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В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ МЛАДИТЕ 

ДОСТОЙНО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ РОЛЯТА НА 

АВАНГАРД НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
а на края напяно с бурни аплодисменти, 

заседанието отекна песента „Друже Тито ний 
Ти се кълнем" ...

За три дни, колкото трая конференцията 
говориха над 100 делегати и

бяха поискали още 14 души.
Огромно болшинство на участвуващи в 

бяха млади от предприятия-

В този
БРОЙ:

„Борбатаприемането на резолюцията 
на Съюза на комунистите за социали
стическа насоченост и активно уча- 

на младото поколение в развоя на само- 
социалистическо общество“ и 

председателя на СЮК другаря Тито

С
стие
управителното 
речта на
на 8 декември в Белград приключи Третата 
конференция на Съюза на югославските кому-

гости, а ду
мата

разискванията 
та, училищата и от село. Те дадоха подкрепа 
на становищата, изнесени в доклада и проек
торезолюцията на Конференцията, заставай
ки се за по-енергично провеждане на приети-

Заседание на 
Общинската 
конференция 

на СКС в 
Димитровград

СТР. з

писти.
Изказването на другаря Тито, който изра

зи задоволство, че в работата на Конфсрснци- 
взеха участие множество млади хора, де-ята

легати и гости, често бе прекъсвано и поздра- те становища и заключения.

Именно, в разискванията не 
достатъчно конкретно се из 
насяха известни отпори, ко
нто още се оказват на Съю
за на комунистите, на него
вото по-ускорено идеологи
ческо и организационно ук
репване. Тук малко се гово
ри за това. Но аз зная, че 
вие сте запознати с Писмо
то н че този пропуск ще се 
отстрани с изпълняването 
на всичко, посочено в Пис
мото, че на първо място, аце 
съдействувате колкото се 
може по-скоро да оспособнм 
Съюза па комунистите да 
бъде единен. А тук се пока
за, че ние не трябва да ае 
боим за Съюза на комуни
стите; и настоящата Кон
ференция показа, че той е 
единен. Но още има хора, 
които не отговарят на изис
кванията на нашето общес
твено развитие в нашата ст
рана и би трябвало да се 
махнат и да отстъпят мя
сто па други, по-млади хо
ра. И не само в Съюза на 
комунистите, но и извън не
го. На разни постове в об
щественото дсйствуване тр
ябва да идват нови хора, 
там където старите вече не 
са в състояние да отговорят, 
а мнозина и измениха на

Дължен съм да кажа, че 
твърде доволен когато 

на настоящата
та, които получих, слушай- 

гук изказванията и че
тейки разискванията.

Позволете ми на края на 
Конференцията да кажа ня
колко думи за впечатления-

съм
виждам, че 
Трета конференция има 50 
па сто млади комунисти, ко 
нто дадоха 
със своите разисквания- То
ва ще ни даде възможност 
да предприемем всички не
обходими мерки, 
тук много се говори и по- 
лесно да гн 
Очевидно, нашият Съюз на 
комунистите твърде добре 
се подмладява. Доколкото 
аз тук можах да видя, хора
та владеят с материала, кой 
то стои пред нас. По такъв 
начин, ние по-старите, кон
то полека си отиваме, 
жем спокойно да вярваме, 

поколение —

ки

Босилеград голям принос

ВЗДРАВНИЯ ДОМ МАЛЦИНА 

ЧЛЕНУВАТ В СК
за които

Гостуване на 
самодейците

изпълняваме.

те и недостатъчно уточне- 
иормативи правила, ко-* 

вътрешния
ПАРТИЙНИЯТ АКТИВ, в 

който членуват комунистите 
от здравния дом, аптеката 

на Завода за соци- 
в Босилс- 

живсел

ОТ ни
ито регулират 
живот. Топа особено личи 
при малобройния колектив 
в аптеката.

Тоя партиен актив има са 
членове. Бе посо- 

за последен път от

Драгоман и клона
ално осигуряваме 
град, досега не е 
пълноценен партиен живот 

на заседанието
мо-

мо девет,Службогонци' се каза 
Повечето негови члеио- 

че изпълняват
че младото 
което все повече навлиза в 
Съюза на комунистите и го 
подмладява — достойно ще 
изпълнява ролята на аван
гард на работническата кла 
са и че работническата кла 
са ще има доверие в него, 
както винаги имаше до
верие в Съюза на комунис
тите, без оглед на това ка
кво с него ставаше поняко-

чено, че 
тези трудови организации в 
редовете на СК е приет нов 
член преди десет години. 1а 
зи малобройност па комуни 

последици в Зд-

му.
ве, въпреки, 
конституционните си дълж-
ности, имат твърде пасивно 
поведение в решаването

проблеми в соб-пред на
егите има 
равния дом. Тук например 
за това, чс са само пет ко
мунисти, тяхното 
върху самоуправителното ре 
шаване е твърде иезпачите-

конкретни 
отвените си среди.

Комунистите от тоя актив 
дадоха оценка, че съществу 
ват прояви на лоши между- 
собни отношения. Обаче във 
връзка с това се изтъкна, че 
тези прояви не са толкова 
рязки, за да се угрози из
пълняването на основните 
професионални задачи, ипу 
щения има и в самоуправи- 
телните отношения. Гова с 
последица на повърхностни-

димитров
градското
публика

влияние

лпо. га.За гова се заключи на 
партийния клон в града да 
се предложат за приемане 
в СК няколко най-добри 
млади работници.

Когато говоря за своите 
впечатления, позволете ми 

не бих казал ►да изнеса 
забележки, защото на мен 

ми харесва.В. В. тук нещо не
СТР. 9



вободителна война, издигна 
страната от развалините и 
изостаналостта и я поведено 
пътя на самоуправително со 
циалистическо развитие. Ма 
кар че Съюзът на комунисти 
•ге има доста слабости, той 
е тук и той настоява още 
повече да укрепи редовете 
си, да очисти онова, което 
не принадлежи към авангар 
да. Понеже се оказа, че ня
кои е прегазило времето или 
различни лични амбиции, 
материални и други съобра
жения са ги довели в тако
ва положение, че занапред 
не могат да бъдат членове 
на Партията. От такива тря
бва да се освободим и да 
създадем здрава организа
ция-

ранил авангардизмът. Тук 
мисля на положението в 3 
греб и в Хърватско. Защо 
зма? Зашото Партията не е 
тогава при СКОЮ, при 
дежите, се разви авангарди- 
дсйствувала; нямаше Пар
тия. И тогава аз се облягнах 
па този авангард. Но това 
не беше авангард, който би 
останал като 
Партията започна да рабо- 

с пълна сила, тя изцяло 
стана такъв авангард.

Днес имаме Съюз на ко
мунистите. Но още има хо
ра, па които не е мястото 
в Съюза па комунистите, ко 
иго
авангарда. Но като цяло 
имаме здрав Съюз на кому
нистите, който проведе ос-

принштите, конто са запи
сани в нашата програма.

Ние тук не разисквахме 
много за това какво става 

младеж в чужбн- 
Пред вас аз искам да 

поставя това, защото това е 
работа и на целия Съюз на 
комунистите, с този въпрос 
трябва сериозно да се по
забавим. Ако този въпрос не 
се разрешава по-нашироко, 
в базата, тогава ни самото 
ръководство на Съюза па ко 
мунистите, ни държавите 
органи не могат да успеят. 
Ние имаме извън страната 

300.000 подлежащи 
военна повинност. - 
млади хора, това са три го
леми армии. Аз следя как 
во се говори В чужбина, ка 

говори и какво 
случай на някакво 

на Югославия

а
НАЙ-ОСТРИ МЕРКИ СРЕЩУ ВСЕКИГО, КО
ЙТО ПРЕЧИ НА УКРЕПВАНЕТО НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ мла-

с нашата
на.

ра младежта, под чие влйи- 
иие, кой

Друга работа е сега про
веждането на решенията от 
резолюцията, която тук е 
приета и не бих искал тази 
резолюция да доживее съд
бата на резолюциите от Де
ветия конгрес, па и Първа
та и Втората конференции 
на СКЖ, на които мнозина 

обръщали внимание, 
пито са гн зачитали (апло
дисменти). Тези решения, 
да бяха зачитани, п провеж
дани в живота, не

в нея се отравя, 
всичко идейно, такъв. Щомпреди

кой се от пея отделя от на
шата ежедневна действител 
пост. Следователно, за мла
дежта трябва да се борим.

