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Заседание на Изпълнителното бюро на СЮК
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ДИМИТРОВГРАД

Председателят на съда
Изключен от СК
■ На следващото събрание ще се разисква
за политическата отговорност на Георги
Алексов, представител в Републиканската
камара на СРС
■ На събранието присъствуваха всички чле
нове на Общинския комитет
(НА 6 СТР.)

Божща

Да се проучи работата
на всеки член на СЮК
На 7 ноември т. г. се проведе заседание на ме
стната организация на СК в с. Божица.
Присъствуващите отново бяха запознати с Пис
мото на другаря Тито и на Изпълнителното бюро
на Президиума на СЮК и със заключителната реч
на другаря Тито пред политическия актив на СР
Сърбия, защото на миналото заседание имаше отсъствуващи.
Местната организация на СК натовари секре
тариата и още 3 членове на СКС, да преразгледат
работата на всекп член от организацията, а след
това с аргументиран доклад да предложи мерки и
акционна програма за бъдещата работа на органи
зацията.
М. Величков

Миналата седмица президентът Тито бе на четири
дневно посещение в СР Македония. Той посети градо
вете: Куманово, Тетово и Скопие, редица трудови ор
ганизации в тези градове и води разговори с колекти
вите им и с политическото ръководство на Македония.
На тържествената вечеря, която в чест на прези
дента Тито устрои председателят на Събранието на СР
Македония Никола Минчев, в отговор на здравицата му
президентът Тито е произнесъл реч.
ТРЯБВА ДА ИЗГРАДИМ
ка, за да допринесе възмож
ДОКРАЙ НАШАТА САМО- но най-много по-скоро да ста
УПРАВИТЕАНА СИСТЕМА нем на собствени крака. Се
га вече няма нужда нашите
Президентът най-напред
благодари на домакинитеза трудещи се да стягат ремъстфдечното посрещане и наз ка. Нашата работническа
дравицата и каза, че той и класа днес трябва да има
5
придружаващите го са уди това, което е заслужила, на
&
ч>
вени от видяното. Макар че което има право като осно
вен носител на нашето со
за четири дни не може да
В
о
се види всичко, каквото се циалистическо общество към
и
желае и това е било доста прогреса като създава блага
да се
(НА 2 СТР.)
тъчно — каза той
убедим, че сте на правия път
и че ускорено вървите на
пред в стопанското, полити В Босилеградска община
ческото и културното разви
тие на вашата република,
заедно с народите и народ
ностите иа Югославия.
Изтъквайки, че единството
и сплотеността иа нашите
народи ги е спасявало в найтрудните часове от съществу
нането им, той каза, че „днес
отново сме в едно такова
защото общуването със ст
СПОРЕД разпоредбите на
положение. Наистина то не републиканския закон за ра раните в учрежденията и
е толкова трудно, каквито впоправна употреба на ези преподаването в гимназията
бяха някогашните, защото ците на народите и народно И професионалното учнлнще
сме много по-силни в ико стите в СР Сърбия от мина става на сърбохърватски
номическо, политическо, кул лия април е трябвало да се език.
Членовете на комитета бя
турно и всяко друго отноше премине към употреба на
роден език в общуването с ха единодушни, че трябва
ние. .
„След войната — продъл
гражданите — страни в общи веднага да се започне с подготовкнте за въвеждане на
жи президентът Тито — бях ните.
ме много заети с това, как
С прилагането иа разпоре български език в адмшшсда обновим разрушеното и дбите обаче се закъснява — трацията и в преподаването
да издигнем страната си по- главно по обективни причи в споменатите училища. Тру
дностнте, конто са от обек
високо, как иа нашите паро ни.
На неотдавнашно заседа тивен характер, но бива да
ди да създадем условия за
по-добър живот. В това усп ние членовете иа Общинския со считат за непреодолими.
яхме, благодареше иа един- комитет на СКС в Босиле Каза се също, че е необходи
ството на народите и защо град по този въпрос са во мо да се осигурят добри учебиици и друга преводна
то имахме такава работниче дили обстойни разговори.
залитература на български
която
Комитетът е констатирал,
класа,
ска
лягаше даже до себеотче в Босилеградска обидена език. Сегашните преведеш!
рицаяие, и затягаш* рамъ- па е направено ночтн нищо, учебници са много лоши, а
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на бълпарер език "
това дава основание да се
приказва за досегашното мо
нополпзнране на издаването
на учебници на български
език от някои хора.
Подготовките за въвежда
но на български език в адмн
нистрацнята на обпцшекнте
служби изисква редом с дру
гото н съответна механогра
фия — бе казано за заседа
нието — и следва да се взе
мат навременни мерки за
доставка на машини.
Крайното решение •: от
Нова година материалите
за заседанията на общинска
та скупщина да се изготвят
иа български
Ж.

Тито в Македония

»С България желаем да имаме не само нор
мални, но и добри, приятелски отношения«
(ОТ 1 СТР.)
от което се нуждае съвременият човек. Затова трябва
за по-добър живот, за образование, култура, за всичко
повече да се обърнем към
работническата класа и да
поправяме отклоненията, до
които се стигаше и които не
са малко. За да можем да
работим ускорено и добре,
следва да бъдем единни, да
же и ние комунистите, кои
то сме отговорни за нашето
социалистическо развитие.
Следва да пазим разните въл
ни, които ни плискат от раз
лични страни да се отблъс
кват от нашата здравина, от
нашата енергнчност да въз
прем всеки, който иска да
ни напакости.
Преди няколко ГОДИШ!, ми
се поставяха въпроси дали
наистина считал!, че още съ
ществува класов враг в на
шата страна, мене ми беше
много тежко. Такива въпроси ме очудваха, защото зна
ех, че той по едно време се
е притаил и чака часа си. И
в момента, когато станахме
прекалено небдителни, кла
совият враг започна през
различни пори да прониква
в нашето обществено битие.
И нанесъл ни е немалко, но
много вреда. Сега ние отно
во започваме борба с него.
Разбира се, не със сечене на
глави, но с упорита борба и
с разясняване пред трудещите
се, че само с правилно соци
алистическо развитие, на ба
зата на маркс-ленинската
наука можем да осъществим
онова, за което сме се борили 1фез войната. А тогава
ние не се борехме само да
изгоним окупатора но и
не дадем възможност на ста
рия режим да се върне и
отново да се качи на врата
на нашия трудещ се човек.
Борехме се за нови общест
вени отношения. Естествено,
да създаваш ново общество,
нова обществена система бе
ше много по-трудно отколкото да воюваш.
През войната врагът беше
срещу нас — фронтално, зна
ехме къде е той и се борех
ме против него. Това ни стру
ваше много жертви, обаче
беше по-леко, отколкото сега
в едно сложно битие, каквото е държавата и то мно
гонационална, като Югосла
вия. Трябва да се знае как
да се решават всички тези
неща. А това ще можем само тогава ако комунистите
сме единодушни и взаимно
свързани, ако постоянно'" се
договаряме и опознаваме жи
вота, ако най-много от въз
можното се доближим до
трудещия се във фабриката
и на село. С една дума, тря
бва да бъдем тясно свърза
ни с народа, с нашите произ
водственици, селяни, с всич
ки наши трудещи се хора.
Днес сме във фазата на
сплотяване на нашите реди
ци, на първо място в Съюза
на комунистите, Социалисти
ческия съюз и в цялата ни
югославска общност. Желая
да постигнем тази цел и да
не се занимаваме по-нататък
с такива въпроси, с каквито
сме принудени да се занима
ваме сега. И да не се раз
правя повече дали този път
е правилен или не е, дали
самоправлението е добро или
не е.
Другарки и другари, целият . свят ни гледа. Много
Страница 2

хора, с голям ум, са се убеди
ли, че самоуправлешщто е
нещо ново и за него трябва
да се размисля и то да се
изучава. Ние не бива да изнсвернм и да позволим да се
разочароват ония хора, ко
нто в него виждат нещо но
во, което днес или утре ще
поникне и в други страни,,
естествено в други форми, но
вероятно еднакво по същ
ност. В своите мероприятия
ние трябва да успеем. Досега
предприеманото сме решава
ли успешно. Затова и сега
трябва да изградим докрай
нашата самоуправнтслна сис
тема, т.е. работническата кла
са да има главната дума, да
разполага с благата на своя
труд, да управлява с прннаденатата стойност, която съз
дава и тя да не бъде ползва
на за съвсем други цели.
Не бих желал да говоря
отново за всичко, което сега
става в нашата страна, а ста
ват много добри неща, наро
дът с охота прие всичко, ко
ето се съдържа в Писмото.
Отново се разгаря онова яд
ро, благодарение на което и
във войната, с малки сили,
можахме да се справим с та
ка силен враг. Народът ни
вярва и това доверие тряб
ва да оправдаем с постъпки
те си и със своята работа.
За съжаление, нашите вън
шни врагове днес, както ве
че казах преди някой ден,
повече са се активизирали.
В печата, и не само в печа
та, се предприемат различни
мерки против нас, използвай
ки емигранти, разни врагове,
които са били във фашистките редици за диверсантски
действия и така нататък.
Трябва да бъдем бдителни.
Ние днес имаме по-добре обу
чена държавна сигурност,
имаме добра армия, имаме
всенародна отбрана, която е
вече наистина на високо рдв
ншце. Ние нямаме от какво
да се страхуваме, когато сме
толкова силни, когато разпо
лагаме с такава сила, която
винаги е готова да защища
ва онова, .което имаме. На
шият трудещ се човек ще
знае да пази придобивките
си преди всичко, правото си
сам да разполага със себе
си. Затова днес трябва още
повече да се обърнем към
себе си, разбира се, бдител
но следейки и онова, което
става извън нашата страна.
Сега искам да кажа ня
колко думи и за някои вън
шно-политически въпроси.
Югославия, както и сами зна
ете, завоюва огромен прес
тиж на международен план
като страна, която не се колебае и която неотклонно
върви в една посока: в бор
ба за мир, за правото на все
ки народ сам да управлява
със себе си, срещу колониализма, срещу войните, за
разоръжаване, за правото на
ония, които още живеят в
нищета и които са толкова
много на света. Поради това
във всичкц части на земно
то кълбо Югославия е известна като страна, която за
служава уважение. Недейте
да се играем с това, за да
не го изгубим.
След войната Югославия
въпреки всички препятствия,
които срещаше, успя да уре
ди своите отношения с поч
ти всички страни, освен само с няколко, с които също
така бихме желали да имаме

добри отношения- Ние найнапред гледахме около себе
си, около своите граници,
тук да създадем най-добри
условия за сътрудничество.
Такъв например е случаят с
Италия, където милиони и
милиони хора минават грани
цата от едната и другата
страна, така че като чели
тя и не съществува.
БЪЛГАРИТЕ БИ
ТРЯБВАЛО ДЛ СЕ ОТКА
ЖАТ ОТ ИЛЮЗИИТЕ,
ОСНОВАВАЩИ СЕ ВЪРХУ
ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО
И с Австрия желаехме най
добри отношения и с австрии
ското провителство устано
вихме твърде добри отноше
пия. Но, за съжаление, в Ав
стрия има фашистки елемеи
ти, които днес не само на
нашите малцинства, но и насамата Австрия създават го
леми главоболия. На нас ни
е много жалко заради това,
но ние няма да можем да
търпим ония, които проляха
толкова кръв в нашата стра
на — това са фашистите —
така да постъпват с нашите
малцинства. Ние имаме доб
ри отношения с всички со
циалистически страни. Има
ме нормални отношения, и с
България. Винаги подчерта
вахме, че с България желаем
най-добри отношения. Обаче
съществува едно нещо, за
което ние с другарите в Бъл
гария не можем да се съгла
сим, а това е постоянното
от
тяхна
оспорване
съществувастрана
на
нето на македонската нация.
По-точно, ръководството каз
ва, че не е съгласно с това,
обаче би трябвало това да
се каже откровено. Обаче
там още интригуват. Трябва
да имаме търпение и упори
то да настояваме, за да им
докажем, че нямат право.
Трябваше да видят как из
глеждаше тези дни тук в
Скопие, в Куманово, в Тето-

Йосип
Броз
Гито

по, където покрай македон
ци живеят албанци и турди
— и да разберат, че това е
Македония- Тук македонс
кият народ, съвместно с рав
ноправиите народности сега
е господар на своята земя.
Ние бихме искали с Бълга
рия да имаме не само нор
мални, но и добри, приятел
ски отношения, защото това
е много важно за консолида
цията на Балканите, Обаче
би трябвало веднъж да се
откажат от разните илюзии,
основани на далечно мина
ло. Да оставим след нас то
ва далечно минало и да гле
даме към бъдещето. Това се
га е необходимо. А в това
някои хора там трябва да се
убедят. Аз съм уверен, че ще
успеем.
Ние имаме добри отноше
ния със Съветския съюз, гол
ямо стопанско сътрудничест
бо. И с всички други соци
алистически страни, както
вече казах, имаме добри от
ношения, включително и с
Демократична република Ви
етнам, Временното революци
онно правителство на Южен
Виетнам, Демократична на
родна република Корея.. Те
на нас днес наистина гледат
като на свои приятели, като
на страна, която ил1 помага
безкористно, толкова, колкото можем. Също така, доб
ре се развиват нашите отно
шения с Народна република
Китай.

