от него за Тръ 
нски Одоровци, за това как си една нощ ходили да дирят 
пари, вълшебни приказки за Асеново кале, но най-много 
ми се е натрапвала темата затова как учителят Перо прека
ра целия си трудов живот на село, как тук край родното се 
ло Т. Одоровци в Звонсна баня .построи къщичка, живее 
със семейството си в Звонсна баня, а все още пътува до 
Пресека да учи децата.

А Перо като малък никога 
не е мислил да става учител.
През 1939 година отива в Бел 
град като дете на бедни роди 
тели да учи юрганджийсни за 
наят. При газда Йован Милен 
кович на Славиня Перо научил 
да държи игла и ненавижда 
чорбаджиите. Бомбардировката 
на Белград прекъонала негова 
та шивашка кариера. Перо на 
пуснал Белград и се завърнал 
в Т. Одоровци. През окупация 
та бил ученин, а освобождени 
ето го заварило с завършено 
основно училище. Откриването 
на учителската школа в Дими 
тровград е само помогнало на

младежките бригади. Той взе 
участие в_ изграждане на лини 
ята Добой — Баня Луна, Нови 
Белград, ^ автопътя „Братство- 
единство", Панчевачки рит. Бе 
ше няколко пъти ударник. Но 
все пак за него най-забележи 
тел на беше 1974 
гато от президента на Репуб- 
лина получи Орден на труда.

— Искрено казано, бях из 
ненадан, когато получих 
отличие. И сега мога да 
че в миналото много съм ра 
ботил. Не само 
чни младежи мои връстници. 
Отличието не само, че е при 
знание за миналия труд, но 
и задължение. Винаги 
си помисли, че не е дал доста

тъчно за едно такова висоно 
отличие. . . — казва Перо.

В Пресека се учат деца 
от сръбската и българска на
родност. Вярно е, че не е при 
ятно всяка сутрин да се пъту 
ва от Звонци до Пресека, но 
човен изпитва известно 
лствие, когато види нак

година, ко- удово
в ед

но училище се учат заедно и 
сърби и българи. Затова_ пости 
гнали сме много в укрепването 
на братствотоПеро да си избере нова про 

фесия — да стане учител.
— Когато взех учителската 

диплома през 1948 година бях 
назначен за учичтел в Долни 
Криводол. В това село имаше 
голямо училище с много де
ца. Същата година почина ма 
йна ми и по молба ме премес 
тиха в родното ми село Трън 
ски Одоровци. Но само за ед 
на година и отново ме премес 
тиха, сега в Каменица, след 
това в Радейна и през 1957 го 
дина в Звонци. В Звонци бях 
учител, директор на училище 
то, секретар на Общинсния 
комитет на СКС. . .

това
кажа, и единството в 

нашия край. И аз искам 
ва село да

в то
построим нова 

сграда, където децата ще имат 
по-добри условия за учене. 
Знаете ли. че сега в старото 
училище на едно дете се ла- 
Да по 1 кв. метър. . . Твърде 
лоши условия за работа.

аз, но и вси-

човек

Учителят Петър Рангелов— Пера и 
оил Сотиров ще се опитат неговия колега Ва- 

Със селяните от Пресека 
строят ново^ училище. А в летописната 
оигурно ще се запише,

да по-
книга на училището 

че в изграждането на училитттето е 
И УЧИТеЛяТ Пвро’ бригадир от Доброй. Нови Бел 

град и Пначевачки рит. лауреат' на Ордена на труда.
Изминаха двадесет 

в Звонци. Перо 
младеж беше винаги пръв

години 
още като

в 1
Б. Николов
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СРЕЩИ I

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Въпци или 

кучета 

унищожават 

овцете в

Тацко е наш човекДвадесет и осем години 

управител на пощи Спускаме се по Видлич с автобуса па „Ниш-експрес” 
и на мястото, нъдето миналото лято стана натастрофа с 
кооперативния джип пътниците станаха неспокойни. На 
лицата на някои проличаваше страх.

Преди седемнадесет 
след службуването в

години,
____ редица

градове в СР Сърбия, за упра 
вител на пощата в Димитров 
град дойде Бора Йованович.

Само още няколко месеци 
работа и другарят Йованович 
отива в заслужена пенсия- 

Това беше повод да побе- 
седим с другаря Боро за него 
вия вече изминат трудов век.

— Мъчно ми е, когато помие 
ля на раздяла с пощата и ней 
ния живот — наза Йованович 
— обаче това е необходимо, 
защото законът това налага, 
а и годините правят своето! 