Поради това организаци
онния въпрос с един от съ- 

за по-иататъш-

ти

щеетвеинте 
мото действуваме па младе- 

Тя следва да бъде ор- 
така, че дсйст-

не сана към
ние

не принадлежатнад Това са жта.
га I шз11 рана 
вителпо да може да се ка-бпхме

секво се 
желае в
Ги“-, какви опити 

нашата страна, да- 
младежи ще 

в Юао-

МЛАДЕЖТА ТРЯБВА ДА ВЪЗПИТАВАТ ХО
РА, КОИТО СА ЗА КУРСА ОТ ПРОГРАМАТА 
НА СЮКима към 

ли тези наши 
могат да се върнат 

И казват, 
защото няма да им 

Ето,

че нямаславия* 
да могат,
позволят
така се

А доколкото се касае за друга насока, ме бн била со 
циалистическа младеж и не 
би могла в бъдеще да бъде 
носител на правилно обще
ствено развитие. За общест 
веното развитие са отговор
ни комунистите, но отговор 
ност носят и младежите, но 

поколения. Затова на-

да заминат, 
приказва в чужбн- младежта, както вече казах, 

тя също следва да бъде съо- 
Поне-

наНа мене мн се струва, че 
ние, все пак, твърде много 
внимание обръщахме на де
визите, а много по-малко на 
това 
гато
дори и военни стареишини 
отиват на работа в чужби- 

Аз мисля, че в това от
ношение не сме предприе- 

необходимите мерки и то 
не само Съюзът на комуни
стите, но и държавните ор
гани.

твстпо организирана, 
жс тя нс с нещо извън на
шия обсег, тя не е отделно
обществено битие. Но необ
ходимо е Съюзът на кому
нистите да работи за нейно-

какво нещо значи ко- 
млади образовани хора,

вите
шата младеж трябва да въз 
питават хора, които са за 
курса на програмата на Съ
юза на комунистите в Юго
славия, а не такива, които 
са на не знам какви ли не

развитието възпитание и 
изобщо, за издигане на ней
ното марксическо знание и 
с това да дава възможност

на.

ли

постепенно да стъпва в ре
довете на Съюза на комуни
стите.

Не сме обмисляли и не 
сме водили сметка за това, 
да речем, 
на военна повинност, а осо
бено на военните старейши- 
ни, да им дадем възможност 
в страната да получат рабо

позиции. Това нещо го има 
още и сега, но няма да поз
волим на такива да възпита 

младежта и публично, 
чрез печата и предаванията 
да нападат нашата общест-

на подлежащите
Аз не искам тук да говоря 

дълго. Желая да изтъкна, че 
тази конференция, която из 
цяло е посветена на въпро
сите на младите и на която 
разискванията траяха три 
дни има историческо значе
ние за по-нататъшното раз
витие на нашата младеж. 
Но, такава младеж, както 
вие в разискванията говори
хте и както аз сега говоря 
— която ще бъде наша. По
неже младежта, която биха 
възпитавали други в съвсем

ват

та.
Необходимо е все пак да 

разграничим това. Ако на
пример там отиват някои от 
село, тогава това е нещо 
друго. Но ако замине спе
циалист, това е загуба за 
нашата страна, защото спе
циалистите все още ни са 
необходими. А особено ако 
замине оня, който утре тря
бва да стане начело на от
браната на нашата страна. 
Бъдете уверени, че за него 
в чужбина водят много по
вече сметка, отколкото ние 
мислим. И могат по тоя на
чин много да ни навредят.

вена система

Ето, това исках да_ ви ка
жа. Желая ви другарки и 
другари много успехи в по
нататъшната ви работа. По
здравете всички ваши дру
гари и другарки и прилегне- 
те здраво към изпълняване 
на решенията, които тук вие 
приехте.

Йосип Броз Тито

имали тези еуфории на на
ционализъм, действуване на 
класовия враг, догматични 
и всевъзможни машинации; 
с една дума — всичко, кое
то се противопоставя на на
шето развитие. От вашата 
дейност, от дейността на 
всички ни много ще зависи 
дали това още по-енергич- 
но отколкото досега ще пре 
одоляваме. И ако бъ
де необходимо ще предпри
емаме и най-остри мерки 
срещу всеки оня, който се 
изпречи на пътя на по-на
татъшното консолидиране и 
укрепване на нашия Съюз 
на комунистите, единството 
на нашата страна, братство 
то и единството на нашите 
народи и т. н. (аплодисмен
ти).

же: Това е социалистическа 
младеж. А за онези млади, 
които са извън това трябва 
да се борим възможно по- 
скоро да ги обединим и вк
лючим в редовете си. Аз се
га не мисля да говоря тук за 
своите идеи как младежта 
трябва да бъде организира
на. Но в тази насока трябва 
сега да обмислим и да да- 
дем точни и ясни отговори 
по отношение организацион 
ните форми на нашата мла
деж.

Тук се говори за студент
ската младеж. Правилно е 
изтъкнато, че студентската 
и учащата се младеж имат 
свои проблеми и че на първо 
място за тях трябва да се во 
ди сметка. Работническата 
младеж пък има свои проб
леми, също така и селската. 
Но всички тези три части 
на младежта трябва да бъ
дат слети в една единна со
циалистическа младежка ор 
ганизация, която ще има от
говорност, както и всеки от 
делен член в нея.

Следователно, по въпроса 
за настаняването на рабо
та на наши млади, които за
минават в чужбина, все пак 
трябва, по-диференцирано да 
се пристъпва. Ние на мнози
на трябва тук да намерим 
работно място. Ако някой 
тук няма работно място, а 
все пак иска да замине в чу 
жбина, тогава той следва 
да отговаря пред Съюза на 
комунистите и пред своя на 
род, пред своята държава, 
защо заминава. Това е про
блем, който ме измъчва, и 
не само мене, но и всички 
нас, които сме отговорни за 
подготовките на всенародна 
та отбрана. Ние непременно 
трябва да предприемем не
що. А на вас, драги другари, 
особено на вас младите, на 
вас ви остава малко повече 
да работите, за да обясните 
на хората къде отиват и о;г 
каква вреда това може да 
бъде за нашата страна. Ра
зни разузнавателни центро
ве, които вражески се дър
жат към нашето социалис
тическо развитие, работят 
в чужбина, всякъде където 
имат възможност, с пълен 
размах. Те действуват и у 
нас, но все пак, ние тук ги 
стягаме, не им позволяваме

Из дейността на Общинския 
синдикален съвет

Самоуправително споразу
мение по жилищното 

строителствоВие тук говорихте по вси
чки тези въпроси. Посочих
те много добри неща, има
хте добри забележки и ме
не това ме радва много. Ние 
не смеем да се спрем на вер 
балното, но трябва да тръг
нем в акция. Аз търся ак
ция. Търся да не се колеба
ем, но упорито да работим 
на всички полета във 
ки обществени 
ции: профсъюзите,

Когато става дума за ама 
ндманите в Димитровград
ска община има известно 
закъснение със самоуправи- 
телното споразумение за от
пускането на средства за 
жилищно строителство. Ед
ва миналата неделя общин
ския синдикален съвет е 
формирал комисия за изго
твяне проекта на това спора 
зумение.

С това споразумение ще 
се определи кой има преди
мство за получаване на об
ществено жилище, включ
вайки и работници с най- 
малки лични доходи. Има 
стремеж на работниците с 
най-малки лични доходи да 
се отпуснат известни субве- 

нции за наеми, както и за

жилищата за бойците. Сред 
ства за регулиране на жили 
щните въпроси ще се наби
рат от данъка върху лични
те дфходи, който не 
да бъде 
сто.

ИМА ХОРА, НА КОИТО НЕ 
Е МЯСТОТО В СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ

може 
по-малък от 4 навсич- 

организа- 
младеж- 

ките организации — нався
къде, кой където е. Все
ки комунист, отделно тряб
ва да знае каква е неговата 
длъжност, какво трябва да 
работи и неуморно да рабо

Ведно със самоуправител- 
ното споразумение, въз ос
нова на договорените ин
тереси на събрание на тру
дещите се, ще трябва да се 
приеме и програма по жи
лищно строителство. С нея 
ще се определи начина на 
реализация и финансиране 
на жилищното строителст
во в обществена собствено-

Ние някога се борехме за 
младежта не така с резолю
ции, но поотделно всеки 
агитирахме да я придобием. 
1огава с нея работехме и 
онази иай-съзнателната 
приемахме в СКОК).

Чух тук, че 
нало дума и за това кой е 
авангард, а кой не е. Аз си 
спомням, другарки и друга- 
ри, 1934 година, когато се 
завърнах от каторга, че твър 

де силно се беше

ти.
част

Другари и другарки, хай
де малко да се запитаме: да 
ли цялата наша младеж е 
компактна и единна, дали 
цялостно е под наше влияние 
Далеч сме от това. Трябва 
да се обмисли къде се нами-

малко е ста

да правят каквото си искат, 
макар че и такива неща има 
много. Това е едно нещо, 
което тук исках да изтъкна.

ст.
разпрост- М. Б.
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Заседание на Общи
нската 
на СКС
в Димитровград

от Писмото" 
до настоящата конферен
ция, се констатира, че от ре 
ловете на Съюза на комуни 
стите са изхвърлени 56 чле
нове зарад неактивност и 
действуваме противно на ли 
нията на Съюза.