ПОЛИТИКАТА НА НЕОБВЪРЗВАНЕТО ИМА
ГОЛЯМО БЪДЕЩЕ
С европейските страни, и
по-големи и по-малки, както
и със САЩ, имаме твърде
добри отношения. Неотдавна
в посещение на Югославия,
покрай редица други високи
гости, беше и английската
кралица, която за първи път
посещаваше една социалисти
ческа страна. Тя видя — и
сама изтъкна това — че тук
вече не е изостаналия Бал
кан. Можеше да се увери, че
ние комунистите сме хора с
много широко сърце, които
творят за доброто на човека,
за доброто на човечеството.
Югославия има свое място
между необвързаните стра
ни. Ние сме едни от инициа
торите на политиката на нео
бвързване. За съжаление, ня
ма ги вече моите колеги —
Неру, Насър, Сукарно и др.
— починаха. Но тук са дру
ги, които сега продължават
с нас общото дело. Приоб
щиха се и множество други
страни от Африка и Азия.
Разбира се, между тях съществуват различия в общест

вените системи и интереси.
Обаче общи им са основни
те въпроси — борбата за мир
за правото на всеки народ
сам да управлява в своята
страна, борбата за оконча
телна ликвидация на колониализма и тн. Тези цели са
общи за всички ни, върху
това ние работим и сътруд
ничим. В редовете на нео
бвързаните е огромното бол
шинство на човечеството.
Необвързаните са, както ве
че много пъти е казано, съ
вестта на човечеството, един
амортизер между великите
сили. Те зорко следят да не
се прави вече като някога,
за сметка на малките народи
да не се правят планове, да
се правят сфери на влияние.
Аз вярвам, че политиката
на необвързаните има голя
мо бъдеще. Защото има все
повече и повече страни, ко
ито я приемат. И някои стра
ни от Южна Америка сега
настояват да излезнат от па
намериканските рамки, и да
излезнат на световното поп-

ршце като самостоятелни, не
зависими държави. Няколко
от тях са вече необвързани,
а ще стават все повече и по
вече.
Имаме развити стопански
отношения с много страни от
Африка и Азия. Когато се
касае за тези страни, тряб
ва повече да гледаме дълго
срочно на тези страни, които
са още в началото, които
неотдавна се освободиха, тря
бва да гледаме на тях перс
пективно и да не се работи
сметкаджийски, против кое
то аз бях винаги.
Имайки на предвид, че на
шата страна много бързо се
развива промишлено, трябва
да поведем сметка къде ут
ре ще имаме пазари. Затова
още днес трябва по нещо да
влагаме, за да подпомогнем
тези страни да надделеят не
развитостта. Ние вече им по
казахме, че към това сътру
дничество пристъпваме без
сметка, че желрем да им по
могнем, а не да инфилтрира
ме своята идеология. Те и
сами искат да вървят в про
гресивна насока. Ние вина
ги им говорим: „не ни копи
райте", но настоявайте
да
вървите по собствен път във
вътрешното си развитие, а
ние ще ви дадем помощ, кол
кото можем. Ние им пома
гаме и материално и поли
тически в Обединените нации, където можем.
Ето, поради всичко това,
Югославия си завоюва в све
та голям престиж. Товд. са
ценни придобивки, другарки
и другари. Затова повтарям,
че не смеем да се играем,
да не изгубим. И това писа
не в чуждестранния печат
говори, че някои са много
злобни към нас, защото мис
леха, че ние все повече се
хлъзгаме към някакъв либе
рализъм и че един ден ще
станем дека плячка за тях.
Сега се увериха, че на това
не могат да разчитат, и се
обърнаха срещу нас. Изглеж
да, че им е и до това да ни
опетнят и омразят в страните на Африка и Азия» сред
необвързаните. Вероятно е,
че от някои хора нещо от
всичко това ще бъде и прието, но не много.
Пожелавам другарки и дру
гари много успехи на работ
ническата класа, на народа
и народностите в Македония,
много успехи в творческата
им работа" — каза на края
на наздравтцата си прези
дентът на Републиката Йо
сип Броз Тито.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СК НА

СЪРБИЯ

ГОТОВНОСТ ДА СЕ ОЖИВОТВОРЯТ
ТИТОВИТЕ ДУМИ

Миналата събота завърши тридневното
заседание на Централи™ комитеГ”™”
накомунистнте в Сърбия. Бяха обсъдени пре
дстоящите задачи и провеждането на Писмо
то на Председателя на СКЖ и на Изпълни5?*$° и на становищата от речта на
другаря Тиго пред обществено-политическия
актив на СР Сърбия.
Заседанието се ръководи от новия пред
седател на ЦК на СКС д-р Тихомир Влашкалич.
В работата на заседанието участвуваха
повече от 40 членове на ЦК и гости. Крити
чески и самокритически е разяснена практи
ката на ЦК на Сърбия и работата на негови
те ръководни и изпълнителни органи, както
и някои въпроси от обществено-икономичес
кия живот на страната.
Централният комитет на СКС е приел ре
шения с оценки за сегашната обстановка и
насоки за по-нататъшната работа на ЦК на
Съюза на комунистите на Сърбия.
За нашите читатели поместваме тези решения изцяло.
РЕШЕНИЯ
на 45-то заседание на ЦК на СКС

—

Централният комитет на Съюза на комуни
стите в Сърбия на заседание, състояло се на
9, 10 н 11 ноември т. г., е обсъдил задачите
на Съюза на комунистите в Сърбия по про
веждане на Писмото на председателя на Съю
за на югославските комунисти и на Изпълни
телното бюро на Президиума на СЮК и реч
та на другаря Тито пред обществено-полити
ческия актив на Сърбия. В доклада на Сек
ретариата и в обстойните разисквания, в ко
ито участвуваха 45 другарки и другари бе
разгледана сегашната политическа обстанов
ка и се даде оценка на положението в СР
Сърбия и в СКС. Направен бе критически
анализ на работата на Централния комитет
на СКС н са разгледани резултатите от сега
шната акция на Съюза на комунистите в
Сърбия.
Централният комитет направи критичес
ки анализ на положението в СРС и СКС и с
оглед на резултатите в развоя на република
та и в работата на СКС изцяло потвърди оце
нките и прие задачите, които произлизат от
Писмото и от речта на другаря Тито.
Централният комитет констатира: изоста
ване в развоя на самоуправителните отноше
ния; голям отпор на провеждането на кон
ституционните амандмани; необходимост от
изнамиране на конкретни решения, които да
съдействуват за по-ускорено утвърждаване
на социалистическите самоуправителни про
изводствени отношения и за конкретни ак
ции по тяхното осъществяване; съществуване
на сериозни проблеми в стопанството, израз
яващи се в нестабилността му, в прекомерно
то потребление, в инвестиции без покритие
и загуби, което вкупом се отразява зле върху
обществено-икономическото положение на ра
ботническата класа.
Идейно-политическото положение на СКС
е незадоволяващо. Стигнало се е до явления
на идейни и. политически колебания в борбата за развитие на основните социалистически
самоуправителни производствени отношения
и до занемаряване на класовия подход към
разрешаването на някои обществени пробле
ми. Върху тази основа се е стигнало до про
никването в една част от обществото иа ли
берализъм и на капиталистически отношения, както и до бюрократично-технократични
стремления до бавно разрешаване на пробле
мите на работническата класа и трудещите
се; до неефикасност, неотговорност и неорганизираиост в осъществяването на приетата
политика и на становищата на Съюза на югоСъюза на кому\^
СЛаВСКИТСърби1.НОтслабияЛа
е акционната спо
стите
в

би* особено сред работниците, вследствие на
което се е стигало и до самоотлъчване от Съю
за иа комунистите от значително числ
Р
изводственици.
Съпбия блаТова положение в СКС и СР сьроия
гоприятствуваше да се засили де
националистическите и
класовия враг,
на
и несоциалистичесдруги несамоуправителни

ки сили в обществото. В борбата против класовия враг както в идейно-политическата кон
фронтация, така и в политиката на наказа
телните преследвания и прилагането на ад
министративни мерки се стигаше до прояви
на опортюнизъм и либерални отношения.
Самокритически е оценена досегашната
работа на Централния комитет. Отбелязани
са слабостите в осъществяването на идейнополитическата роля на ЦК и неговите орга
ни, които се проявяват в либералистичното
и опортюнистично отношение при обсъжда
нията, специално при провеждането на на
белязаната политика, в наличието на сериоз
ни елементи на работа по форуми, в недоста
тъчната връзка с базата, в изоставяне прин
ципа на демократически централизъм, както
в отношенията в ЦК и неговите органи, така
и в отношенията на ЦК и другите ръковод
ства на организациите и членовете на СКС.
Критически са разгледани причините за те
зи слабости и във връзка с това отговорност
та за метода на работа, който отрицателно
е влияел върху ефикасността на самия ЦК и
осъществяването на неговата роля в СКС и
политическия живот на СърбияЦентралният комитет, като е обсъдил
всестранно своята досегашна работа, е решил, че критиката на работата и самокри
тиката на резултатите, които се постигат, тр
ябва да станат редовна практика и задълже
ние на ЦК и на всички органи на СКС. Тр
ябва да се развива комунистическа, градив
на и творческа критика, особено критиката,
която идва от работниците, от всички, кои
то създават блага.
Централният комитет, като изхожда от
интересите на работническата класа и отра
зява настроението на членовете и организа
циите на СКС, потвърждава категоричната
си готовност да провежда становищата от
Писмото на председателя на СЮК и на Из
пълнителното бюро, както и от речта на дру
гаря Тито пред политическия актив на СР
Сърбия. Оценките и критиката на другаря
Тито важат за всички организации и ръко
водства на СКС, за комунистите на ръковод
ни длъжности в държавните органи и обще
ствено-политически организации и им нала
гат големи задължения и отговорности.
Специални задължения имат Централни
ят комитет и неговите органи. С особена от
говорност те трябва да действуват да се из
пълнят актуалните задачи.
Централният комитет възлага: на секре
тариата, на комисиите на ЦК, на краевите
и общински конференции и комитети, на ор
ганизациите па СК по предприятията, учреж
денията и местните общности, на активите
на комунистите, на всички комунисти на ръ
ководни длъжности в обществено-политичес
ките организации, представителните органи
на обществено-политическите съвместиости,
в самоуправителните и държавни органи —
да насочат своята дейност и усилия през сле
дващия период към следното:
— да укрепват ролята на СК като рево
люционна организация на работническата
класа. Това налага да се подготвят Всички
организации и ръководства на СКС за орга
низирана отговорна и ефикасна работа по
осъществявапе политиката на СЮК и на СКС,
съгласно разпоредбите на Устава на СКС и
иа СЮК. Писмото и речта на другаря Тито
са единствената политическа ориентнровка
и акциошт база за работа до Ссдмия кон
грес на СКС. В тази работа следва енергично
да се преодолее работата по форумите. За це
лта е необходимо: по-бързо да се проведат
решенията иа Втората конференции за фор
миране на активи на производствениците, да
се измени социалната структура на органите
и организациите на СКС в полза на работшъ
чеството, систематично да се издига маркси
ческото образование и идеологическата под
готовка на партийните членове, да се пред
приемат мерки за противопоставяне и спира
не на всички видове чужди идеологии в СК
и в обществото, да се предприемат органи
зационни и кадрови мероприятия за по-добра
организираност на Съюза на комунистите.
— да се борят за осъществяване на доми
нантно влияние на работническата класа в
основните обществени отношения, от които
трябва да произлиза цялата система на об
ществено-икономическите отношения, като се