За двадесет осем години,

— Тун в Димитровград дой
дох в момента, когато дими- 
тровградчани почнаха да пре
въртат желанията си в дей
ствителност. Знаете, че от 1960 
година Димитровград частично 
със свои сили и с помощта 
на цялата югославска общност 
почна

— Не се плашете Тацно ка
ра автобуса, — каза някой от 
задните седалища и хората се 
поуспокоиха.

Така Рангелов-Таца вече три 
години е шофьор на линията 
Димитровград — Сенокос. Все 
ни ден той тръгва от Димит
ровград в 14,30 за да мине Ви 
дпич и стигне в подножието 
на Стара планина. За това вре 
ме го запознаха всички хора. 
Той не е само шофьор който 
кара колата, а нещо повече. 
Той е домакин на колата. Но- 
гато пътникът влиза в колата 
чувствува сигурност 
пътува с шофьор, нойто се 
грижи за него: къде пътува, 
какво пренася-

Както писахме в мина 
лия брой на „Братство" 
в село Дукат през пос
ледно време нещо уни 
щожава овцете на хора 
га. Предполага се че са 
нучета. Но това не е си 
'урно. Сега се нападна 
ги и стадото на Васе Ми 
ланов, Коте Александров 
и Боян Манасиев от Гор 
на махала в село Дунат 
и са разкъсани 12 овце. 
Това се случило през но 
щта на 23 и 24 септем
ври. Те били изкарани 
от егрека и разнъсани 
на баира.

Заради този и мина 
лите случки овцевъдите 
от това село и околнос
тта са много загрижени 
за своя добитък. Затова 
е нужно да се поведе 
следствие и уточни от 
такво страдат овцете в 
Дукат?

да създава днешните 
стопански организации. Много 
акции, труд, самооблагания. 
Колкото можах парично и с 
труд помогнах и аз та Димит
ровград да стане това ноето 
е днес! Всяка нова трудова 
победа или постижение в сто 
панството и общественото раз 
витие в Димитровград много 

радва. Защото седемнаде 
сетте проведени години тук 
карат ме да кажа, че Дими- 
тровгран е мое ново родно 
място.С В Пирот е прекарал 
летените и юношки години, а 
Димитровград най-много слу- 
жбувал).

Доугарят Бора Йованович е 
и обществено-политически твъ 
рде активен. С тази обществе 
на дейност се занимава още 
от дните проведени в Югослав 
ската аомия в която е постъ 
пил през август 1944 година. 
Член е на повече дружества, 
а член на Съюза на номунис 
тите е от 1952 година. Повече 
пъти е бивал член на самоупра 
вителните органи на ПТТ Дими 
тровград.

защото
ме

Бях свидетел когато един
човек от Каменица трябваше 
да пътува до Димитровград за 
да си вземе лекарства. Беше 
много студено и Таца видя, че 
човекът е болен.

— Ти при лекар ли пътуваш? 
— пита го Таца.Тацко Рангелов

— Не само да си взема ленарства, болен съм ...
— Дай ми рецептите и утре ме чанай — наза Таца. 

Взе рецептите, почака още някоя минута и тръгна.
За него казват, че прави много услуги на хората от 

Висон. Не само ленарства, но и хляб им нупува, пратки за 
ученици.

Много хора от Висок искаха да се пише за Таца във 
вестника. Може би това е единствен случай хората да искат 
за някой да се пише в печата. Някои хора изпращаха и 
сма до „Братство” и радиото. В тия писма изнасяха ' 
похвали за Тацко. Най-сетне го срещнахме в помещенията 
на „Ниш-експрес". Знаех какво хората мислят за него, но 
сега ме интересуваше какво той мисли за хората:

— Височаните са внимателни пътници, но имат лош 
път. Това ни нара, шофьорите, да влагаме усилия да пазим 
колата. За три години не съм имал нито една авария. Ня- 
дявам се, че така няма да бъде за Дълго време, ще се 
асфалтират пътищата и за Висон. Сега трябва да истраем, 
да подържим линиите, защото хората са свикнали с авто
бусите и много тежко им пада когат не стигнем сама една 
вечер.

Вене НИНОВ

СТОПАНСКИ НОВИНИ
пи-

Попитахме го какво ще пор- 
ъчи на младите работници за 
успех в трудовия стаж.

— Преди всичко, добре ор 
ганизирано свободно време, 
дава възможност за добро 
здраве, а всичко останало ид 
ва след това! Аз се занима 
вам със спорт във всеки сво
боден миг, а проблемите на 
„Асен Балнансни" от Димитров 
град, „Раднични" от Пирот и 
„Хайдук” от Сплит са действи 
телно и мои!