Секретарят на Общинския 
комитет Зарков прочете о- 
боснованието на предложе
нието за разпускане на кло
на на Съюза на комунисти
те в кожара „Братство”. 
Предложението е формули
рано въз основа на мнение
то на всички членове на Об 
щ и мекия комитет, че този 
партиен клон не е в състоя
ние 
вено

конференция от последната

КРАЧКА НАПРЕД В
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПИСМОТО

Обсъждайки състоянието в някои 
ференцията прие решение 
юза на комунистите в

Димитровградските 
ви организации не разпола
гат с оборотни средства. По 
радн дългове, някои от по- 
дълго време са с блокирани 
банкови сметки. В най-тру
дно положение са „Братст
во” и „Циле”. Някои трудо
ви организации са разшири- 
рили производствените си 
мощности, но не са осигури 
ли средства „които ще ги 
хранят” и следствие изост
рянето условията на стопа
нисване те изпаднаха в не
завидни» положение. Още по 
вече защото стабилизацион
ните мерки влязоха в дей
ствие от 4 декември и че 
от Нова година всички 
ганизации, които не 
деблокирани или санирани, 
ще получат с 10 на сто по- 
малки .лични доходи, 
ще бъдат ликвидирани.

Оборотни средства „Циле” 
търсеше още много отдав
на, защото обемът на про
изводството разширяваше, а 
оборотните средства си ос
таваха на същото равнище.
В настоящия момент 
трудова организация е в съ
стояние да планира произ
водство на стойност от над 
12 милиона динара с общо

!

да организира общест- 
- политическия живот 

в организацията, да се бори 
за прилагане на амандмани- 
те и подобно. Напротив, чле 
мовете на Съюза на комуни 
стите в „Братство" са се за
нимавали с интриганство, 
груповщина, лични разпла
ти и тн. Единодушно е ре
ше! ю клона да бъде разпус
нат, а на сгатутарната коми 
спя с възложено до следва
щото заседание да даде 
предложение кои членове в 
този партиен клон могат да 
бъдат верифпцирани.
Конференцията реши да се 

формира и кадрова коми
сия която да допълни ста- 
тутарното решение. Комиси 
ята наброява 11 души, а Об
щинският комитет е дължбп 
на следващото заседание да 
предложи и листата на кан-

организации. ^ кон-
кожара :1рРаатс"Уво"е КЛ°На ™

трудо- 800 000 динара оборотни срс 
летва и над 2.000.000 . 
банкови потребителни 
днти. Стойността 
товата

динара 
кре

пък па го-
продукция,

на кредит възлиза ма над 
6.000.000 динара. Подобно е 
и положението в „Братство” 
И двете

дадена

организации са в
затруднено положение, за
щото 1 януари не е далече.

През първите девет месе
ца в настоящата, в сравне
ние със същия период ми
налата година общият доход 
е увеличен с 30, а дохода с 
28 на сто. В материалите от
заседанието се казва.
стопанството на другите ко 
муни кредитира 
организации в Димитровград 

над 14.000.000 
Това несъответствие 
лугоднето беше по-малко с 
2.700.000 динара. Тези „вът
решни диспропорции” в ико 
номическите

че
ор-

бъдат трудовите
дидаги за този орган при 
Общинската конференция.

М. Б.От заседание на Общинския комитет в ДимитровградI: динара, 
на по

или
туй днес стопанството в об
щината годишно плаща по 
12 на сто от дохода за из
плащане на кредити.

На заседанието бяха от
правени остри критики по 
адрес на комунистите от 
„Циле“ и „Братство“ зарад 
бездействие, неергичност в 
провеждането на конститу
ционните амапдмани и закъ 
спяванс с приемането на

^^стабилизационни програми.
? Иначе от разискванията мо
же да се направи извода, 
че няма да бъде изненада, 
ако работниците в някои 
трудови организации от 1 
януари започнат да получа
ват с 10 на сто по-малки ли 
чии доходи.

Във връзка с „Дейността 
на Съюза на комунистите в 
провеждането на задачите

категории в 
трудовите организации ще 
се намерят под удар на 
стабилизационните мерки.

Инвестициите в някои тру 
дови организации, както бе 
казано и по този повод, са 
„гълтали” целокупната аку
мулация, или пък други 
са ги кредитирали. За

тази

!.

п о почин на президента 
Йосип Броз Тито през 
1971 година Съюзната 
скупщина пристъпи 

към изменения на конститу
цията чрез известните кон
ституционни амандмани от 
XX дс> ХЬИ. Конституцио
нните изменения се наложи 
ха следствие на големите про 
мени в обществено-икономи 
ческия и политическия жи
вот в нашата страна, като 
революционна необходимост 
и възможност за по-нататъш 
но засилване ролята на тру
дещите се в самоуправител- 
ните органи на сдружения 
труд и в обществено-полити 
ческите общности от федера 
цията до общините, за пъл
но равноправие на народите 
и народностите и за укреп
ване самостоятелността и от 
говорността на републиките 
и покрайнините, както за 
собственото развитие, така и 
зг. бъдещето и на Югославия 
като цяло, както и за по-на
татъшната демократизация 
на обществените самоупра- 
вителни социалистически от 
ношения*

С тези изменения се откри 
процеса на дълбоките про
мени в стопанството (работ 
ннческите амандмани) и 
останалите области. Но още 
в началото се оказа че тези 
изменения трябва да бъдат 
цялостни и комплектни, по
неже промените в обществе 
ноикоиомическите и полити 
чески отношения — налагат 
съответни промени и в оста 
палите области — скугации- 
ската система, самоуправле
нието, комуналната система, 
правосъдието и пр. Така се 
стигна до втората фаза на 
конституционните измене
ния.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ФУН
КЦИИТЕ НА ФЕДЕРА
ЦИЯТАКОНСТИТУЦИОННИТЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СФРЮ
Тези изменения ще бъдат 

насочени, така че конститу
ционните решения в тази об 
ласт да се съгласуват с по
зицията и функциите на фе
дерацията и принципите, вър 
ху които е заснована скуп- 
щниската система. Това под 
разбира участие и по-непо- 
средствена отговорност на ре 
публиките н автономните по 
крайнинн в изпълняването 
на някои функции на феде
рацията, специално по отно
шение на структурата, учре 
диването и компетенциите 
на Съюзната скупщина и от
ношението й с останалите 
съюзни оргат!.

стните и други общности и 
в другите форми на самоупра 
вителното
съответната роля на 
вено-политнческнтс органнза 
ции, съгласуват интересите 
си н уреждат своите отно
шения и чрез своите делега 
ции в общинската скупщина 
И в другите органи на обще 
стеното уирапленне вършат 
политическа власт и управ
ляват с други работи в об
щините и в останалите об- 
п (.ествено-полотически общ
ности.

За пристъпване към втора 
та фаза на конституционни
те изменения политическа 
подкрепа дадоха Втората 
конференция на СЮК, Вто
рият конгрес на самоуппа- 
вйтелите, Съюзната конфе

ренция на самоуправителите 
Съюзната конференция на 
Социалистическия съюз, Съю 

синдикатите на Юго- 
остаиалите обще-

туциошште комисии от ре
публиките и покрайнините.

Съюзната скупщина на есе 
пийте сесии реши да се от- 
почис с изменения на кон
ституцията в следните обла 
сти:

сдружване, със 
общест

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНО
ШЕНИЯ И САМОУПРАВ
ЛЕНИЕзр. на 

славия и 
ствено-политически организа 
ции, като изтъкнаха че те 
трябва да развиват и укреп 

класовата и демократи-

Тези изменения трябва да 
обезпечат условия, форми и 
отношения чрез които тру
довият човек в сдружения 
труд пряко и равноправно 
ш.с решава за работите и 
средствата за разширеното 
възпроизводство в получава
нето и разпределението на 
дохода, за взаимните отно
шения в сдружения труд, за 
съгласуването на средствата 
и труда и пр. С това всес
транно биха се разработили 
конституционно 
принципи, съдържащи се в 
конституционните изменения 
от 1971 година.

ОБЛАСТТА НА ПРАВО
СЪДИЕТО

ват
ческ?. същност на политиче- 

система и че една от
И тази област трябва да 

се съгласува и приспособи 
към по-нататъшното разви
тие на социалистическите са 
моуправителни отношения. 
Разпоредбите на съюзната 
конституция ще се съгласу
ват с компетенциите на феде 
раципта, републиките и ав- 
тномннте покрайнини, с ко
ето ще се уточнят нкомпе- 
тенцнте и основните начала 
на организацията на правосъ 
дните органи във федераци
ята. Подобни изменения и 
съгласуване ще се направи 
и с конституционното пра- 
восъдие.

ската
основните цели на тези из- 

трябва да бъде обо
СКУП1ДИИСКАТА
СИСТЕМАменения 

собяване на доминантното 
положение и роля на работ
ническата класа.

Понеже са създадени нео
бходимите условия за съгла
суващ на обществено-поли- 
тичеЛсите отношения с кон- 

, окончателно се 
1973 година да бъ

Въз основа на самоупра- 
вителни н демократически 
начала ще се определят ос
новните принципи за струк
турата и учредяването па 
скупщнните от общините до 
Федерацията, правата и длъ 
жностите на делегациите, 
взаимоотношенията на деле
гациите, делегатите и среда
та, която ги излъчва да я за
стъпват. Също така, ще бъ
дат регулирани и ролята, пра 
вата н задълженията на об
ществено-политическите ор
ганизации, дружества, сдру
жения, така че всеки субект 
да намери мястото си в на
шата система.