основава върху последователното прилагане
на принципите на конституционните амандмани и на принципа за разпределение сцоред
резултатите на труда. Необходимо е на пър
во място да се осигури прилагането на конституционните амандмани XXI, XXII и ХХШ,
с което да се осигури на работническата
класа да разполага изцяло с принаденатата
стойност. Между първите задачи е образува
нето на основни организации на сдружения
труд и тяхното самоуправително обединява
не в стопански организации. Особено е необ
ходимо енергично и бързо действие в обла
стта на оборота: във външнотърговските и
вносни предприятия, банките, застрахователните институт и обществените фондове, и
във фондовете на регионалните общности,
където да се осигури събраните обществени1г«лСреАСТВ«
Аа 6*Аат ПОА Решаващото влия
ние на работническата
класа.
цргкп7пЛ! осъществяват задачите по икономи
^то стабилизиране, за да се проведат
становищата от Писмото и решенията на
36-то заседание на Президиума на СЮК, за
ангажиране на подготовките за успешно при
лагане на мерките, които ще влезат в сила
в началото на идната година, и за намиране
на енергични решения да се измени положе
нието на стопанството в разпределението.
__ ~ да изготвят програми за социалната
политика във всички обществено-политичес
ки съвместиости и трудови организации. Не
ооходимо е с последователно осъществяване
на принципа за разпределение според резултатите на труда, с подходяща данъчна политика и социалистическа солидарност да не
се позволи социална диференциация извън
разпределението. С програмата за социална
политика, като част от съвкупната политика
на развитие, трябва да се спре тенденцията
ооществото да се дели на богатц и бедни. С
енергични мерки трябва да се отнеме иму
ществото, което е придобито с незаконно при
свояване на чужд труд, а когато става въпрос
за членове на СК те да бъдат изключени от
организацията. Необходимо е да се разшир
ява обществената и материалната база на со
циална сигурност на трудещите се. Същевремено е необходимо да се защити престижът
на хората и в рамките на законните ограни
чения, да се осигури правна сигурност на за
конно придобитото имущество.
— да възвърнат ролята на Съюза на. комунистите и на класовите мерила----в кадровата политика, да се борят решително против
всички видове монопол, груповщнна, обсебяпане н бюрократизиране на кадровата политика на всички равнища.
да продължат с подготвянето и анга
жиране на СКС, на обществено-полнтическигс организации и държавшгге органи в бор
бата Против класовия враг, против всички ви
дове неприятелски, несамоуправителни н несоциалистнчески действия. Необходимо е да
се предприемат ефикасни мерки против но
сителите на такива действия, против развластените слоеве на класовото общество, про
тив анархолибералнте, бюрократите, ннформоюровците, ранковичевцнте, против всички
националисти, специално против велнкосръбскнге. Комунистите са длъжни да се ангажи
рат осооспо за подготвяването на всички об
ществени институции да провеждат ефикас
но законните предписания и да пазят обще
ственото имущество н интегритста на социа
листическата общност.
С последователни акции в това направ
ление, с провеждането на задачите н стано
вищата от Писмото на председателя на СЮК
н на Изпълнителното бюро, на речта на дру
гаря Тито пред политическия актив на СР
Сърбия — Съюзът на комунистите в Сърбия
като съставка на СЮК, и Централният коми
тст трябва да осигурят единно провеждане
курса на СЮК, да развиват сътрудничество
между републиките и да укрепват сплотено
стта в югославската социалистическа общ
ност.
Централният комитет ще изготви програ
ма на своите задачи и акции, които ще на
бележи и организира в СКС, за конкретно и
неотклонно претворяване в живот на задачи
те от Писмото на председателя на СЮК и на
Изпълнителното бюро на Президиума на СЮК
и от речта на другаря Тито пред обществено
политическия актив на СР Сърбия.
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ТГУБще ств ена
ШХРОНИКА
ОТ ПРАВОТО
ДО ПРИНЦИПА
с

тава дума за една част
от изказването на председателя на Общинския съд в Димитровград. На маратонното партийно събрание в общннеката управа съдията Тошев
заяви: „Мое е правото кого
ще накажа. Секретарят на
ОК на СКС (Зарков) не мо
же да решава кой да бъде
наказан, аз имам праДзто
да наказвам”.
Да си припомним. Неотда
вна на съвещание на юрис
ти и обществени дейци бе
на
критикувана работата
правосъдните органи и нака
зателната политика. И никъ
де не бе оспорено конститу
ционното право на съдовете
да бъдат самостоятелни, но
бе подчертано, че своята ра
бота те следва да подчиняват на интересите на самоуправителното социалистиче
ско общество, на работниче
ската класа, вярно да тьлку
ват и реализират политика
та на Съюза на комунисти
те в сферата на имуществе
но-правните отношения, да
се борят срещу вредните и
вражески действия на всич
ки категории врагове. С ед
на- дума, -класовият момент
и тук да бъде на преден
план. Това право е дадено,
да кажем просто, на всички
съдове, а не на отделни хо
ра, които да го ползват
всеки
на
свой
начин,
покрай или против интереси
те, за които става дума.
В тези рамки, при най-до
бро желание, не бихме мог
ли да сложим настояването
на съдията Тошев. Защото в
името на конституционната
свобода е конституционната
самостоятелност на съдовеСимеон Рангелов Григоров.
дипломиран икономист, за
вежда отдела за план и ана
лиз в Ьосилеградската об
щина. Това е постоянното му
работно място, за което е
платен. През 1969 година Об
щинската скупщина назнача
ва Григоров за инспектор пс
приходите, а от 1971 година
той е поел и длъжността инепкетор по пазара и рефе• рент по цените. За двете ин
спекторски задължения той
приема възнаграждение от
2и0 динара месечно. Но вед
нага да кажем, че проблемът
с тези две важни инспектор
ски длъжности изобщо не е
решен. Това най-добре го
чувствува самият инспектор
Григоров.
— Като хонорарен инспек
тор имам много работа и дос
та главоболии — оплаква се
той. Законите поставят пре^
инспекционните служби редица задачи и изискват спешно и навреме да се изпъл
няват законопредписанията
решенията на
съответните
обществено-политически об
щности и техните органи. В
Босилеград на тази длъжност
е необходимо да се заанга
жира изцяло един служащ
със солидна професионална

те не може да се води нака
зателна политика, противна
на интересите на Партията
и работническата класа, на
интересите на обществена
та собственост и социалис
тическите самоуправителии
отношения. Трябва да се во
ди сметка и за етическите
качества на социалистичес
кия морал. Как може да се
тълкуват постъпките на То
шев, ако той за две лица,
направили едно и също уг
лавно дело не прилага една
кви наказания. Срещу Доб
рин Стоилков възбужда де
ло, а срещу Драго Гещамов,
макар че е нанесъл по-голене прави това.
ми щети
Не са ли нарушени тук обе
ктивните мерила на наказа
телната политика? Нима пре
цедентът от такъв вид тряб
ва да компрометира нашата
целокупна политика? Нима
при такива условия може да
се каже, че е защитено об
щественото имущество? И
на края: за едни и същи пре
стъпления не се прилагат ед
накви мерила — може ли да
става дума за правна сигур
ност на гражданина?
Ако самостоятелността и
свободата позволят на отде
лни съдове да се издигнат
или искат да се издигнат
над интересите на общест
вото, към което принадле
жат, няма ли това да мине
в узурпация на правата, а
това значи да се върви към
анархия и своеволие. Наши
те съдове са длъжни да тъл
куват политиката на Съюза
на комунистите, на принципите му и да се борят за
по-последователното им пре
творяване в живот.
М. Б.
подготовка и опит в работа-’
та. Досега на тази служба у
нас, в Босилеград, се гледа
като иа нещо второстепенно
и затова е така лошо орга
низирана. Постоянно се кои

В „Гумара“ — Димитровград

Дневно 12.000 чифта обувки

В цеха за обувки за един
ден се произвеждат 12.000
чифта.
Произвеждат
се
различни видове
гумени
ботуши, четири вида спориш
обувки. Макар че не е пред
видено производство иа гумени цървули, поради голя
ма кошоктура на пазара се
произвеждат и те. В този це/.
се произвежда предимно за
домашния пазар, но и за
износ. В Полша и ГДР и
Германската
федерална
тапрез
република
зи година са изнесеш! 200.000
гумени ботуши. Продажбата
на спортни обувки е най-ус
пешна. Дори и останалите
от миналата година са прода
дени. През първите осем ме
сеца са произведени 540.00Т)
чифта, спортни обувки и
всички са продадени. СЦ тях
се интересуват и в чужби
на. Сега се водят преговори за
продажба - на спортни • -обув
ки в Унгария.
Освен цеха за обувки с
пълен капацитет работи ц
цехът за гумени фолии. Те
се произвеждат предимно за
износ в ГФР.
Не работи с пълен капа
цитет цехът за импрегнира
ни тъкани, понеже процеса
на производството все още
не е усвоен цялостно.'

Всичките инспектори вършат
работата хонорарно, което
ще рече доста неорганизира
но, от случай до случай.
Но естеството на инспек
ционните задачи на Григо-

ХШШШНН1
на Е ДИМИШ
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стантира, а нуждите и усло
вията повеляват, всички ин
спекционни служби в наша
та община да се поставят на
здрави основи както органи
зационно,
така и кадрово
гт
Но за съжаление в общинс
ката скупщина все още се ра
зисква и критикува слабата
дейност и сътрудничество ме
жду инспекционните служби
■ по-точно между инспекто
рите — а не се предприемат
конкретни мерки в тази на
сока. В общината няма ниТс
един постоянен инспектор.

Фабриката има и цех за
подготвяне на смеси, който също работи с пълен ка
пацитст. Освен фабриката за
обувки и фолии в Димитров
град този цех снабдява и фа
бриката за обувки в Пирот.

През месец юии миналата
година започна с работа нопата фабрика на „Тигър“
(клон Димитровград за обув
ки и фолни). Тогава на ра
бота биха приети около 90
души. От тогава до месец
март са приети още 550 нови
работника, така че в момен
та работят ,640 души.
Планът на фабриката се
осъществява и от месец на
месец се увеличава.

ров е такова, че той все по
вече се ангажира като инс
пектор за сметка на редовна
та си длъжност в областта
на плана и анализа в сто
панството и останалите об
ласти. В качеството на инс
пектор по приходите, той
трябва да се бори срещу
онези, които прикриват сво
ите приходи с цел да не пла
щат данък. С това те нанася!
вреда на обществото. Напри
мер, само през февруари и
март тази година той о разпитвал над 100 души, пре-

Планът на фабриката тук
е 5,1 милиарда стари дина
ра продукция. Според досе
гашните показатели той ще
бъде осъществен изцяло.
Въпреки осъществените ре
зултати фабриката има про
блеми, които трудно се пре
одоляват. Макар че съвкуп-

ния приход, според очакванията, ще се осъЬсстви, с до
хода и печалбата положението е друго. Производството
е на завиднр равнище, по
продажбените цени са фор
мирани още в началото (когато е почнала фабриката с
работа) и те са все още същите. От друга страна це»
иите на репродукционния ма
тсриал са значително увели
чени. Това е особено налице
при тъканите. Цената на су
ровините е увеличена 100%
Всичко това е оказало влия*
нк|: и планирания доход не
е осъществен.
А. Д.