своиИзносът на димитров
градското сшанствоБора Йованович

колкото е прекарал на работа 
в различни пощи в СР Сър
бия, като управител Йовано
вич винаги с най-голямо само 
чувствие е изпълнявал дълга 
си. За танъв самоотвержен 
труд е получил много обще
ствени признания, похвали и 
благодарствени писма от хора 
за оказаната помощ.

— Най-високото признание 
— Сребърна планета — полу
чих по случай 20-то годишни 
ната на ПТТ Ниш миналата го
дина.

Роден преди 59 години, за
вършил нисша гимназия в Пи 
рот и след войната пощенско 
училище в Белград, Йовано
вич е работил в Иваница, Чай 
етика, Владички хан и Дими
тровград.

В ТЕЧЕНИЕ на първите шест 
месеца от текущата година 
стопанските организации в Ди 
митровградска община са из
несли ка чуждестранния пазар 
стоки на стойност от 40 ми
лиона и 170 хиляди динара, 
което е двойно повече в срав 
нение със същия период на 
миналата година.

С 50 на сто в износа е уча
ствувала каучуковата промиш
леност „Тигър — Димитров
град", която е изнасяла раз
лични видове технически сто- 
ни; а с по 25 на сто конфек
ция „Свобода", със своите из 
делия и основната организа
ция на сдружения труд „Ни
шава", ноято на чуждестран
ния пазар е пласирала месо 
и млечни продунти.

— Казват, че правите много услуги на хората, не заб
равяте нито едно обещание?

— Да, излезнем сутрин и първо вземем нещата, 
поръчките на хората и оставям ги в колата.З ная, че ако 
човек само за едно ленарство отива в Димитровград, това 
много ще струва, а аз и така минавам нрай аптеката...

по
— А пенсионерските плано

ве?

— Преселвания повече ня
ма. Димитровград е моята по
следна спирка. Тук са ми при 
ятелите, познати, тук ми е удо 
бната квартира, която части 
чно със свои усилия, а части 
чно и с помощта на трудова 
та общност, получих преди 
няколко години.

«
Тана Рангелов-Таца е бил 6 години на работа в Ниш. 

Зарад старите си родители се върнал в Диимтровград. Рабо
тил е на линията Димитровград — Т. Одоровци, а дълго вре
ме е замествал други шофьори. Готви се да строи къща на 
улица „Сутйесна" № 68 в Димитровград.

Б. НиколовД. С. А.

Познавате ли ОБИКНОВЕНО напролет, па чан до нрая на юли вие 
навярно сте слушали кукането на тази птица и даже оте 
броили до колко пъти ще -кукне. Това е свързано със 
стари предания. Когато чуете познато ,;ку—«у! ну—ку!" 
това значи, че времето ще бъде хубаво и ще има топъл 
ден. При лоше време тя става неспокойна и не нука.

Затова нунавицата е известна като птица—-метереолог. Но 
знаете ли, че кука само мъжката птица? Женската не кука, 
не си прави гнездо и не мъти собственото яйцо- Това го 
не прави от леномислие, а защото онася яйцата си през 
големи интервали от време. Пролет всяна седмица тя снася 
по едно яйце в чуждо, предварително избрано гнездо на 
някоя пойна птичка. Ако нунавицата прецени, че яйцата на 
птичката—хазяин, са повече, тя изхвърля от гнездото и си 
отлита. Пойните птичне не подозрат измамата и започват да 
мътят чуждо яйце. След като се излюпат, малките на ну
навицата са твърдо лакоми и се развиват много бързо. Те 
са и много агресивни и избутват от гнездото или яйцата 
или пиленцата на птичката приемнин, защото се излюпват 
по-рано от тях — само за 12 дена.

Нунувицата е пролетна птица. Разпространена е в Ев
ропа, Африка и Азия, обикновено по гористите места.

птиците

КУКУВИЦА

СТРАНИЦА ,1
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ЛицемериеСдружаване
. О

#ш•й": Лошо мирише този, сж- 
МТО ПОСТОЯННО мирише 
не хубаво.

МАРЦИА/1

Страхувай се не от 
хидра със седем глави, 
а от човек с два езина.

ВЪШЛИВА
ВАКАНЦИЯ

НАБУС

не!

Ние сме смешни ие 
толнова с качествата, но 
ито притежаваме, нолко 
то с този, които ое ста
раем да покажем, без 
да ги имаме.

Айдук дете е моят унук. Нейе ни на 
мене ни на бащу ся. Са че ви разпрайим за
що йе тека.