в
правните

ституцията 
реши през 
де изготвен цялостен текст 
на конституцията. За тая Цел 
Комисията на камарите - на 
Съюзната скупщина за кон
ституционни въпроси, Коор
динационната й комисия и 
съответните работни групи 
интензивно работят върху те 

за конституционните 
имайки предвид 

на консти-

КОМУНАЛНА СИСТЕМА

С тях общините по-пълно 
биха се обособили като ос
новни самоуправителни по
литически общности, в ко
ито трудещите се и гражда
ните в основните организа
ции на сдружения труд, в ме

зисите 
изменения»
и предложенията Ст.
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Из нашите общини
ДимитровградОт заседанието на ОК на СКС в Босилеград

Разговор с републикански 

представители
РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ 

БЕЗДЕЙСТВИЕТО
забогатяване. Той изтъиото

кла ролята на комунистите 
и каза, че се търси цялост
но ангажиране в провежда 
пето на задачите от Писмо- 

всяко бездейст-

Рспубликанските прелета 
витсли Йован Деянович, пре 
дседагел на комисията за 
обществен надзор, Слободан 
Глигориевич, член 
и Александър Йоваиович, се 
кретар на секретариата 
законодателство па 8 т. м. 
проведоха разговор с пред
ставителите от Димитров
град. Бяха разгледани акту- 
алпите въпроси и специфи
чните проблеми на Димит
ровградска комуна.

Йован Деянович подчер
та, че е нужно да се пред
приемат мерки против раз
лични машинации и незакон

Босилеградска община. Тряялппч първоначална задача па 
бва да се каже, че ма за-“комунистите от Босплеград- 
седаннето можеше да се по- ско трябва да бъде как по
лучи впечатление договаря- скоро да се премахне сю-
пето на комунистите да бъ- папската изостаналост па
де подготовка за дейност, а комуната, 
не разплата между отделни Заседанието приключи с 
членове в СК. извода дадените предложе-

В работата па заседанието ппи да намерят място в око- 
взе участие секретарят на нчателиото установяване па 
Междуобщннската коифе- акциите па комунистите в 
ренцня на СК от Враня, Бо- Босилеградска община, ко
ра Цветковпч. Той подчер- пто, както посочва досегаш 
та, че акцнонпата програ- пата им дейност, с всички 
ма на Общинската коиферс сили настояват 
нцня на СК трябва да бъде да изпълнят задачите, които 
по-подробно разработена Писмото и речта па друга-

въз основа на разисквания- ря Тпто поставят пред вен-
та, които са дали много пре чки комунисти в страната, 
дложения и допълнения.

По мнението на Цветко-

Общинската конференция
на Съюза на комунистите в 
Босилеград прие 
за бъдещата си работа, в 
която преди всичко са на
чертани задачите, произлиза 
щи от Писмото на другаря 
Тито и на Изпълнителното 
бюро на СЮК.

В обстойните разисквания 
по задачите от програмата 

посветиха най-

програма
па РИ В то, понеже 

вие може да е и съпротива.
за Тодор Филипов, секретар 

на Общинската скупщина в 
Димитровград, говори за по 
ложението и работата в ко
муната. Той изтъкна, че про 
вежда не го 
онните амандмани е една от 
главните задачи. В течение 
е изработване на Статута на 
общината и трудовите орга- 

Трудовите колек-

на конституци-у частниците 
голямо внимание на преуст
ройството на местната парти 
йна организация в Босилег
рад. Това е разбираемо ка
то се знае, че тази организа
ция представлява една тре
та от членовете на СК в об
щината. Във връзка с 
се взе решение в рамките 
на тази организация да се 
оформят пет партийни акти-

копкретно

низации. 
ти ви също работят на про
веждането на амандманите 
и приемането на нормативни 
актове. В това отношение се 
изтъкна, че провеждането на 
амандманите 
организации е в 
фаза.

това В. Велинов

в трудовите 
началнаБосилеградва.

Поради паенвнзация на 
членовете, на 
се заключи да се разпусне 
местната партийна органи
зация в с. Горна Любата. 
Изтъкна се, че в тази орга
низация все още не са про
ведени последните партий
ни избори.

Получава се впечатле
ние, че членовете на
Конференцията недоста

тъчно разискваха по зада
чите в стопанството, особе
но когато се знае, че през 
декември предстои интегра
ция и подготовки на стопан
ските организации за пре
минаване към условията на 
втората фаза на стабилиза
цията. Акционната програ
ма в тоя смисъл ще бъде до
пълнена, а някои въпроси 
по-детайлно разработени. 0- 
тделно ще се разработват 
задачите във връзка с про
веждането на амандманите 
21, 22, и 23. Също така, въз 
основа на разискванията, 
по-уточнено ще бъдат опре
делени и задачите на кому
нистите в обществените слу 
жби и в организациите, ко
ито третират слескостопан- 
ски въпроси.

АКЦИОННОТО ЕДИНСТВО
— НА ПЪРВО МЯСТО

В разискванията пролича 
факта, че взаимните отно
шения влияят върху принци 
пните подходи към някои 
съществени проблеми какви 
то са отговорността на ко
мунистите за работа в об
ществено - политическите ор 
ганизации, самоуправител- 
нитс органи и пр.

Участниците в разисквани 
ята настояваха програмата 
да не остане само документ, 
а действително да бъде на
пътствие за единодействие. 
Някои при това изтъкнаха, 
че взаимните отношения не 
бива да бъдат спънка, както 
досега се е случвало, за про 
веждане на акции от общо 
значение за общината. При 
това се каза, че и досега не 
е липсвало единомислие, в 
момента, когато се приемат 
програмите. Липсвала е ак
ция-

Програмата, която би мог 
ла да бъде по-конкретна и 
по-подробна по отношение 
на специфичните задачи 
отделни области, във 
ки случай е добра 
за делова работа на Общин
ската организация на СК в

заседанието
Като първостепенна зада- 

рамките на общината 
изтъкнати условията,

ча в 
бяха
в които се намира стопан
ството в общината и него-Подготовките за премерване 

на земята привършват вото положение в светлина
та на новите икономически 
мерки.

Секретарят на ОК на СК 
Райко Зарков говори за про 
веждането на задачите от 
Писмото и програмата на 
Общинската 
на Съюза на комунистите.

Димитър Славов, председа 
тел на Общинската скупщи
на изтъкна специфичното 
положение на общината във 
връзка със съобщенията, ка
то подчерта, че е нужно на 
Димитровградска община 

да се помогне от страна на 
републиканските органи.

На края на разговора се 
каза, че е нужно да се из
работи и приеме конкрет
на програма за провеждане 
на основните задачи.

предприели нищо. Земемер- 
ната служба подала заявле
ния срещу деветима стопа
ни. Тогава хората се осъзна 
ли и не чакали съдията за 
нарушения да ги наказва, 
но за няколко дена обеле- 
жили всички свои имоти. 
След това земемерното упра 
вление се отнесло до съди
ята за нарушения с иск да 
не наказва буцалевчани, по 
неже се поправили.

Освен Босилеград най-мно 
го заявления са подадени 
срещу неизпълнителни граж 
дани от селата Горна Лиси- 
на, Гложие и Горно Тлъми- 
но. Може да се констатира, 
че въпреки дълготрайната 
подготвителна работа от ст
рана на общинските служ
би и обществено-политичес
ките организации, акцията 
не може да се проведе без 
намесата на органите на 
принудата и наказанието.

На заседанието на щаба 
отговорниците по отделни 
села са дали обещание, че 
ако продължи хубавато вре 
ме, в срок от 10—20 дни вси 
чки стопани ще привършат 
с работата по отбелязване 
на имотите. Най-голяма пре 
чка засега е отбелязването 
на горите, където има гъсти 
и високи дървета, но и то
ва ще се преодолее.

Посочени са няколко слу 
чай, където акцията не вър
ви. Например, стопанинът 
се отселил във вътрешност
та на страната и в селото 
или общината не му знаят 
новото местожителство или 
адреса. Или имотите са иму 
щество на граждани живу
щи в чужбина. Ще се 
търси начин последните час 
по-скоро 
за това за да изпълнят за
дължението си.

С отбелязването на об
ществените имоти най-редо- 
вно е положението в пред
приятието за пътища, което 
е отбележило всички свои 
имоти край пътищата. Гор
ската секция е отбележила 
само големите комплекси, 
докато трите земеделски ко 
операции почти нищо не са 
предприели досега. А после 
дните имат на стотици мал-

Тези дни в Босилеград се 
проведе съвещание на об
щинския щаб по премерва
не на земята, на който при- 
съствуваха и представители 
от републиканската земеме- 
рна служба. Бяха разгледа
ни подготовките и пробле
мите във връзка с тази ак
ция, която ще бъде завър
шена с аерофотопреснемане 
на имотите през април на 
1973 година.