1

Димитровград

Нова организация
за детена
защита
След 45 минутово чакане
от 29 повикани депутати-при
стигна петнадесетия и пър
вото заседание на Скупщи
ната на Общността за детска защита можеше да поч
не с работа.
На заседанието, което се
проведе на 10 т. м. в Дими
тровград, за председател на
Скупщината бе избран Крум
Величков, икономист в гума
рата, а за подпреседател Лю
бомир Наков, управител на
димно строителни работни
ци, които са се опитали да
прикрият същинските си при
ходи от миналата година
Срещу шест душц от тя* е
поднесъл заявления до общи
нското данъчно управление
А според решението на об
щинската скупщина, отдел
ните майстори-строители, за
нимаващи се допълнително
с тази дейност, плащат го
дишно 200 динара, ако саби
ли на работа един до два
месеца, 300 динара за два дс
три месеца и 500 динара за
повече от три месеца. Но
мнозина от тях не се повиня
ват на това решение като
се стремят по всеки начин
да избегнат задължението
си.
Има много главоболия и с
частните занаятчии, както в
града така и по селата. Спо
ред закона, всички зарегис
трирани занаятчии са задъл
жени да устройват делови
книги, от които ясно трябва
да се вижда направеният обс
рот на материали и услуги
и финансовото състояние на
занаятчиите в течение на го
дината. Въз основа на това
най-точно и реално може да
се определи и данъчното им

лштницата. Бе избран изпъл
нителен комитет от седем
члена, който трябва да ръ
ководи работата на Общно
стта. За член на Републикан
ския комитет е избран пред
седателят на Изпълнителния
комитет на скупщината Ва
сил Гъргов, работник в Бю
ро за настаняване на работна
ръка.
Общността за детска за
щита ще се грижи за разви
тието на детската защита.
А. Д.
задължение. В това отноше
ние най-редовно е книговод
ството при частния гостилни
чар от Босилеград Любен Хри
стов, докато обратно е с него
вия колега от Г. Любата Коце
Александров. Подобно е и
с останалите занаятчии: бо
лшинството от тях не водят
необходимата евдинеция.
Отделен проблем са „диви
те” занаятчии, каквито има
много по селата — шивачи
плетачки и най-вече строи
тели. Последните работят нг
вред из страната и трудно
се откриват. Затова тази го
дина инспекторът и изпра
тил искове до 113 общински
инспекции в Сърбия и други
републики да. доставят наоб
щината съответните данни зг
тези занаятчии, но отговори
са изпратени само от три
места и това, че тамо няма
такива работници!
Ясно е, че работата не вър
ви както трябва и общината
търпи големи щети от това
Затова нуждата от реограни
зация и укрепване на тази
и останалите инспекционни
служби в боснлеградска об
щина е спешно необходима
С. А. С
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Общинска конференция на СКС в Сурдулица

Заседание на партийната организация в
общинската управа в Босилеград

АНТИСАМОУПРАВИТЕЛНИТЕ СИЛИ
НЕ МИРУВАТ
На 9 ноември т.г. в залата
на Училищния център „Й. Б.
.Тито“ в Сурдулица се прове
де разширено заседание на
Общинската конференция на
СКС.
Обсъжда се работата на
обществено-политическите . и
самоуправителни организа
ции в Сурдулишка община
по провеждане становищата
от Писмото и речта на дру
гаря Тито пред политическия
актив на Сърбия.
Встъпително слово изнесе
секретарят на ОК СТОЯДИН
СТОИЛКОВИЧ.
— Организациите на СК, каза
Стоилкович, са констатира
ли, че СК в Сурдулишка об
щина още не осъществява ре
шаващо влияние в средата,
в която работи. Една част
от комунистите
малко се
краси с партийност, дисцип
лина, критика и самокрити
ка, и с привързаност към пла
тформата на СЮК. По ме
ста липсва нужното идейно
и акционно единство, което
в някои среди е резултат на
отношенията през времето
на така наречения „сурдулишки случай“, когато антисамоуправителните и фрак
ционни сили се опълчиха
срещу прогресивните и самоуправителни. Мнозина ют
сразените бяха само мъмре
ни без да бъдат наказани
и сменени от постовете си.
Днес те започват с фракцио
нерство
груповщина,
ко
ито бяха осъдени във всички
обществено-политически и са
моуправителни организации.
Те ползват различни излщслици, клеветничат срещу от
делни личности и форуми, и
тенденциозно спъват акци
ите.
Мирослав Станкович, член
на СЮК и отборник на ОС
на заседание на Съюза на
запасното войнство в Сурдулица е атакувал с измисли
ци и неистини председателя
на ОС и секретаря на ОК на

СКС, забравяйки, че държа
нието му през време на „сур
дулишкия случай“ даже и
след това е било извън кур
са на СК и че му е дадена
възможност да се поправи.
Същият е ползвал обществе
на квартира в Сурдулица, а
своята в Лесковац, купена с
жилищен кредит дал под
наем, и с него плащал кре
дита наем за квартирата си
в Сурдулица. Като функцио
нер в Сдружението на вода
чите на коли счупил колата
на Сдружението.
Неотдавна на заседание
на местната
а организация на
Съюза на бойците в С УРАУлица и някои бойци са клеветничнли срещу ръководите
лите в Сурдулица и срещу
акциите конто се водят. Ни
кой няма право да пречи на
по-нататъшния революционен
ход, без оглед какви призна
ния и заслуги има. Някои на
споменатато заседание са тър
сили реабилитация и връ
щане в СЮК на ония, които
по времето на „сурдулишкня случай“ са били осъдени
и изключени от СЮК. Още
по-лошото е, допълни Стоилкович, че присъствуващите
комунисти — бойци не са се
противопоставили на такива
тенденциозни изказвания.
В шестчасовото зряло, аналитическо"и креативно ра
зискване, в което участвува
ха около 20 души бе приет
докладът на секретаря на
ОК на СКС и приети акци
ите на ОК на СКС по про
веждането на Писмото и ре
чта на другаря Тито.
Присъствуващият на заседругаря ЖИКА
данието
РАДОЙЛОВИЧ народен пред
ставител и член на ИС на
СРС, каза че не остава дру
го, но смирено и аналитически да се предприемат ак
ции, които са дълготрайни.
БОРИВОЕ ЦВЕТКОВИЧ, се
кретар на МОК на СКС във
Враня завърши разискване
то с думите: „На вашата ра
бота се радва населението от

Без самокритика
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Сурдулишка община. Така
продължете и
по-нататък.
Околните общини от Югоиз
точна Сърбия само могат да
се учат от вашия пример“.
На края Конференцията
прие заключенията, предложе
ни от ОК на СКС, които пу
бликувахме в миналия брой
на вестника за мерките, ко
ито трябва да се предприе
мат в тази фаза от провеж
дането на споменатите доку
менти със следните допълне
ния:
— Пълна информация
мат в тази фаза от провежс решението за изключване
от СЮК на Станиша Станкович, народен представител
в Съюзната камара на Съюз
ната скупщина да се изпра
ти на Изпълнителното бюро
на Президиума на СЮК, Се
кретариата на ЦК на СКС и
Президиума на Съюзната
скупщина за предприемане
мерки срещу него за неотговорното му поведение в
ОС и при контактиране, с от
делни лица по времето на
„сурдулишки случай“ и след
него.
— Мирослав Станкович,
заради фракционерски дейс
твия, които в последно вре
ме взимат широки размери,
се изключва от СЮК. Да бъ
де отзован като отборник
и уволнен от служба в обще
ственото счетоводство в Сур
дулнца, където има признаци
за злонамерено ползване на
служебни данни.
— Заради фракционерство
и изключване от СЮК още
по времето на „сурдулишкия
случай“, да се смени Божи
дар Станкович от поста —
началник на поща в Сурдулица, защото на такъв отго
ворен пост не бива да стои
личност, чиято политическа
позиция е извън курса на
СЮК.
Конференцията е решила
да се разпусне първичната
организация на СК в „Зи
дар" поради бездействие, ко
ето е довело трудовата ор
ганизация в безизходно поМ. Величков
ложенис.

Из дейността на профсъюзите в Босилеград

Частният сектор-без достатъчен
контрол
Писмото на другаря Тито
и на Изпълнителното бюро
на СЮК бяха главна тема на
обсъждане на разширеното
заседание на Общинския съвет на сиидикатите в Босилеград, на което взеха учас
тие и представители на сто
панските организации в комуната.
На заседанието се прие з?
ключение да се изработи об
стоен анализ на всички въ
проси в общината, произли
защи от Писмото.
В разискванията се изтък
на, че частният сектор не се
контролира достатъчно, а за
това положение са виновни
общинската Адпъчиа служба
и инспекционните служби.

В стопанските организа
ции има примери па противо
поставяне на самоуправигслните отношения и легиране
на същите. Обаче за кои кои
кретно става въпрос — небе
даден отговор.
На заседанието се посочи
че търговските магазини и
частните занаятчийски рабо
тилници даботят без опреде
лени и изтъкнати цепи. То
ва е последица от липсата
иа контрол в стопанските ор
ганизации и иа бездействие
то на общинската ипспекциг
по пазара.
За непроведената интегра
ция на стопанските органи
зации, членовете иа профсъюзните организации обвиня-

ват директорите, особено на
лисинската земеделска коо
перация и занаятчийското
предприятие „Услуга".
На заседанието имаше мие
ния, че е изоставена работа
та върху марксисткото обра
зование на учащата се мла
деж. Във връзка с това бе
критикувана и слабата рабо
та иа Народния универси
тет в Босилеград.
Работата на заседанието
приключи с констатацията, че
профсъюзните
организации
все още всред трудовите ко
разгърнали
лективи не са
онази дейност, която им при
надлежи, и за която са отговорни.

в. в,

Комунистите от общинско
то управление, съда и служ
бата на вътрешни работи в
Босилеград, които имат свой
партиен актив, в твърде бур
на атмосфера разискваха за
слабостите в собствените си
редове в светлината на Пи
смото на другаря Тито и на
Изпълнителното бюро на
СЮК.
Имаше остри нападки, но.
и отбрани в същия стил. Та
ка на всички бе трудно да
утвърдят кой говори истина
та, а кой критикарствува, за
да се отбранява. Остана оба
че впечатлението, че в тези
критики бяха казани доста
действителни факти. Както
и обикновено и тоя път самокритиката като че ли бе
странна на всички онези, кс
ито преследваха една един
ствена цел: да отричат сла
бостите в собствената си ра
бота.

В конкретни акции между
комунистите не съществу
ва единодействие —• се каза на
заседанието. Това са причи
ните, поради които не се ре
ализират важни стопански,
културни и други начина
нияВ общинската данъчна по
литика
царува
безредие.
Прикриват се приходи и на
тях не се заплаща данък. Ка
то такъв очебиещ пример се
посочи случая с наемите, кс
ито частните притежатели
на жилища в Босилеград взи
мат за квартирите си.
Каза се, че мненията на
работниците в тоя орган не
се
зачитат
достатъчно.
Не е важно кой какво предлага, но кой предлага.
Заседанието заключи: пар
тийният актив веднага да из
работи акционна програма.
В. В.

Новини от Бабушнишка комуна

Самооблагане за път
Село Брестов дол е пред
ложило на Бабушнишка об
щина да приеме решение за
самооблагане на население
то по изграждане на пътя
от Голубовско през Дол —
до Брестов дол.
Общинската скупщина е
приела предложението и е
установено самооблагане в
работна сила.
Трудоспособни селяни от
Брестов дол ще работят по

пет работни дни на пътя.
Трудодните. ще могат .да се
заплащат в пари, ако някой
от задължените не е в със
тояние да работи по някоя
причина, Цената за работен
ден се определя на 40 динара.
Общо ще има 925 работни
дни, което пресметнато в па
ри е 37.000 динара. Работа
та трябва да приключи до
31 декември.

НОВИ ЦЕНИ НА ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ
От двадесетина дни в Бабушница важат нови цени
на хляба.
цените
Покачването на
с минимално от възможно
то по предписанията. Така
например черният хляб се
продава по 2,20 динара, бели-

ят — по 2,90 динара кнлограм.
В същност цената
ба е. повишена само
мата на увеличение
ната на брашното и
ходите по печенето.

на хля
със су
на це
на раз

НА ГИМНАЗИЯТА — 100
ХИЛЯДИ ДИНАРА ПОМОЩ
От неизразходвани бюджетни средства на Бабушнишка община отборииците
са решили да отделят във
вид на помощ 100 хиляди дн
пара за бабушнишкага гим
назия, за да се снабди ‘
учебно-технически средства
и помагала.

Мотивировката е, че на гим
пазията са необходими учебио-технически средства за
подобряване на обучението
И да бъдат задоволени пред
писаните от Републиканския
секретариат за образование
И култура норми.

НАЙ-МАЛКИ И НАЙ-ГОЛЕМИ ЛИЧНИ ДОХОДИ В
ОБЩИНАТА
Общинската скупщина в
Бабушннца о приела Дого
вор за най-малкия и най-големия личен доход в кому
ната. Според договора наймалкия личен доход може
да бъде 751,80 динара месе
чно, а най-големия — 4.296,00
динара. Основа за изчисля
ването о миналогодишният
среден размер от 1.074,00 ди

нара, т. е. най-малкия личен
доход е 70%> от средния ра
змер, а най-големия е 4 пъ
ти повече от него.
И досега е имало малко
хора, с четворно по-голямо
заплата от средното равни
ще. Споменават се лекари
на
те и някои директори
предприятията.