Иде при мене и каже:
— Дедо дай ми 100 динара ...
— Що не узнеш од бащу ти?
— Он ми даде два дъна отпуску ... 
Дадо му, кикво да прайим. Свак пут ка 

давам паре на унукатога мислим си, че има 
некою важну книгу да купуйе, требе му за 
школ>у...

На ютре дън нема та Зоки. Питам май- 
Ну му куде йе детето.

— Отиде у Ниш — каже она — тамо и- 
мамо приятелке и они имаю момче на него- 
вете године, па детето отишло да си узне 
некойе кн>нге и да се договоре кпко да уче.

Мину се дън, два, Зоки га нема. Най- 
после третият дън дойде. И от автобусат узе 
чантуту и одма у школ>у.

— Окутш се, бре Зоране, па после иди у 
школу — каже майНа му ...

— О, мамо, закъснел сам за школ>у, не- 
мам време, после че се купем ка се върнем 

* од школу . ..
Отиде Зоран у школу. На ютре дън пде

ЛАРОШФУКО

Лицемерието е данък, 
който порокът плаща на 
добродетелта.

ЛАРОШФУКО

Лицемерието е моде
рен порои, а всички мо 
дерни пороци минават 
за добродетели.

МОЛИЕР

НАГЛОТО ЛИЦЕМЕРИЕ 
ВНУШАВА УВАЖЕНИЕ 
НА ХОРАТА, ПРИВИКНА 
ЛИ ДА УГОДНИЧАТ.

О. БАЛЗАК
весел:

— Дедо, са може с тебе да идем на се
ло неколко дъна, распущише ни.

— Кико ви распущише: кига пойдосте 
на школ>у, а ка ви распущише, бог да Ьи 
убийе!

КОГАТО хората каз
ват, че са съгласни с 
мен, винаги чувствувам,
че не съм прав.

— Распущише ни, има въшЬе у школ>у- ОСКАР УАЙЛДту. . .
Т _ На ютре дън пойдомо на село. Зоран, 
ф айдук дете, он напраил да распуще школу- 
ч ту. Това ми он каза и я сам се кръстил и 
Т чудил кико се само сетил. Ли у Ниш се по- 
ж казале въшЬе у школ>ете. Он прочел това у 
Ф весник. Надигне се та там при йедно дете 
♦ уж за книЬе,

— Какво даваше на кравата 
си, когато се разболя, тъй на- 
то и моята е болна.

— Давах й по малко негасе 
на вар!

— Негасена вар! Ще се о- 
питам и това да й дам ...

Една седмица по-нъсно.
— Давах вар на кравата, ка 

кто ми каза, но тя пукна.
— И моята! ...

ДВУЛИЧИЕТО Е ЕДИН 
СТВЕНИЯТ НАЧИН ДА 
БЪДЕШ ЛЮБЕЗЕН С НЕ 
ЛЮБЕЗНИТЕ.

! .

ишъл по школуту, въртел се 
по чиновете и уловил въшЬе. Донел Ьи у 
н>ин>уту школ>у. ВъшЬе ко въшЬе, обичаю 
ново, плизнуле по дечицата, она почела да 
се чешаю, дошъл доктор прегледал Ьи, на
редил да Ьи распуште ...

Тека и н>ин>ото

ДЕНУРСЕЛ
Пътник се обръща с молба 

към нондунтора на бързия 
влак:

— Ако обичате, донесете 
ми още една чаша чай-

— Но за петнадесет минути 
вие поръчахте десет чаши 
чай- Кан можете толкова 
пиете?

— Аз не ги пия, ами гори 
одеялото.

еI Покаянието на лицеме 
Ра е също така лицеме 
рно.Учителят моли учениците да 

напишат по две изречения та- 
на, че във всяно от тях 
има по пет глагола.

— Ти накво си написал? — 
обръща се учителят към уче
ника.

училище получило въщ- 1 
ливу ваканцию, а Зоран се изтърча два три ] 
дъна с мене. Па си мислим: ние си с въшЬе ф 
изучимо, а са йедну въшку да виде одма ра- ф 
спуштаю целу школу ...

да ЧУДОМИР
да

о ЦЕЛУВАШЕ ВСЯКА 
РЪКА, КОЯТО НЕ МО
ЖЕШЕ ДА ОТСЕЧЕ.

МАНЧА X •<> Момчето 
— Мама готви, чисти, шие, 

пере и глади. Татко яде, пие, 
пуши, чете и спи.

става и чете:♦ Тексасни фермер пита ком
шията си, също фермер:♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

д. янус
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