Констатирано е, че акци
ята върви добре и наскоро 
всички частни и обществе
ни имоти ще бъдат обеле- 
жени с видими белези, съо
бразно законните предписа
ния. Най-нередовно е поло
жението в Босилеград. Тук 
болшинството стопани не са 
обележили своите имоти. 
Срещу 53 от тях общинско
то земемерно управление 
(кадастърът) е подало заяв
ления до съдията за нару
шения. Между последните 
е и село Бистър, където бе
лези са поставени само на 
35 на сто от имотите. Оста
налите села са по-напред. В 
Барйе, Гложие, Горна Лю
бата, Паралово акцията е 
проведена 50 на сто, а в Из
вор, Ярешник, Радичевци, 
Плоча, Мусул, Млекоминци, 
Бранковци, Горно Тлъмино, 
Груинци, Белут и Долн^Лю 
бата са обележени 70 на 
сто от имотите.

За пример са посочени се 
лата ДОЛНА РЪЖАНА, ДУ
КАТ и ЦЪРНОЩИЦА, къде 
то над 80 на сто от стопани
те са обележили 
парцели. В Долна Ръжана, 
например, само още едно 
семейство трябва да поста
ви белези и акцията ще бъ
де завършена стопроценто-

конференция

ки парцели, разхвърляни на 
вред по всички селки мери. 
Нима самоуправителните ор 
гани в кооперациите не зна
ят, че с неотговорното 
поведение могат

си
да попре

чат акцията да се завърши 
навреме и както трябва.

Ст. Станков А. Д.

Сурдулица

Успешно проведени 

военно-гранични учения
От 3 до 6 декември в Сурду 
лишка община се проведоха 
военни учения на редовни
те гранитен части, допълне
ни със запасно войнство. Це 
лта на ученията беше запа 
сното войнство с

проведени успешно. Друга
рите от запаса, каза той, 
бяха дисциплинирани, пос
лушни и за няколко дни се 
приспособиха към условия
та на живот и задачите на 
граничарите в съвременните 
условия. Съвсем солидни ре 
зултати те показаха на края 
и в организираните упраж
нения по стрелба.

И тези учения, напълно са 
оправдали концепцията за 
всенародна отбрана в слу
чай на евентуална война.

М. Величков

помощта
своите на граничарите да опресни 

знанията си във връзка с 
граничната служба и да се 
запознае с отделни 
оръжие.

видове

В разговор с Р. Ристович, 
майор в ЮНА, иначе 
йшина на граничната 
в Сурдулишка община 
хме, че

по-в во.
все-

основа Поучителен е примерът на 
село Буцалево. До преди 
сетина дни там хората не

старе- 
част 
узна

упражненията са

да се осведомят
де-
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Из нашите общини
Сурдулица

ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРТИЙНИЯ 

КЛОН В „ЦИЛЕ“РАЗГОВОР 00 ТЕЗИСИТЕ ЗА САМОУПРА- 

ВИТЕЛНИТЕ ВЗАИМНИ ОБЩНОСТИ'
На 4 декември т. г. бе про е Реджепович, че , Братст- 

велено разширено заседание Во" не писало за проблеми-
^ЛПЪГГРНЛНИГ СЪВЕТ На те в Сурдулишка община 

ОК на ССРН в Сурдулица. колкото за останалите об-
Присъствуващите разгле- щини с население от бъл- 

даха тезисите на Републи- гарската народност Това е 
канската конференция, на чиста измислица на Редже- 
ССРН за самоуправителните пович, защото ИО на ОК на 
взаимни общности в СР Сър ССРН. не е констатира та- 
бия и осведомеността на на кова нещо. Напротив исти-
община™ °Т СурАулишка на е, че „Братство"'
Тезисите за самоуправител вестник на българската на- 

ните взаимни общности в родност 
СР Сърбия по образование проблемите в Сурдулишка 
култура, социални грижи, 
здравна защита и настаня
ване на работа, бяха приети 
но се подчерта да се посве
ти голямо внимание от по- 
горните обществено-полити
чески общности за издръж
ката и работата на тези още 
млади обществени институ
ции. Иначе разискването 
върху тезисите се води ня
колко месеца и тези дни те 
ще се приемат на съвместно 
заседание на РК на ССРН и 
Републиканския профсъю
зен съвет в Белград.

Относно осведомеността 
на населението е констати
рано, че малко вестници от 
ежедневния печат („Поли
тика", „Борба”, Експрес-по
литика” и „Вечерни ново
сти") и периодичния („Кому 
нист”, „Братство“ и др.) се ра 
зпространяват и четат от на 
селението. Сурдулица няма 
свой вестник, а тия, които 

Враня и Леско- 
вац, не пишат за проблеми
те на Сурдулишка община.
Ще се приказва с редколе- 
гията на „Вранске новине”, 
за ;да се уреди информира
нето и за Сурдулишка об
щина. Иначе е заключено, 
че досега гражданите от Сур 
дулишка община добро 

са информирани чрез вест
ника на българската народ- 

в Югославия „Братст- 
„Вечерни

новости” и чрез Радио-Ниш.
ОК на ССРН в Сурдулица 

ще абонира всички местни 
организации и ядра на 
ССРН в Сурдулишка общи
на на вестник „Политика” 
и „Борба”, а тези в райони
те, където живее население 
от българската народност и 
на вестник „Братство”. Ръко 
водствата на ССРН също та 
ка ще настоят да се увели
чи и личното абониране за 
вестници.

Членовете на Изпълнител
ния съвет на ОК на ССРН 
и населението учудва, да
дената преди десет дни вест 
по радио Ниш, чийто автор

Изработване на стабилиза тъка от останалите фондове 
да се върнат на стопанство
то. Но тези средства са мал
ко. Специалните служби на 
Общинската скупщина тря
бва да помогнат изработва
нето на стабилизационната 
програма (предприятието ня 
ма нито един дипломирал 
икономист). Но във всеки 
случай в това положение е 
най-важно получаването на 
банкови кредити, за да мо
же нормално да се работи 
по-нататък.

ционна програма, искове за 
банкови кредити, събиране 
на парични средства, иконо 
мин — това са най-актуал- 
ните въпроси, които трябва 
веднага да се разрешават.
Това беше заключението на 
организацията на Съюза на 
комунистите в мебелното 
предприятие
на съвместното заседание 
на организацията и на ОК 
на СК, което се проведе на 
7 т. м. в Димитровград.

На заседанието се реши 
комунистите да се изклю
чат четирима членове, а че
тирима да се накажат с 
предупреждение.

За положението в пред
приятието се изтъкна, че предписания, нито се е мис. 
е трудно. ■ ;лило за перспективите му.

Най-трудно е положение- }•, __ 
то във връзка с оборотни- ? се касае А° въпроса
те средства. Според Служба Ра провеждане на задачите 
та за обществено счетовод-Б, Писмото и по-нататъш- | умната активност на комуни- 

стите в организацията бе из 
тъкнато, че е нужно от ре
довете на Съюза на комуни
стите да се изключат всич-

община 
за същите.

ИО на ОК На ССРН заклю 
чи IX заседание на ОК на 
ССРН в Сурдулица

и дори много пише

да се ор
ганизира към средата на де
кември. Ще се разгледат 
дачите на общинската орга 
ннзация на ССРН, произли- 

от Писмото и речта 
на другаря Тито пред обще-
ствеио-политическия
на СР Сърбия.

,В. И. Циле”за-

защи
като

актив Изтъкна се, че предприя
тието в момента работи .до
бре, но ще се намери в тру
дно положение понеже през 
последните години не са 
спазвани нито законните

солидно третира
М. Величков

В Сурдулица

Достойно празнуване 

Деня на Армията ство след прилагане на вси
чки предписания, на тази 
трудова организация ще са 
необходими около 
динара за деловия фонд 
през следващите пет годи-

480.000Денят на Армията ще се 
отпразнува тържествено в 
Сурдулишка община. На 21 
декември представители на 
обществено - политическите

жица — на Лисац, а от под
ведомственото училище на 
Вл. Стойковичева 
мата на Вл. Стойковичева

На 22 декември в казарма 
та в Сурдулица ще се орга
низира централно чествува- 
не на празника. Тук ще при 
съствуват: представителите
ма обществено - политичес
ките организации, ОС, бой
ците от НОБ и членове от 
семействата на загиналите в 
НОБ, представители на тру
довите колективи, старейши 
ни от запасното войнство и 
др. На тържеството някой 
от офицерите ще изне
се доклад за значението на 
22 декември 
ЮНА. След това ще се връ
чат присъдените похвали, на 
гради и отличия на действа 
щия и запасен състав. В про 
дължение на празненството 
войниците и средношколска 
га младеж от Сурдулица ще 
изпълнят подходящ реци
тал. Вечерта в залата на 
ВЕЦ „Власина” ще се орга
низира другарска вечер.

ки, които в някои моменти 
са се отнасяли некомунисти 
чески.

казар-
ни.
Поради постоянно блокира 

на сметка трудовата орга
низация ще се намери и под 
удар на санационния Закон 
и Закона на Службата за 
обществено счетоводство. В 
тоя смисъл изплащането на 
личните доходи вероятно ще 
бъде намалено с 10°/о в сра
внение с личните доходи 
през тази година.