м. н. н.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪДА
ИЗКЛЮЧЕН ОТ СК
■ На следващото събрание ще се разисква за
политическата отговорност на Георги Алекоов, представител в Републиканската кама^
мара на СРС
■ На събранието присъствуваха всички членове на Общинския комитет

Димитровград. — И трето
то събрание на клона на
Съюза на комунистите в ор
гана на управата състояло се
на 13 неомври не трая помалко от предишните две.
Маратонното „състезаване”
с конфронтацията на Иван
Тошев, председател на Общ
инския съд и линията на Съ
юза на комунистите, получи
след седемнадесет часа, и
своето финале. По онова, ко
ето реши това събрание, по
нещо се различава от преди
шните. Ако с нищо друго,- а
то с това, че прие едно ре
шение, което ще прекрати
денствуването на председа
теля на съда и отвори вра
тата за решителен подход
към всички подобни и дру
ги проблеми. Това нещо, в

крайна сметка, значи и орга
низнране на комунистите и
в този клон върху задачите
от Писмото. Както бе под
чертано на събранието, от
работата на този клон за
виси работата на всичкп ос
танали защото в него са съб
рани хора, които изпълняват
най-отговорни длъжности в
органа на управата — в из
вестно отношение те са във фо
куса на всички събития в
общината.
Започна така. Първо бяха
прочетени заключенията на
Общинския комитет. По един или друг начин, всички
членове на комитета и тоя
път останаха твърдо на сво
ите решения, а паралелно с
това се раз плащаха с опити
те на Тошев да отклони ми-

В Междуобщинската конференция на
ССРН е Ниш

Првд организациите
стоят конкретни
задачи
Междуобщинската конфе
ренция на Социалистическия
съюз от нишки регион про
веде разширено заседание
на 13 ноември. Заседанието
ръководи Кръсто Михайлович, председател на Междуоб
щинската конфренция.
Бяха Обсъдени два въпро
са :оживотворяване на зада
чите от Писмото на СК и как
се провеждат решенията на
това тяло по проблемите на
земеделското
производство
й на селото.
Бранислав Павлович, сек
ретар на Междуобщинската
конференция докладва по
първата точка. Той съобщи,
че изпълнителните отбори
на ССРН в общините са об
съдили разработването на
Писмото и акциите във връз
ка с него по низовите орга
низации. Някои общински ръ
ководства на ССРН са изго
твили конкретни програми
за работа по Писмото и те
ще бъдат приети до края на
този месец. В други организа
ции тази работа е към края
Раде Бошкович, член на
Изпълнителния отбор на Ме
ждуобщинската конференция
докладва по втората точка
— за проблемите на земе-

делието и на селото. Той из
тъкна че тезисите за регио
нално планиране в земедели
ето съществуват отдавна, обаче не се реализират, пора
ди трудности от обективно
естество.
Станимир Илич, председа
тел на общинската организа
ция на ССРН в Бабушница,
се изказа, че населението
прави забележки, защото ра
зискванията по земеделски
те въпроси остават без пос
ледствия. Кооперациите
са
изоставили производството
и се занимават с търговия,
обществените земи остават
необработени, а към тях се
придават постоянно и част
ни земеделски имоти, чиито
собственици са нетрудоспо
собни и възрастни. Пробле
мите за здравна защита на
селското население стават
все по-изострени и следва
да се търси разрешаване от
по-вйсоко равнище.
Решенията и този път бя
ха — да се разрешават про
блемите с оглед на предва
рителните уговорки, но тру
дностите, които съществуват,
сигурно ще влияят задържа
що.
М. В. — М. Н. Н.

сълта и акцията в друга по
сока Тошев и тоя път си
служи с неистини, полуис
тини, инсинуации, с тактика
па разтакано, за да може по
един или друг начйн да про
вокира членовете па партии
пия клон да му дадат под
крепа и на това събрание, за
да може своето стълкнове
ние с политиката на Съюза
на комунистите да предста
ви като лична разплата със
секретаря на Общинския ко
митет, като нападение на. не
говата личност и неговата
работата, за която получил по
ложнтелна оценка от по-висши правосъдни органи и така
йататък. Когато клонът не
прие неговото предложение
за тайно гласуване по предло
жението на комитета тогава
Тошев поиска събранието да
се отсрочи, а за провинени
ето му да се разисква на
следващото събрание, пра
вейки сравнение с провине
нието на Георги Алексов.
Опитът присъствието на
членовете на комитета да се
представи като натиск вър
ху клона, остана без успех.
И на края, след като изчер
пи целия си репертоар от ма
шинации, Тошев се прими
ри с положението и без роп
тание изслуша резултатите
от гласуването. Предложени
ето на комитета за изключ
ване на Тошев от редовете
ьа СК от 45 присъствуващи
приеха 35 члена, 3 се въздър
жаха, а неколцина не гласу
ваха.
Понеже Георги Алексов не
присъствува на събранието
— бе прието предложението
в най-скоро време да се насрочи събрание на партий
ния клон, на което да се ра
зисква за политическата му
отговорност за политиканствуване, демагогия, обиди, ко
ито е нанесъл на хората и
тщ. И на това събрание ще
присъствуват всички членове на Общинския комитет,
защото ще се разглежда ед
но от двете предложения на
комитета.

Беседа с началника на митницата в
Димитровград

СЛАБО ПОЛЗВАНЕ НА
ПРЕДИМСТВАТА ЗА ЗАД
ГРАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ
Преди четири месеца е
подписан договор между пра
вителствата на СФРЮ и
НРБ за движение на лица,
които живеят до 20 киломе
тра от границата, Въз осно*
ва на това споразумение гра
ницата може да се минава
дванадесет пъти в годината
без паспорт а със специални
книжки, издадени от Секре
тариата на вътрешни работи
в Димитровград. Макар че
всички лица, които живеят
на територията на Димитре
вградска обиди на имат пра
вото да ползват редица улес
нения, гражданите като че
ли изобщо не са запознати
с тях.
Това беше повод за разге
вор с началника на митни
цата в Димитровград, Лю
бомир Наков, към който се
обърнахме с въпроса: какви
привилегии от митническа
гледна точка, имат нашите
граждани.
— За разлика от задълже•нията и правата на гражда
ните на СФРЮ при редовно
то им минаване на граница
та с паспорт за чужбина
според алинея 9 на Спора
зумението между правителс
твата на СФРЮ и НРБ всич
ки лица, които минават гра
ницата въз основа на това
споразумение за гранично
движение имат право (имам
предвид граничната зона от
20 километра да внасят и из
насят без обмитване, внос
ни и износни позволителни,
бе зкаквито и да е такси и
данък и др. следните неща:
предмети, които са необходими за лични нужди
на пътника през време на
пребиваването му в съседна
та зона, като на пример об
лекло, фотоапарат, музика
лен инструмент, който може
да се носи, грамофон, радио
апарат, детска количка идру
ги подобни неща. Също така

М. Б.

могат да се внасят и изнасят
подаръци и други предмети
до стойност от 200 динара
и съответно 20 лева (стойно
стта от 20 лева разбира се,
касае се за гражданите от
НРБ). Що се касае за храни
тел ни продукти, които МО
гат да се внасят и изнасят
има списък, по който могат
да се внасят или изнасят сле
дните хранителни продукти:
хляб до един килограм: мес
ни продукти като салам, ко
колбаси и др.до400гр.; млечии произведения (сиренекашкавал, масло) до 300 гра
ма; шоколад до 500 грама.,
кафе до 200 грама, вино 2
литра, ракия 1 литър, цигари
100 къса и т.н.
По въпроса за валутата и
предметите от археологично
научно и културно естество
и стойност, според споразу
мението, всяка страна при
лага съответно своите зако
нни предписанияОнова което е особено ха
рактерно и изгодно (според
мен) за гражданите от мит
ническа гледна точка, лица
та които ползват права вна
сят предмети без обмитване и
други такси до стойност де
200 динара за предмети взе
ти заедно или пък за един
предмет до тази стойност.
Касае се за облекчение и
право, което нямат останали
те граждани на СФРЮ, ко
ито преминават границата с
паспорти които могат да вна
сят без мито само предмети
чиято отделна стойност не
преминава сумата от 50 ди
нара.
Искам да подчертая, че тс
ва споразумение, въпреки че
е в сила вече четири месе
ца, според наши сведения не
достатъчно се използва от
наши граждани.
А. Д.

ПОПРАВКА
В миналия брой в информацията от заседание
то на ОК на СКС в Димитровград подзаглавието
„Политическа отговорност ще се утвърждава и за
републиканския представител Георги Алексов" не
отговаря на съдържанието поради съкращение на
информацията от страна на автора,
Молим читателите за извинение.

Полезни инициативи

Нови изкуствени ливади
меделци проявяват
Арките зе
голям интерес към
тази полезна акция

га
мт^ачз4 исГ
«^Уп^ГсГсп^и^ро“™^
ни хе^д^нС™ее~еат”а

*'здгж €1и~

на тези акпии Гт
а °Рганизиранетс
гат Гер^ни^еГ™0 **
да се оформят ЦЯЛОСТНИ
комплекси от изкуствени
ливади.
Имайки предвид тези предложения на

земеделците, компетентната служба на
Общинската скупщина в Босилеград се
обърна официално към водостопанската
организация „Ерозия” да напра^т кон
кретен договор. Между другото, на „Е
розия е доставен и списъка на 60 до
макинства, които са готови да финанси
рат създаването на 35 хектара изкуствени ливади.
Тази сравнително обемна з
и г
полезна ацкия трябва да се реализира през
първите пролетни дни на 1973 година.
^ всяко семейство „Ерозия” ще сключи
писмен договор, в който ще се уточнят
двустранно задълженията при провеж
дане на въпросната акция.
Засега най-много заинтересовани се
мейства за
каТолТ3
те от Мл™ош^ц“й^доад
инци.
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Александър Тошев и неговия
жизнен път
Примитивно обслужване
Бележка |

Александър Тошев е вече
На петдесет години. Сега е на
работа в конфекция „Свобо
да. Член на СКЖ е от
1949 година. Роден е в село
Барйе, а след това е изуча
вал шивашки занаят в се
ло Прача. Разговорът с него
започна непринудено.
— Майсторът Станко Ве
лев беше човек на петдесет
годишна възраст. При него
на обучение бяхме дванадесет чираци, а само аз ус
пях да стана майстор. Исти
на е, че работехме всичко.
Гледах му добитъка, работех
по нивите, но все пак за пет
години (1934—39) успях Да
изпека и занаята.
— Продължихте ли след
това да работите като ши*
вач?
— След това се занимавах
предимно със земеделие.
След различни перипетии
през тези години 1947 г. от
ново се завърнах в Борово.
— В какво се отличаваше
вашата дейност през тези
години и бяхте ли ангажира
ни обществено - политичес
ки?
— През ония години се за
нимавах с различни работи
(1947—1960 г.) Работих и ка
то шивач и в местния комитет и в тогавашната земеде
лска кооперация в село Бо
рово, където бях председател
на управителния комитет.
От 1949 година съм член
на СЮК, като пръв от обло
Борово. Тези години на засе
дания ходехме в Д. НевляВ началото бяхме само три
ма души. Но набързо орга-

низацията наброяваше над 20
души. Бях инициатор за обра
зуване на първична организа
чия на Съюза на комунисти
те в село Борово. Поради
цялостна обществено - политическа ангажираност не бях
в състояние да се занимавам със занаята си. По по
чин на нас комунистите ор
ганизирахме много акции от
местно значение, като стрце
жи на кооперативни домо
ве, пътища (тези години стро
ихме нов път Желюша —
Грапа — Борово) и ти.
— След това сте миналп
_____
да работите в „Свобода’!. Да
ли Вашата ангажираност на
работа е оказала влияние
върху по-слабата ангажира
ност на обществено - полита
ческото поле?
— Наистина „Свобода” то
гава беше малко предпри
ятие и трябваше да се анга
жираме за развитието му.
Като работник бях на гугаого
отговорни длъжности в пре
дприятието, но въпреки то
ва, че се стараех цялостно
за прогреса му, не пренебре
гвах и обществено - полити
ческата си дейност. През по
следните десет години два
пъти бях член на Общинския
комитет и няколко пъти на
Общинската конференция на
Съюза на комунистите. По
настоящем съм член на Об
щинската конференция на
Съюза на комунистите и
член на комисията за обще
ствено - икономическо раз
витие при ОК на СК.
— Кажете ни Вашето мне
ние как се провеждат зада-

чите от Писмото на другаря
Тито и Изпълнителното Бю
ро на СКЖ?
— Писмото е разбрано до
бре, но е нужно пълно анга
жиране за изпълняване на
задачите, произлизащи от не
го. Нужно е всички въпро
си да се поставят на -здрави
основи, а от всичко ненуж
но да се освобождаваме. Съ
що така трябва да се анга
жират младите. Те винаги са
били в челните редици и в
тях трябва да вярваме" и се
га. Но нужно е в тая насока
да се предприемат малки за
тяхното идеологическо обу
чение, след което и те да
поемат задълженията си и
да продължат с усилена ра
бота, за да оправдаят очакванията.
А. Д.