Освен това тази трудова 
организация ще се намери 
под удара на всички мерки 
предвидени за икономичес
ката стабилизация-

С оглед на това е решено 
да се вземат мерки за подо 
бряване на положението. 
Общинската скупщина е 
предприела мерки за облек
чаване на стопанството. При 
ето е решение остатъка от 
бюджетните фондове и оста

От редовете на Съюза на 
комунистите е решено да се 
изключат Рангел Маноилов, 
Сокол Соколов, Васил Ива
нов и Добривое Тодоров.

Понеже бившият секретар 
на клона Рангел Марков не 
работи вече в предприятие
то реши се да бъде подве
ден под партийна отговор
ност и за това да се уведо
ми организацията, където 
членува.

организации, трудовите ор
ганизации и общината и у- 
чащата се младеж ще посе
тят казармата на граничари 
те във Вл. Стойковичева и 
граничните застави в Стре- 
зимировци, Палска 
и при Лисац — Божица. Тук 
те ще поздравят пазителите 
на границата, ще им връчат 
подаръци и ще водят с тях 
разговори за живота и сът
рудничеството им с местно
то население. Същия ден о- 
фицерите ще посетят в Сур
дулица Техническия учили
щен център „М. Пияде” и 
Училищния център 
Тито“, където на средношко 
леката младеж ще говорят 
за концепциите на общона
родната ни отбрана и за ро
лята на младежта в евенту
ална война. Също така гра- 

Власина Стой-

долина

излизат във

За секретар на организа
цията бе избран Георги Ко
стов.

Деня на

„Й. Б. А. Д.

ност
. во” и частично от %ничарите от 

ковичева с учениците от ос
новното училище „Бошко 
Буха“ във Власина Округли 
ца ще изнесат културно-за
бавна програма. Училището 

Буха” чествува 
на армията като свой

м. в.
„Бошко 

Деня 
патронен празник. БАВНО СЕ 

ПРИЛАГАТ АМАНДИАНИТЕ
В босилеградските

На 22 декември ученици
те и преподавателите

чилище „Иво Ло- 
ла Рибар“ в с. Клисура ще 
посетят граничната

Стрезимировци ,от под-

трудови организацииот ос-

уловното
застава

в с.
ведомственото училище в с. 
Косгрошевци — заставата в 
ГТалск?. долина, от основио- 

„25 май“ в с. Бо
Всъщност има изотвени 

договори, но това все о^це 
не е достатъчно. Самоупра- 
внтелннтс договори за раз
пределение на личните дохо 
ди вече се прилагат в дело. 
Но тук се явяват известни 
трудности, например в трай 
спортното предприятие.

Това е именно фактът, ко 
йто говори за повърхностния 
подход към реализирането 
на амандмашгге.

Трябва да се нзтъкШе, че 
в провеждането им главна 
дума трябва да имат проф
съюзните организации. Засе
га обаче общинското профъ- 
юзно ръководство не показ
ва необходимата дейност.

ции съществува убеждение, 
че във връзка с провежда
нето на амандманнтс няма 
кикпо да се прави. Уж съ
ществуващата самоуправнтс- 
лпа организация У тях била 
съгласувана изцяло.

Положението обаче не е 
такова.

Прилагането на конститу
ционните амандмшш, специ
ално в стопанските органи
зации, е усложнено поради 
непровеждането на интегра 
цията, което ще рече инте
грация сдружения общест
вен труд. Тъкмо реализира
нето на тази акция ще бъде 
гаранция и крачка напред в 
провеждане на амандмани-

КОНСТИТУЦИОННИТЕ 
амандмани и босилсградски
та община се прилагат тиър 
де бавно, 
трудови и стопански орга
низации, които вече имат 
програми за работа, произ
лизащи от амандманите.

то училище

Малко са онези

През Бесна кобила не се 
минава

Дейността, за която става 
дума още се състои в обоб
щени обяснения и във фор
мално съгласуване на нор- 

пра вила с изис-

поради големи 
съоб-От края на месец ноември, 

снеговалежи и снежни преспи са прекъснати 
щенията, макар че дневно през Бесна кобила, от 
Босилеград до Врана и Скопие през планината ми мативните 

кванията на амандманите.
четири автобуса. г л

Сега автобусите отиват само до село Р «^ега автеюу^м й н минава през Бла
™...»*.-

троени добри връзки.
Засега съобщенията през

снеговалежи

наваха Осведомеността на труде- 
Босилеградскасе вщите

община за същността на а- 
мандмаиите 21,22 и 23 е не
достатъчна и повръхностна.са нор- 

и виелици тук
Власина

че вПрави впечатление, 
попечето трудови оргаииза-иепрекъснато^д^журят булдозери. В. В.те.
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В партийната организация на „Братство■“

лични РАЗПРИ
НАДДЕЛЯХА НАД 

АКТУАПНИТЕ ВЪПРОСИ
ческата политика зле ще се 
отразят върху предприятие
то, по мнението на Чедомнр 
Васов положението не е до
толкова
че има изход от него.

СЪЩЕСТВЕНИТЕ въпро
си, които трябваше да се 
разгледат на съвместното 
заседание на организацията 
на Съюза на комунистите 
в предприятието за кожни 
изделия „Братство” и ОК на 
СК — изостанаха. Въпреки 
че заседанието, което се про 
веде на 6 т.м. продължи над 
девет и половина часа, рази 
скванията за икономическо
то положение, в което се 
намира предприятието се 
превърнаха в лични разпри. 
Нито един член на Съюза на 
комунистите, с изключение 
на директора Чедомнр Ва
сов, не говори за положени
ето ,в което ще 
предприятието.

лошо и той смята,

Усилията на членовете на 
Общинския комитет заседа
нието да приеме нормален 
ход и да се разисква парла- 

и последователно
безуспешни. Кул- 

беше към края на 
когато секрс- 

Ва-

ментарно
останаха
минация

Димитровград

Дкцията за Дом-паметника в 

Кумровец върви успешно

заседанието, 
тарят на организацията 
сил Ризов предложи на члс 
новете да се определя*' да- 

анализа (?!)

Планът на 
сеитбат? не се 

осъществява
ли приемат 
и предложението да се 
изключат от редовете шести 

ня-
се озове

членове (от конто 
кои вече не са в предприя
тието). Най-после след мно
го спорове по тоя 
прие се заключение от редо 
вете на СК да се изключи 
Кирко Илиев.

Понеже не може да изтък 
нем никакви заключения от 
заседанието ще 
мненията на секретаря на 
комитета Райко Зарков и 
членовете Любомир Голубо- 
вич и Борис Борисов. Те по
ставиха въпроса — способна 
ли е организацията да бъде 
авангард на работниците в 
това предприятие? Поставе
ните въпроси бяха обсъжда
ни на заседанието на ОК на 
СК на 7 т.м. Единственото за 
ключение беше: да се пред
ложи на Общинската кон
ференция на Съюза на ко
мунистите да разпусне орга 
низацията. На заседанието 
на Общинската конферен
ция от 9 т. м. се прие еди-

ма
Акцията продължава 

края на годината и нейни 
носители са Съюза на бой
ците, като участници в ре
волюцията и младежта, коя 
то е приела техните тради
ции.

Този Дом-паметник, 
то се строи в родното място 
на другаря Тито трябва да 
представи лика и делото на 
другаря Тито и най-важни
те етапи от историята на на
шата Революция.

доВъпреки упоритата рабо
та па земеделската 
рация „Сточар” предвидени
те площи за сеитба на пше
ница са заети само 60 на 
сто.

На 5 т.м. се проведе раз
ширено събрание на Изпъл
нителния комитет на ССРН.

На заседанието се изтък
на, че са постъпили първи
те суми за построяване на 
дом-паметника в Кумровец. 
Вноски имат селата Гради
ни и Верзар, земеделската 
кооперация „Сточар”, Общи 
меката скупщина, митница
та, Общинският съд, занаят
чийската кооперация „Про
грес” и т.н.

Разисквайки върху аноли
за на комисията за общест
вено-икономически от» юте
ния в стопанството Чедо- 
мир Васов изтъкна, че със 
тоянието на предприятието 
не е дотолкова лошо, както 

от анализа. Дъл-

коопс-въпрос

Лошото време, което поп
речи за прибирането на ре
колтата забави и сеитбата.
В район Димитровград спо 

ред плана трябваше да бъ
дат засети 110 хектара площ, 
а са засети са 90.

Състоянието в район За- 
бърдие е най-лошо. Поради 
проблемите във връзка с 
прибирането слънчогледа и 
царевицата са засети само 
40 хектара и се очаква да 
се засеят още 20 хектара. 
Обаче 60 хектара площ ос
тават.

В район Каменица са за
сети 50 хектара и очаква се 
да се засеят още 10. Но все 
пак и в този район най-мал
ко 30 хектара остават неза- 
сети.

Най-малко 100 хектара ог 
предвидените 320 ще оста
нат незасети.

кой-личи
жимите суми към предприя 
тието са 3.600.000 динара, до 
като дълговете са по-малки 
с 1.000.000 динара. Той също 
говори за проблемите във 
връзка със средствата за 
оборот. По негово мнение 
нужна е помощ, както от 
Общинската скупщина ( в 
тая насока са вече предпри
ети конкретни мерки), така 
и от деловите партньори, по 
неже 90% от продукцията 
предприятието изнася. Въп
реки мнението на комисия
та, че мерките на икономи-

пренесем

А. Д.

Босилеград

Грипът върлува
В Босилеградска община 

върлува грипна епидемия. В 
здравния дом ежедневно 
по над 100 души търсят ле
карска помощ.

В гимназията „Иван Кара 
нванов” и училището на уче 
нпците в стопанството въз 
основа на констатация на 
лекарите над 50 на сто уче
ници са се разболели от

грип. Именно зарад това 
учениците са разпуснати и 
няма да учат до 17 т. Щ.

Най-вероятно и ученици
те от основното училище ще 
бъдат разпуснати, тъй като 
числото на болните от грип 
и в това училище рязко се 
увеличава.

нодушно решение за разпус 
кане на организацията на 
Съюза на комунистите в 
предприятието за кожни из 
делия „Братство”.

По-добри условия 

за културен живот А. Д. В. В.
На 7 декември т.г. се про

веде заседание на Общи
нската културна общност в 
Сурдулица.

Предмет на разискване 
бяха: финансовият план на 
общинската културна общ
ност за 1972 година и ремон 
тирането на културния дом 
в Сурдулица.

Приходите по финансовия 
план на Общинската кул
турна общност за 1972 
година възлизат на 315.070 
динара, от които 150.000 ди
нара за специално предназ
начение (инвестиции, обза
веждане и пр.), а 165.070 
нара за редовна дейност. 
Скупщината утвърди, че сре 
дствата са добре планира
ни и правилно изразходва-

Грипът като болест е почти редовно явление 
всяка година, но не в големи размери. Периодич
но обаче се явява във вид на големи епидемии и 
тогава заболяват много хора. В историята 
стна грипната епидемия, появила се към 
1918 година, когато болесттаГРИП е изве- 

края на 
захванала почти вси

чки части на света и тогава измрели над двадесет 
милиона души.

По-слаби форми на грипно заболяване 
щават организма и го предразполагат 
други заболявания. Мнозина

изто-
към редицаГ не съзнават достатъч-ди~ рипът е сериозно заболяване, рядко минава

що без усложнения. Особено
но опасността, която създава грипа. В разговор че
сто казват: „Това не е нищо, настинал съм мал
ко, бързо ще мине”. Какво заблуждение! Още на 
следващия ден това лице може Да получи възпа
ление на дробовете, а това може да предизвика и 
смърт. Затуй грипа трябва да схванем най-сериоз
но и да попречим заболяването

е опасен за де
цата и по-възрастните, при които и смърт- 
случаи са най-чести. Грипът предизвикваните по-

голяма група различни вируси, някои от които се 
отличават със силна вируленция (създаване 
лни отрови) и те

ни.
Ремонтът на културния 

дом в Сурдулица ще стане 
в две фази. Републиканска
та културна общност е обе
зпечила 700.000 динара 
мощ и 400.000 динара петго
дишен кредит. Общинската 
скупщина в Сурдулица съ
що ще обезпечи 470.000 дина

на си-
предизвикват остри форми на гри 

пно състояние, придружено с тежки усложнения 
(възпаление на дробовете, ципата на белите дро
бове, възпаление на

на деца от него.
Грипът е твърде прилепчива болест. При 

чене болният
хра-

изхвърля огромен брой вируси. За
това зимно време трябва да се избягват събрания 
1 върде успешна

средното ухо) които угрозяватпо-
живота.

защитна мярка е ваксиниранетоГрипът е известен като болест, която предизви
ква отслабване на организма. Той отслабва отбра
нителната сила на организма г~ 
лица след като преболедуват грип, се активизират 
някои стари, залечени огнища на туберкулоза и 
те заболяват отново от туберкулоза.

срещу грип и това трябва да се прави и при децата 
зимата трябва да се 

взима повече витамин Ц, топъл чай,
и по-възрастните. Прези нерядко у някоира.

а при простуди 
да се взимат таблетки аспирин (3 пъти по една таб 
летка дневно).

Културния дом ще бъде 
осъвременен и по-функцио- 
онален след ремонта.

М. В.
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Общинската скупщина 
Босилеград на сесията 
проведена в края на мина
лия месец прие 
програма по най-належащи
те задачи произлизащи от 
Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро на 
СЮК. В програмата са из
тъкнати задачите, които сто 
ят пред Общинската скуп
щина и нейните органи, уп
равата и останалите органи 
и организации, определени 
са сроковете какво и доко
га трябва да се направи, 
кто и конкретните задълже
ния на съответните факто
ри. Подчертана е необходи
мостта от интензивна 
пост и акционно сътрудни
чество между Общинската 
скупщина, стопанските 
ганизации. Стопанската 
мара от Лесковац, общест
вено-политическите органи
зации в общината, съседни
те общини и републикански 
те органи и организации за 
успешно разрешаване на на 
лежащите задачи.

Огпсесиятана ОбщинскаВ
СИ

та скупщина в Босилеград
акционна ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 

КУЛТУРА

ПРИЕТА АКЦИОННА 

ПРОГРАМА
Състоянието в тези обла

сти ще бъде изучено в срок 
от три до шест месеца, за 
да се предприемат необ 
димите мерки за подобрени 
ето му. Преди всичко, ще 
се установи числото на уча

хо-

щите се, социалното им 
състояние и пр. за да се ус
танови политиката на сти- 
пендиране и кредитиране в 
полза на 
бъдат потърсени средства и 
възможности да се подобри 
състоянието на училището 
за квалифицирани работни
ци в Босилеград.

ка

по-бедните. Ще
деи-

ор-
ка-

т прано, че в това отноше- 
ните в Босилеградска общи
на е направено твърде

та и самоуправлението в об
щината ще преразгледа дей 
ността, организацията и ме
тодите на своята работа, с 
цел да се намери начин и

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТТА НА 
СТОПАНСТВОТО С една дума, най-належа

щи проблеми тук са: кадри 
те, материалното положе
ние, марксическото образо
вание на младите и пр.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

малко.
Ще бъдат предприети съо 

тветни мерки да спре все
ки вид на инвестиране без 
обезпечени средства, да се 
въведе ред в данъчната по
литика, така че всички при
ходи точно да се регистри
рат и правилно облагат с 
такси и данъци и да се по
пречи на всеки вид незакон 
но забогатяване. Отделна 
държавна комисия ще изпи
та всички случаи на неза
конно забогатяване в общи
ната.

С оглед на обстоятелство
то, че някои стопански ор
ганизации работят със загу
би, Общинската скупщина в 
рамките на компетенциите 
си ще инсистира да се при
ложат законите за изготвя
не на санационни програми. 
Когато се касае за предпри
ятия от по-широк общест
вен интерес в тази акция 
ще се включват и обществе
но-политическите организа
ции.

КАДРОВАТА ПОЛИТИКА възможност за по-отговорна 
и по-ефикасна работа.В областта 

политика трябва да
на кадровата

Отделно внимание ще се 
обърне на работата на орга 

на общинската управа 
и съответните инспекционни 
служби в нея, тяхната ефи
касност

се укре
пва ролята на обществено
то договаряне, особено 
гато се касае за хора на ръ
ководни постове 
ството

ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИ
ТУЦИОННИТЕ АМАНДМА- ко- ните
НИ

Преди всичко, ще се пре
разгледа работата

в стопан- 
н обществено-поли- 

При това 
държи сметка

Преди всичко, веднага ще 
се направи обстоен 
за провеждане на амандма- 
ните от съюзната и републн 
канска конституция, особе
но така наречените работ
нически амандмацц от съю
зната конституция — 21, 22 
и 23 в организациите на сд
ружения труд в стопанство- 

взаимните 
(просвета, култура, здравео
пазване и пр), които нала
гат пълно ангажиране и от
говорност на трудещите се 
в процеса на решаване и 
провеждане на приетите ре
шения- Неведнаж е конста-

на ком
петентната общинска служ
ба по здравеопазване и со-

в прилагането 
законните предписания. Съ
що така ще бъде анализира
на и дейността на съдебни
те органи и органите на дър 
жавната и обществена си
гурност с оглед на тяхната 
самостоятелност, отговорно-

натическия живот, 
трябва да се , 
за квалифицираността и мо 
рално-политическите качест 
ва на същите, което ще бъде 
залог за правилното и не
отклонно провеждане на по

анализ

циални грижи. Също така 
ще се работи за разгръща
не на делово сътрудничест
во между здравния дом и 
медицинските центрове в 
Сурдулица и Враня, а от 
републиканските органи ще 
се потърси помощ за про
фесионален контрол в здра
вния дом и останалите здра 
вни заведения. Вече са уве
личени социалните помощи 
и ще се държи сметка същи 
те по-правилно и навреме 
да се дават.

литиката на Съюза на ст, материално положение, 
кадров състав, за да се под
готвят за по-ефикасна бъде
ща работа в рамките на за
конните им задължения. В

кому
нистите и развитието на со
циалистическите самоупра- 
вителни отношения. Един об 
стоен анализ на проблеми
те от тази област ще изтък
не необходимите акции.