ПОВЕЧЕТО търговски ма
газини в Босилеград са на
местните стопански органи
зации, а само няколко са
основани от производствени
организации от вътрешност
та на страната.
НякОи от тях имат добър
асортимент на стоки, хуба
во подредени витрини, —
аранжирани според възможч
ностите и естеството на по
мещенията. Но обслужването
почти във всички от тях е
еднообразно, да не кажем
примитивно, било да се касае
за магазини, в които рабо
ти един, двама или повече
души търговци. Сметките се
правят обикновено наизуст.
Някои пресмятат относно съ
бират, с писалка на хартия,
каквато се намери
стар

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
В. „БРАТСТВО" ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 24 НОЕМ
ВРИ. ВЕСТНИКЪТ ЩЕ ИМА ПОВЕЧЕ СТРАНИЦИ

И

ИНТЕРЕСНИ

МАТЕРИАЛИ ЗА

. СТРАНАТА И НАШИТЕ КРАИЩА.

вестник, опаковка и пр. В
нито един магазин не си слу
жат със съответните блокчбта за тая цел.
Едни магазинери са като
сметачни машини: за някол
ко секунди събират много
цифри и сметката за мющерията е готова! Някои пот
ребители правят справки и
обикновено се почувствуват
неприятно, понеже се о^саже, че магазинерът не есгре
шил в устното си събиране.
Други недоверчиво плащат
покупките и напускайки ма
газина пресмятат в себе си
за да видят дали не са зав
лечени.
Досега нито в един мага
зин, както в града така и-»
по селата няма АВТОМАТИЧ
НА КАСА, която най-бързо и
безпогрешно събира цифри
те и прави услугата култур
на, точна и приятна.
Тези каси са скъпи и не
могат да се обезпечат за вся
ко магазинче. Такива би тря
бвало отдавна да имат магазините на „Слога“ и босилеградската земеделска коопе
рация на улица „Георги Ди. митров“ в Босилеград, в ко
ито ежедневно работят по
3—-4- магазинери и са отворе
ни рт сутрин до вечер през
делнични дни и до пладне в
недели и на празници.
Иначе сегашното обслуж
ване на потребителите в босилеградските магазини мно
го наподобява на пазаруване
на някакъв си панаир.
Ст. Станков

РЕПОРТАЖ
бата. Също така и от сено
то се взимат по 20 до 30 хиля
ди дшшра годишно и това
отива на друго място, а на
шето училище се разпада не
довършено. С тези пари от
давна бихме го довели в ред.
Хората са много недоволни
поради тези недоразумения.

ПРЕКРАСЕН ноемврийски лото, върше. Ту гледа магаден. Слънцето пече но земя- чинерската си работа, ту идва
на гумното, провикне се по
та не чувствува благотворЛишко и Дорчо, подхвърли
ния дъх на лъчите му. При някоя вила от скълчищавила
родата е мрътва и студена,.
та се слама, подаде шишето
убита ат дълготрайните еседъждове. По огрозняла ракия на помагачите си и
случайните минувачи итака
та плочка мера се щурка до
есенната вършитба.
бигьк без овчари, нагрява се върви
на слънцето и пасе иолуиз_ Още ден-два и ще се раз
сутаената едра трева по ота
кача от альовината с облей
вилите се ливади и пасбища.
чение казва Станиша, гледай
Отсреща ни, по селския път
ки синьото небе, което е няпрепуска хубав едър кон. как тъжно, като изплакано
Вирнал е високо малката си
око.
глава и галопира, сякаш во
Главен върШач е Стойне
ден от опитен ездач.
ЯНКОВ Будимкии, инач^член
__ Това е конят на Божил на кооперативния
горнолисинската земеделска
Талигата — първ го позна
сутринта
кооперация. Случайно прис
Заре Николов
той вършеше и сега, или му е тигналите Заре Николов, пре
дседател
на местната общ
побегнал, или са изкарали
ност в село Плоча и Стамен
враха, па търси дружината
Георгиев — Чаба се включ
си.
ват в работата. Конете са
Животното беше одмъгли- плувнали в пот, но мокрите
ло: иа Края иа еднообразна сн&пн не мърдат, търсят мно
та местност и се присъединя го вдигане с вили и сушене
ваше с десетината селски ко на мократа полуизпшла слане, които мируваха в пади,
ма.
иата.
Отсреща ни като гиздава
И нашият домакин Станимома се пъчи новото учили*
юа Сотиров, магазииер в се-

БРАТСТВО

17 НОЕМВРИ 1912

ще, с голямо неправилно по
форма заградено дворище,
цяла ливада. В единия ,-\?ай
на двора се зеленее боро
вия разсадник. От северната
страна дворът е залесен с
бор и смърч и ясно проли
чава хубавата иглолистна го
ричка. Несвързаният пи раз
говор за туй за онуй, посте
пенно получава делови ха
рактер. На пръв план са ссл
ските проблеми и желанието
на тези трудолюбиви и чес
тни планинци живота си да
сторят по-сносен и по-ху|бав.
— Хубаво училище напра
вихме — казва Заре Николов
— но каква файда от това,
когато не е завършено как
то трябва. Седем години
не успяхме да му направим
тротоар, а и дограмата небоядисана започва да пропа
да. Неправилно е отношени
ето па горнолюбатската осмолстка към това училище:
гледа да вземе от него, а с
нищо да не му помага. Вся
ка година децата съберат по
200—300 килограма шипки и
парите отиват ж Горна Лю-

Николов ни запозна и с
предстоящото залесяване в
селото. В разсадника се отгле
ждат 100 хиляди борови фи
данки. От тях 60°/о ще бъдат
годни за залесяване и ще бъ
дат използвате. Така им е
обещано от горанската орга
низация в Босилеград. Но_да
ли всеки стопанин ще може
да получи необходимия брой
фиданки, когато се знае, че
местната общност планира
залесяване и на общсствеш!
площи. Страхува се от недо
стиг на фиданки. Но и с то
ва сговорнитс селяни ще се
справят.
Л бе, бай Стойне — обръща се Заре Николов към
Стойне Будимкии — ние ще
трябва да залесим Големи
дол, а това е кооперативно.
Може ли ти като член на
кооперативния съвет да .по
могнеш на селото да ни от
стъпят земя но после гората
да си остане наша, селска?
Светнаха сините старчески
очи на седемдесетгодишния
чичо Стойне:
— Аз момчета, ще помагам колкото мога. Но ще
трябва молбица да се напи-

ше и да се отиде до Бранк%о
директора, да му се изложи
положението. И сигурно ня
ма да запие.
Краткотрайното мълчание
прекъсна далечното бръмче
не на камион. После заглъЯ
на за кратко и започна още
по-силно да се чува.
— Това не личи, че е „фапг
— самоуверено каза Ст^ниша.
— Море, много наедро ръга, „фап“’ е — възрази Ча*
ба. Накрая се оказа, че то
ва бяха три камиона, един
„джемс“ н два „дайца“. До
караха тухли от Враня, на
товариха дърва и си заминаха
Кооперативните камионц, ко
иго трябваше да докарат сто
ки за зареждане на магази
на, ги нямаше. А трябва да
побързат да изпреварят снега
Защото плочани преди една
седмица очистиха снега от
пътя като вложиха над че
тиридесет надници. Сега ако
не се побърза и ги изпревар
ят някои валежи, всичкият
труд ще бъде напразен.
Конете отведоха на водо
пой. Хората награбеха вили
и метли и започнаха да от
делят вършената-недовършена слама.
— Още два-три дни да поча
ка — пак повтори грижата
си Станиша — мислейки на
непопълнения си магазин, и
неовършаната купа прогнили
ръжени снопи.
Стоя» Станков
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Секции в босилеградската гимназия
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Смесване на компетенциите
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ПОСЛЕДНОТО заседание
на Училищната конференция
състояло се тези дни, пока
за, че има смесване на ком
потенциите. Именно, когато
училищната конференция по
ведо разговор кои секции и
кръжоци да оформи, дирек
торът на гимназията „се на
меси“ и даде пояснение, че
формирането на кръжоците
с компетенция на класовите
общности. Същевременно той
осведоми младежите, че учи
телският колектив е приел
план кои секции да се офор
мя\\
Учителският колектив е ре
шил, както поясни директо
рът, да се създадат групи на
млади математици — две, ге
ографи и астрономи, хими
ци, физици, биолози, истори
ци, както и групи по чужде
странни езици — френски и
руски, физическо възпита
ние и техническо образова
ние.
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ни: младежка трибуна, в чи
йто състав ще влезнат лите»
ратурно-рецитаторската и
журналистическата секции,
секцията по спортна стрелба
и изобразително изкуство. С
оглед на приближаващия се
Празник на републиката 7/Щ
се възобнови и дейността »/а
драматичната секция, която
по традиция всяка година
постига хубави резултати.
Конференцията не зае опреДелно становище по форми
рането на групите, но найвероятно и те ще бъдат съз
дадени в най-къс срок.
Въпреки „смесването на
компетенциите“ в босилеград
ската гимназия се очаква бо
гата дейност на секциите.
Самият факт, че учениците
настояват час по-скоро да
бъдат създадени, красноречи
во говори за това.
Ст. Н.

■
Два профила

Инициативи

МЛАДЕЖИТЕ ОТ
СМИЛОВЦИ
ИСКАТ
ЧИТАЛИЩЕ
АКЦИИТЕ на младежите лшце е още по-голяма.
Новото ръководство, кое
от Смиловци са насочени
към създаване на условия то бе избрано тези дни, е
за разгръщане на интересен решило да измени младеж
и богат младежки живот. кия живот в селото. Пуска
Тези дни усилията им дадо нето на електрически ток,
за конкретен резултат: ве за Деня на републиката, тря
че е готово помещението за ябва корено да измени до
районно читалище.
сегашния ИМ живот.
Понеже сега е Междуна
Но дали скоро ще получат
читалище, зависи и от съдей родна година на книгата
на
читалиствието на останалите фак откриването
тори, първо от Общинската ще в Смиловци и от тази
културна общност и от Кул гледна точка трябва да се
турния център. Фактът, че ускори. Още повече защото
младежите в Смиловци са читалището при Културния
успели да приспособят ед център предвижда открива
но помещение за читалище, не на още районни читали
красноречиво говори за тя ща.
хното желание да си напра
Струва ни се, че при съвят младежки кът, в който глаусвана акция
между
ще прекарват часове на ос Общинската културна общ
мислен живот.
ност и Културния център —
Младежите в Смиловци са този важен въпрос може ве
готови да участвуват в разли днага да се реши.
чни акции, за да си осигур
Ст. Н.
ят допълнителни средства
за обзавеждане на читали
щето. Те и досега са участ
вували в подобни акции. По
магали са на земеделската
кооперация, но тя не им е
дала парична помощ. Но с
установяване на по-тесни ко^
нтакти между тях ще се съ
здадат условия и за по-го- »
ляма взаимопомощ.
Засега младежкият актив
в Смиловци има към триде
сетина души. Зиме и лете,
когато са свободни ученици
те и студентите, техният
брой е много по-голям. Име
нно затова нуждата от чига
Страница 8

Прието е същевременно да
се оформят драматична, литературно-рецитаторска, му
зикално-фолклорна,
стрелчсска и изобразителна сек
ции, както и ученически уни
верситет. В техния план до
ри е назначен приблизител
ният брой на членуващите в
отделните секции, колко ча
са месечно ще работят и пр.
Без да знаят за това, уче
ниците поставиха въпроса за
създаване на секции и кръ
жоци. Тяхното желание бе
подтикнато от нарасналия ин
терсс за дейността на секци
ите.
И след като без направена
училищната
„изправната“
конференция прие решение
да се оформят няколко сек
ции. На първо място тора е
марксическия клуб, който ма
не е
кар и официално
оформен започна да работи.
След това ще бъдат създаде-

В димитровградската гимназия

НОВИ почини
МАРКСИЧЕСКО
ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛТА на ученическите
секции в средните училища
е да разширяват познанията
на учениците в отделни нау
чни области. Именно зато
ва всяка учебна година се
образуват различни секции
и клубове и набират члено
ве между учениците.
Макар че в предишните
години постигаха сравнител
но добри резултати, учени
ческите секции не са стана
ли широка трибуна. Това .
се потвърждава от факта,
че в тях членуват едва по
тридесетина ученици, макар
че в училищата има по ня
колко стотни.
При димитровградската ги
мна’зия са създадени някол
ко секции и клубове. Тяхна
та дейност тази година тря
бва да се разшири и секци
ите да прераснат в истин
ски младежки трибуни.
МАРКСИЧЕСКАТА СЕКЦИд трябва да изиграе осо
бена роля във възпитанието
на младите в духа на марк
сизма-ленинизма. Освен реловните допълнителни лек
ции по философия и социо
логия, за абитуриентите, пре
движдат се и други беседи.
Така например ще бъдат из
несени сказки за актуално
стта на марксическата мисъл днес, за творческото ра
звитие на марксизма от Ле
нин, творческото развитие и
приложение на марксичес
ката мисъл в нашата обще
ствена самоуправителна пра
ктика и други.

Същевременно се предвиж
да марксическата секция да
стане трибуна, от която ще
се изказват обществени и по
литически дейци в комуна
та по актуални въпроси на
марксическата мисъл днес.
ИСТОРИЧЕСКАТА СЕК
ЦИЯ работи в две групи. В
плана на групата за Ш клас
се предвиждат беседи: зада
чите на Съюза на младежта
след Трета конференция на
СЮК, съвременното работни
ческо движение в Сърбия и
др.
Повишеният интерес към
марксическото образование
е резултат от разгръщата се
политическа дейност за марксическо образование на
младите. Именно затова се
очаква, броят на членовете
на тези две секции да нара
сне няколкократно.
МЛАДЕЖКА ТРИБУНА обединява дейността на литературната, драматичната и
рецитаторската секция. Традиционно — тук резултати
те са най-добри. Освен реловното участвуване в про
грамите по случай държавни
празници, членовете на мла
дежката трибуна изнасят
предавания по литература,
изкуство, естетика а четат и
свои произведения. В тазго
дишния план за съжаление
няма нищо по случай Меж
дународната година на кни
гата.

ФИЗКУЛТУРНАТА
СЕК
ЦИЯ работи по спортни ди
сциплини: баскетбол,
хан
дбал, волейбол и атлетика.
Оформени са двойни отбори
— за мъже и за жене. Освен
с теоретично разучаване, чле
нуваиците в отделни отбори
взаимно се състезават.
От
тази секция димитровград
ските спортни клубове наби
рат спортисти.
ФОТОКЛУБЪТ тази година
ще приготви няколко фотоновини. Преди това членове
те му аце овладеят техника
та на снимането, изработва
нето на снимки, а ще се за
познаят и с историята на фо
тографията.
С други думи, всяка
от
секциите седмично или два
пъти в месеца ще устройва
беседи, сказки или репетиции. Като форма на извънучилищна дейност секциите
дават богата възможност за
творческа проява на учениЧите. Отделно те са подхоАящ облик за внедряване на
марксическата мисъл сред
учащата се младеж.
Именно затова в училище
то очакват да бъде преодо
ляна досегашна практика на
относителната незаинтересо
ваност от- учениците и учи
телите. Само с масовост мо
же да се осъществи основно
то им предназначение — да
дадат на учениците повече
знания и марксически да ги
образовават.
Ст. Н.

БРАТСТВО в 17 НОЕМВРИ 1977

култура
Международна година на книгата

Литературна вечер
По повод международната година на книгата
месеца на книгата на 10 т. м. в
литературна вечер. Поетите

и

свои стихотворения. Стихотворения четоха
град — ученици от гимназията и осимитортидищс’'’”
на Бра^Гм„лкоТВ^азТо|,раТзУаР,'аТа ^ бе П°СВеТеНа
и творчеството на този
поет говориха споменатите вече писатели съвременици
и приятели на Милков1|*.
В антракта най-редовните читатели на градската
библиотека .получиха подарък от библиотеката - по една книга -— „Югославия днес".
А. Д.

Преглед на »Мост« бр. 21
Двадесет и първа книжка
на списание „Мост" съдър
жа материалиот състоялото
се през юни в Ниш, съвеща
ние по проблемите на обра
зованието на българската на
родност.
Освен доклада на Тодор
Славянски — Проблеми в
образованието, поместени са
и съдокладите на Любен Раи
гелов — По въпроса за ези
ка с обучението, Гоне Гдиго
ров — Програмите на основ
ните училища и гимназиите,
ШкоМарин Младенов
луване на кадри и изучава
не проблемите в образование
то, Кирил Трайков — Състо
янието на учебниците и на
ръчниците и Цветан Еленков — Финансиране на обра
зованието.
„Мост” публикува и изка
званията на Методи Георги
ев, Власта Стаменкович, Ма
рин Младенов, Неманя Стан
кович, Хадие Морина, Михайло Пантелич, Стойне Ива
нов и Стоичко Ангелов.
В тази книжка на списани
ето е поместена и панорама
на албанската поезия у нас.
Читателите имат възможно
ст да се запознаят със сти
хове на Есад Мекули, Енвер
Гйергеку, Мохамед Кервеши,
Адем Гайтани, Фахредин Гун
га, Азем Шкрели, Рахман
Дедай, Али Подримя.

В двора на гимназията

!

Пред рееерифщшране на босилеградската гимназия

Властимир Вацев дава об
зора — В света на детските
интереси — по повод новоиз
лезлата Антология на сръб
ската повоенна поезия за
деца „Крилата звезда".
Адам Георгиев из педаго
гическата практика помества
материали за „Социалистиче
ските познания в обучение
то по обществознание”.
Тоя брой на „Мост" е илюстрован с картини от дими
СГРАДАТА на босилеград
тровградската худо>лни>1ка
ската гимназия отдавна бе
Зорица Николова — Костич. руинирана и временните поДума-две за картините на правки само отлагаха време
художничката говори Вои то на основния й ремонт. Но
слав Девич от Ниш.
вият закон за средните учи
Общо, книжка двадесет и лища с точно установените
ггърва .на „Мост - цялостно ос—нормативи какво трябва да
ветлява проблемите на обра- притежава едно училище, за
зованието в училищата на
да съществува като средно,
българската народност и ре- като че ли ускори неотложшенията, които са приети пата поправка на сградата,
на съвещанието в Ниш, те
Поправката започна тази
да се решат. Именно за1гова есен. Изцяло се подменя мепредставлява обект на осо
ждуетажната конструкция и
бен интерес сред просветни подът на партера и етажа.
те работници и като такава Довеждането на текуща во
трябва да послужи за изхо да, особено в кабинетите по
дна основа в решаването на химия и физика, също тряб
ва да осъвремени учебния
проблемите.
С панорамата на албанска процес.
За всичко това Общинска
поезия у нас „Мост” открива
нова поредица. Подобни па та образователна общност и
норами ще бъдат поместени общината осигуриха към 150
и от творчеството на оста хиляди динара. Поправката
налите народи и народности се привежда към края- В гим
назията считат, че в нача
в СФР Югославия.
Ст. Н. лото на идния месец сграда-

ПОПРАВКА НА УЧИЛИЩНАТА
СГРАДА
та ще бъде завършена и ще
е годна за ползване.
През тоя период училище
то е набавило нов, съвреме
нен инвентар за десет уугбни стаи. За набавката на ин
вентара половината средст|>а
към тридесет хиляди динара— е обезпечило самото
училгаце, а другата полови
на — Общинската образова
телна общност.
С подобряване на мате^уа
лно-техническата база на учи

лището, както и с подобря
ване на кадровия състав, бо
силеградската гимназия изпъ
лнява условията за реверифициране на училището.
След като приключат сегаш
ните поправки и се създадат
останалите условия, най-ве
роятно вече през идващата
година босилеградската гим
назйя ще потърси от репуб
ликанските просветни органи
да бъде реверифицирана.
Ст. Н.

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

Вечер на народни и
забавни мелодии
На 14 ноември Народният
Сурдулица
университет от
организира вечер на роман
си, народни и забавни песни
в Божица и Клисура.
В програмата участвуваха
популярни солисти от ради
ото и телевизията: Аца Матич, Сърба Иваиовпч, Роса
Йович п Мики Сибпнович.

Със същата програма те
сс представиха и пред пуб
ликата в Сурдулица на 15
ноември.
Тази културна акция е ед
на от многото, които са на
белязани в програмата на
Народния университет
от
Сурдулица.
М. Величков

»Любов по разписание на
влаковете«

Околността на Каменица
Богдан Николов:

Членовете па Народния те
атър от Ниш гостуваха •на
6 ноември т. г. в Сурдулица
с комедията „ЛЮБОВ СПО
РЕД РАЗПИСАНИЕ НА ВЛА
КОВЕТЕ" от Марко Камолсти.

Комедията бе представена
за учениците от Училищния
технически център.
На 20 ноември комедията
ще бъде представена в Божи
ца и Клисура.
М. В.
Страница 9
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От петък до петък във вашия град

ш

Пред формиране на физкултурна
общност

ЗА ОМАСОВЯВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРАТА
С приетия през юни т.г. за
кон за създаване на общин
ски физкултурни общности
окончателно се разрешават
въпросите на
физичеектаа
култура. Именно, установя
ването на постоянни извори
на финансови средства оце
допринесе за подобряване
на материалната база. А то
ва значи същевременно и ка
дровото укрепване на физи
ческата култура.
Съветът за просвета и кул
тура при Общинската скуп
щина в Димитровград неот
давна предприе инициатива
за създаване на физкултур
на общност. Предстоящата
сесия на общинската скуп-

щипа ще приеме решение за
създаване и наименование на
инициативен комитет. Коми
тетът, от своя страна, трябва
да ускори създаването па
физкултурната общност.
Очаква се, физкултурната
общност да започне с рабо
та от 1 януари идващата го
дина. Тогава ще може да се
пристъпи към програмирано
развитие на физическата ку
лтура в общината. Същевре
менно ще се обединят И сре
дствата, които в момента се
отделят за развитието па
спорта, построяването на
спортни обекти и състезате
лни манифестации.
Ст. Н.

..
Бъдещият изглед на търговския център към улица „Маршал Тито”

Футбол , •

Ще бъде ли приет проектът
на квартал „Борис Кидрич?

ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА
„В. Дуркович*' (Бериловци)- })Асен Бал
кански<е (Димитровград) 1:3 (0:1)
Футболистите на „А. Бал
кански" забележиха още ед
на победа срещу слабия от
бор на „В. Дуркович” с ре
зултат 3:1 (1:0).
Най-заслужили за победа
та на „А. Балкански” са це
нтралният защитник Петко-

вич и голмайстора Михай
лов.
Голове за „А. Балкански”
отбелязаха Гюров и Михай
лов 2.
Мача се игра на 12 ноем
ври в Извор.
А. Д

Окончателно е готов детайлния проект на градоустро
йствения план на жилищния
квартал „Борис Кидрич”,
Той ще се простира между
улиците „Маршал Тито”, „Бг/
рис Кидрич”, „Христо Бо-

По следите на нередното

Животни в центъра на града
С ПРИРОДНИТЕ си красоти и местоположение Босилеград има всички изгледи да стане приветливо гра
дче. Не може да се каже,
че човешката ръка не е изи
грала главната роля за това.
Именно, човекът е създал и
боровите гори над града, и
зелените площи в града.
Всяка година общината
отпуска значителни средства
за подновяване на зелените
повърхнини. Когато дойде
есен обаче като че ли намал
ява интересът за поддържа
не на зелените площи.
Може да се види и следна
та картина: домашни живо
тни — свине, магарета и пр.
— спокойно се разхождат
из тях и ги унищожават.
Общинската скупщина е
приела решение за забрана
на отглеждане на домашни
животни в центъра на гра
да. Това решение е известно
на всички. Учудва обаче за
що санитарният инспектор
не предприема никакви мер
ки.
Тези дни, ни оплака се
един гражданин, съдията за
нарушения го глобил, че дър
жал кокошки. А той живее
в окрайнините на града. „Не
ми е жал, че ме глобяват.
Жал ми е, че не виждат как
в центъра на града се раз
хождат свине, магарета и
пр., а те ншцо не предприе
мат.”
Страница 10

Струва ни се, че гражданинът има право. Защото
сами бяхме свидетели как ня
колко свине спокойно се раз
хождат по зелените площи

и ги унищожават. И никой
нищо не предприема.
Трябват ли тогава коментарии?
Ст. Н. — С. А. С.

Тлъминската кооперация
пред обществения контрол
Комисията за обществен контрол на Общин
ската скупщина в Босилеград, чийто председател е
ИВАН РАДЕНКОВ, взе решение тези дни да обсъди
положението в тлъминската земеделска коопера
ция. Тя ще ползва и отчета на Службата за общест
вено счетоводство в Лесковац.
Комисията ще разгледа и едно ипемено възра
жение на група работници от тлъминската коопе
рация по неотдавна проведените избори за самоуправителни органи в тази стопанска организация.
В.

ИКОНОМИЧЕСКО * ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР —
ЗАГРЕБ
ТЪРСИ
ТЪРГОВСКИ АГЕНТИ ОТ ВСИЧКИ МЕСТА НА
СТРАНАТА
за продажба на публикации по специалности които са необходими и полезни за работа на всич
ки служби по предприятията.
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА да пращат
предложенията си до: ИКОНОМИЧЕСКО - ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР — ЗАГРЕБ, ул. „Боговичева” 1/1

Планът на квартал „Борис Кидирч”
тев” и автомагистралата. С
едната си част този квартал
е съставна част на самия
център на града.
Големината на жилищния
квартал е 5 хектара и 32
ара. С улица „7-ми юли” е
разделен на две градоустро
йствени цялости. В него ще
се застроят жилищни блоко
ве и единични жилищни сг
ради. В блоковете освен жи
лища ще има магазини, ба
зари, гаражи, скривалища и
административни помещения,
а те ще се строят около ма
лък площад. Тази част ще
заема пространството меж,ду сградата на горското сто
панство и магазина на колониални стоки на „Търгокооп”. Зданията ще бъдат
етажни. На улица „Мар
шал Тито” около 4.200 кв.
м. ще заемат 9 търговски
обекта: на текстил, на храни
телни стоки, на електросъо
ръжения, специализиран тър
говски магазин, универсален
търговски магазин, както и
административна сграда, ка
нтори и представителства.
Предвидено е да се строи
и игрище за деца от
5 до 15-годишна възраст. Та
зи част ще има 200 апартаме
ига от които 112 в блокове
те, -а 88 единични жилища.
Планира се броят на жители
те в този квартал да бъде
746, от които 407 в блокове
те и 339 в единичните семей
гщ жилища. В момента в то
зи жилищен квартал се на
мират 92 жилищни и 21 спо
магателни обекти. Частното

строителство и занапред си
остава П + 1, което ще ре
че приземие и етаж.
Кварталът означен с погоре посочените улици си ос
тава с изключение на улица
„29 ноември”, която е изос
тавена и не го пресича. Ули
ца „Маршал Тито” си задър
жа същата широчина, докато улиците „Христо Ботев”
и „Борис Кидрич” са разши
рени от 10 на 12 метра, а
улица „7-ми юли” е проек
тирана на 12 метра, заедно с
тротоара, широк 2 метра,
Новопредвидените улици ще
имат широчина 5 метра.
От проекта може да се ви
ди, че улица „Васил Левски”
няма да има изход на улица ,,Христо Ботев ” но ще се
съединява с улица „7-ми
юли” и така дава възмож
ност за образуване на по-голям комплекс, което изгфщо
е характерно за този квар
тал с общо 5 резервата и по
значителен зелен защитен
пояс от автомагистралата.
С такова решение на де
тайлния
градоустройствен
проект ще се намери възмо
жност за модерно и съцрся
мено строителство, а с това
и за модерно решение г«г
най-главния център на Ди
митровград. По този въпрос
наскоро ще си каже дума
та разширения съвет за ко
мунални работи и градоус
тройство, както и събрания
та на избиратеилте, както е
предвидено по закона.
Станул Нацков
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
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ЗЪБИТЕ?
— ПРИ СТАРОТО РЪКОВО
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Знаете лн че,
* Село Брестница преди 200 години
имало само 5 къщи.

е

*
* За основател на Паралово се счита
някой си дядо Велко от македонския
град Кочане. Той идвал тук лятно време
със стадо овце. Параловският синур то
гава бил ненаселен. Една зима била ме
ка, та дядо Велко презимувал там, а
след това останал завинаги.

*
* На мястото на днешния Пирот живе
ели стари народи, наречени Трибали и
Беси. По-късно тези народи били поко
рени от римляните.

*
* От изворите на Звонска баня отичл
9 литра вода в секунда.

*

★

★ В село Бачево край Димитровград са
памерени старини от римско вр^ме.

★ През 18 век във Вранска баня били
построени два баейена.

*
* Село Назърца има 8 .махали: Коларци, Голомудица, Котарци, Фурудинци,
Китановци, Лазаровци, Горна махала
и Еленица.

*
* До освобождението от турците Топ
ли дол принадлежал към Врански санджак, а съседните села Горна Ръжана,
Горна Лисина, Божица и други били към
Кюстендилския санджак.

*
* Черквата в Извор е построена през
1834 година след дълги молби пред тур
ците. Черквата е служила иа цялото
крашце.
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Слуша преди некой дън у
йедну нашу фабрику, нону
да кажем коя йе, а посде че
видите и за кво, кико се ора
ти и кико избрана комисия
оди неколко душ из фабрикуту че испитуйе кой кико
йе забогател. Диже се йедън
оди комисиюту па ка напече
йеднога работника:
— Чеке бре бра ми, по
прайил ижуту и откуде ТИ
толко паре, това нийе све
че проверимо изполък, нема
да варкамо, та ка ти одрежемо квитанциюту да не мо
жеш да речеш скопче.
— Чеке бре брате ми,, поче да му одговара човекат, а
видим га навирил и да ви
ка, поне сечаш ли се, ти ми по
мага да сечемо тутлете, Ста
мен ми помага да тур имо
плочуту. Йован беше кита
турамо петлатога. А били су
отува колко седимо барема
десет душ кита покрива и
турамо патосат. Що тека ора
тите, та да ме износе по ве
стници, да ме народ гледа
попреко кока сам айдук.
— Е, ама ти Бу млого брже напран. Това нийе че
видимо кико си събрал тол
ко паре, откуде ,кои ти йе
дал, све че това нийе про
веримо, па че излезнемо пред
колективат да те расклцрка
мо.

ижуту у село. Тува узо не
кой динар. Е, жената и я
работимо кико прости работ
ници , узомо малко кредит
оди банкуту, и те Би парете. За работници млого несъм давал, защото вийе сви,
тъгай кико другаре ми пома
гасте. Затова сам ви млого
благодаран и додека сам
жив нема да забоварим. Ама
това що са прайте с мене,
че ме накара у гроб преди
време да ми остану дечицата
сирочетия. Друга йе работа
да сте ме видели да Ьиснем
по кавенете, да давам паре
на курве и певачице, да се
коцкам, па одозгор да сам
направил и ижу, е тъгай ис
тина не би се сърдил и да
ме претресете. Ама тека, сра
мота йе оди човеци кво се
работи с мене. Немам нища
против, мене да прегледате,
ама защо първо не прегледа
те тия путници, наши и чуж
дИ, тия що имаю в иде. А ви
йе сте се ванули за мене де
ка несъм излезал у град, а
камо ли свет да съм видел.
Тека човекат се поожали па
си седе и вану се за главу.
Обеща му след събраникето
дека нема да га износим у
весници и те нека види чо
векат дека несъм га изрези
лил, кико що он мислеше.

— Кико откуде ми паре?
Па ли сам продал нмотат и

А със здравни#,
Манча с. р.

*
* Общата дължина на река Височица
е 70 километра.

*
★ На територията на Босилеградска об
щина живяло най-старото тракийско
племе — пеонци.

*
Нишката крепост има следните раз
мери: степите са високи 10 и дебели
3—5 метра, а заграждат площ от 22 хе
ктара.

*

Съзети па лекаря

Болести на замърсените
I
ръце
болести спадат тежките и опасни
тифът, паратнна лIIIото

КРАЖБА, МИТО
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Стадо овце на Бссна кобила
н.,Ик™ °Т "Гзападно Бот ГоГ уч“ли“ се® от— гат. Тримата брат» тръгнали България и другаде. Миози- и мината работила до 1915
^«,ле“ад е разположено сгур и се Предполага, че\ук в различна посока. Недялко „а никога не се върнали.
годинаъ Там имало миньори

Еж™~е~™:=253^ вминл —■ *=“*=” 0
НЖвгГж ЕЕГ^ННгГЗ; ;ЕЗггг,.хр — ■=. «в г гх^геггьлг
нните култури не виреят.
пътя при Весна кобила има лнбата на Божана и Цедял1
местност Антце” където се ко била най-приветлива поСелото е простряно в детук.
спят
да
из-

=г” “

ша Югославия мината била
закупена от Анте Топич от
Сушак, но през 1934 додина
машините от флотацията би

н'"* сгдад? ~

ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ
са зеленчукови градини.
Населението отглежда 276
„Пустосел”, така първом
говеда, 2.846 овце, 58 коня.
наричали местността на*селото.
През турско време изСелото е богато с вода, а
близо до него се намира най чезнали оттук хората, веро-високият връх на Бесна ко- ятно са бягали пред сила и
била — „Уши” — висок 1923 заплаха. Останало е предание, че последният основа
метра.
тел на живота тук били Не
дялко
и Божана от Кратово
МИНАЛОТО
в Македония- Това станало
Едно възвишение в маха- преди около 300 години. Нелата „Боровски дол” се на- Аялко имал трима братя, а
рича „Градище”. Тук има тои бил най-малкият. Булка
стари стени, хоросан, тухли, та му Божана била висока
и кирпич. В местността „Ке на Ръст» кРа™ва и работлиремиди” се срещат големи ва жена. В Кратово дошли
криви тухли, в „Орниче” и- ТУРЧИ и поискали да видят
ма основи на някогашна че . Божана. Накарали я да им
рква, останки от стари гро- прави метания, но деверът й
бове, намират се разни пръ- ги избил и трябавало да бя-

V

■

Дядо Заре Клечов

ра го нарекли местото „Дяволска воденица'. След освобождеиието от турците ге
ологът Пиперов изследвал ме

Но турчинът като се раз
питал защо са избягали уз
нал че бягат от страх и заповядал да ги намерят и да
им съобщят, че няма да ги
преследват. Недялко и Божа
на се върнали, но тогава се
заселили в пустеещите места на днешния Мусул. Мяс
тото сега се нарича „Божанина падина”, а тук се оформило селище от около петнайсетина къщички.
Потомци на тия хора сега
се нарИчат „гърци”, защото
пришелците предтечи им до
шли от юг.
ИМЕТО
Геоизследователят Кирил Банков със спътника си на
Името на Мусул идва от
Бесна кобила
владетеля му през турско
време — чифликчията Му- стността и намерил че тук ли продадени и закарани в
са Освобождението от тъй- ,1ма шах™ и галерии от ми- Нерестница. Чак през 1919
УР на. Тук открил и парчетата голина пролетта (27 април)
ците заварва селото като оловна и цинкова руда. Ми- отново започва работа в ми
чифликчийска земя. Брат и пата за първи път била от- на „Благодат”. Наскоро ще
сестра владеели целото зем^ *Фита през 1900 година от се открие флотация в Крилище. Мусул бил задължен нГтой нямаГпари за°тех?* ** ФбЯ’ АОКЪАето Р*Аата ще
да отплаща имота на Бълга- нически съоръжения и я про върви по тунел под Бесна
реката народна банка и през дал на италианско предпри- кобила.
1885 година били платени ятие „Търговско дружество
Селото и сега има добри
565 лева от общия борч 25.700 „Изток” на срок от 90 годиминьори, но и земеделският
лева. През 1911 година бор- ни експлоатация,
Италиан- поминък се поддържа добчът с лихвата нараснал^ до цихе направили
юпе -лл_
Път
през Ре* Сега се вършат пригото
75.192 лева. Още 33 села П
В1905 — 1907 година, а флота вления за довеждане на еле
Краището били длъжници ция в местността „Кози дол”
ктрически ток в селото.
за отплащане на чифликчий
ски земи, но Мусул бил найзле. Последния борч плати
ли мусулците Иван, Ангрл и
Трайко Банкови през март
1924 година (601 лева) и по
лучили удостоверение от Зе
ТЕКСТ И СНИМКИ:
меделската банка в Кюстен
СТОЯН ЕВТИМОВ
дил, под номер 1076.
Това много струвало
на
мусулчани. Да платят имота
си те отивали на печалба в
Америка, като миньори в

^шгтттшт=тш
годишен
Ниш.