общностито,

програмата е казано, че е 
необходима спешна акция 
за заздравяване на общест
вения контрол и самозащи
та, както и вътрешния кон
трол в трудовите организа
ции.

ОБЩЕСТВЕНО - ПОАНТИ 
ЧЕСКАТА СИСТЕМА

Общинската скупщина ка 
то най-висш орган на власт С. А. С.

БЕЗ ЗАГУБИ Положението сега е съв
сем друго — няма наруша
ване на договорните 
ти. Даже общо гледано сто
панските организации 
средства за заплати, 
не са изразходвали.

Миналия петък в Бабуш- 
ница се състоя съвместно ра 
зширено заседание на Ка
марата на трудовите общно 
сти на общината и на Об
щинския съвет на профсъю
зите.

Бяха разгледани деветме
сечните резултати на стопа
нските организации и ин
формация за разпределение
то на дохода и на личните 
доходи до края на септем
ври с оглед на обществени
те договори за разпределе
нието.

Заседанието прие Проект 
за договор по осигуряване 
н?. средства за 
строителство и 
з?. добавки за увеличените 
разходи на живота на нис
ко платени работници.

НА НИСКО ПЛАТЕНИТЕ 
— ДОБАВКИ

низациите също е нараснала 
Паричните оборотни средст 
ва са 39 на сто 
отколкото 
те, а вземанията от давани
ята са 62,4 на сто по-големи. 
Едновременно с това са у-

Единадесетте стопански о- 
рганизации в общината през 
деветте месеца са осъщест
вили обща продукция 
66,5 милиона динара, 18Д ми 
лиона доход и 4,9 милиона 
печалба, която ще бъде вне 
сена във фондовете на пред 
приятията. Сравнено с 
налогодишния период 
деветмесечие е по-резултат
но за бабушнишкото стопан 

защото обемът на про

по-големи, 
миналогодш^ни-

лими-
Заседанието прие препоръ 

ка на нископлатени работни 
ци да се дадат добавки вър 
ху личните доходи зарад у- 
велнченнте разходи на жи
вота. За работници с месеч
на заплата до 700 динара се 
предвижда добавка от 
динара месечно, за тия със 
заплата до 800 динара — 50 
динара, до 900 динара — 40 
динара, до 1.200, 
ра и за работници със зап
лата 1.200 динара се пред
вижда добавка от 20 динара 
месечно.

имат
коитоза

Бабушница 60ми
то в а

30 дина-ство,
изводството, оборотът и ус

пал Предпазливо разпреде 

пение на личните доходи

са значителнолугите
миналогодишното равнище. 
Нито едно предприятие с из 
ключение на кооперация 
динство” не е имало загуби 
в края на септември. Пла
тежната способност на орга

жилищно
Препоръка Заседанието прие и Про

ект за обществен договор за 
осигуряване на средства за 
жилищно строителство. В 
разпоредбите на Проекта се 
утвърждава размерът от 5 
процента върху масата лич
ните доходи, които се пла
щат в дадена организация*
Средствата биха се ползва
ли за строене на жилища 
за нископлатени работници 
и за специалисти, за бойци 
от освободителната война, 
за облекчаване на наема, ко 
йто плащат нископлатени 
работници и за подобряване 
на жилищните условия — 
ремонти и друго.

Този проект ще се разгле
жда от трудовите колекти-

Състояинето е такова:
Стопанските организации 

са отделили ог общия доход 
за заплати около 11,7 мили
она динара. През деветте ме 
сеца са изразходвали за за
плати — 9,7 милиона н за 
същата цел им остава раз
лика от близо 2 милиона ди 
нара. Средната заплата в 
стопанството възлиза на 
1.188 динара месечно, а раз
мерите са — 899 динара ме
сечна заплата за полуквали- 
фицирани и 2.169 за работ
ници с виеше образование. 
Значи — дисциплинираност
та и спазването на догово
рите е зачитано от всички.

всличавани и личните дохо- 
ди — средно 26,3 па сто. Ве
че; няма стопанско предпри 
ятие без един милион общо 
продукция.

ПЯ МА НАРУШАВАНЕ НА 
ЛИМИТИТЕ

полугодие 
в Звонци, Стре

През първото 
пет училища:
лъц, Лубераджа, Бонинци и 
гимназията в Бабушница са 
минали горния лимит на за- 

нарушавайки 
начин

поплатите, 
такъв
мерила за разпределението. 
Тези средства 
пати през третия квартал.

договорните

ви.обаче са вър- м. н. н.
Бабушница — центърът 
13 ДЕКЕМВРИ 1972-------
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лг
Съобщение за 

резултатите 

от литературния 

конкурс на сп. „Мост“

Пред празни
ка на ЮНА

— Граничарите организи
рат живота си колективно, 
като семейство, в което от
ношенията са солидни и къ- 
дсто ма дело се развива бра 
тството и единството, защо- 
тотеса от различни иацноиа 
пости.
макар че са в планински ме 
ста, да се осведомят за вси
чки събития но радиото, 
левпзнята и печата. Г

Комисията, която прегледа
би за литературния конкурс на 
взе следното решение:Имат възможност,

ПЪРВО — ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ:
Първа награда 

един от текстовете 
най-висока награда.

Втора награда получава есето „Явор 
страданието” под шифър „Есе 72 .
Трета награда не се присъжда.

ВТОРО — РАЗКАЗ
Първа награда да не се даде, защото пито един 

от пристигналите разкази не притежава художест
вени качества за тази награда.

Втора награда получава разказът 
означен с шифър „Ерма”.

Трета награда получава разказът „Вада“, озна
чен с шифър \\ (дубълве).

За откупване е предложен разказът 
ба‘‘ — шифър „Извор”.
ТРЕТО — НОВЕЛА

За новела не се дава пито една награда, поне
же комисията констатира, че нито един от присти
гналите текстове не изпълнява качествата на но
вела.

присъжда, защото нитс 
качествата за

те пе се 
не притежаваГордиРадомир

ов — поет

ПАЗИМ ГРАНИЦАТА И
СЪТРУДНИЧИМ С НАСЕЛЕНИЕТО

па

„Самотия“,

„Женит-

деници до Вл. Рид. Също та 
ка неотдавна помагахме 
4—5 дни за електрифицира
нето на власимеката махала 
— Полом и 2 дни събирах
ме картофи в Тараия от имо 
тите на ЗТК „Масурица” от 
Сурдулица. Ще помогнем и 
електрификацията на с. Ко- 
строшевци, а сетне и на 
останалите клисурски села 
и махали, защото още от на 
чалото на електрифициране 
то на клисурския район 
(1963 година) армията и на
селението от тоя край със 
сдружени сили водиха ак
цията. Със задоволство уча
ствувахме и ще участвува
ме в тези акции, защото тук 
не изоставаха и граждани
те, младежта и учениците 
от тези райони, разбира се 
с техническа и материална 
помощ ц на ОС в Сурдули-

Във връзка с 22 денем 
ври — Деня на ЮНА, бесе- 

РАДОМИР РИСТО

са, радушно ги приема пасе 
лението на тържества, част
ни веселия, или при случай 
ни срещи. Това е така, за
щото и граничарите държат 
сметка да не уронват прес
тижа си.

двахме с 
ВИЧ, майор в ЮНА иначе 
старейшина на граничните 
части в Сурдулшпка общи
на. ЧЕТВЪРТО — СТИХОТВОРЕНИЯ

Изхождайки от факта, че за конкурса са при
стигнали повече стихотворения, конто притежават 
качествата на добра поезия, комисията предложи 
на наградите да се увеличи броят т.е. вместо по 
едно с предвидените награди да се наградят по две 
стихотворения. Това предложение е прието от ре
дакцията на „Мост”.

Първа награда получават следните две стихот
ворения: „Зад девет планини...“, без шифър и име 
и „Есенен сън”, означено с шифър „Две реки от 
сълзи”.

— На края, какво бихте 
поръчали на читателите на 
„Братство”?

— Още по-здраво да сът
рудничим и да обогатим фор 
мите на това съвместно сът
рудничество с крайгранич
ното население, където най 
много се чете вестник „Бра 
тство” и с цялото население 
в Сурдулшпка община. Да 
споделяме всичко, което е 
от интерес за подобряване 
на жизнените условия на на 
селението и за развитието 
на самоуправителното ни со 
циалистическо общество. И- 
наче, аз и като член на ОК 
на СКС в Сурдулица често 
съм задължен за провежда
нето на отделни задачи в 
клисурски район и мога да 
кажа, че хората тук са тру
долюбиви и почтени и из
пълняват задачите си. Осо
бено съм доволен от работа 
та на местната организация 
на СК в Клисура. Вестник 
„Братство” ми е близък, ка- 
кто нашия „Граничар”, за
щото помества материали 
от граничните райони, къде 
то ние сме постоянно. Обе
щавам, да абонирам всички 
гранични застави, които са 

ръководство за 
стник „Братство”, за да го 
четат войниците — гранича 
ри — завърши Ристович.

Ето разговора ни:

— Другарю Ристович, като 
изкусен граничар, моля от
говорете ни кои задачи из
пълняват граничарите освен 
да пазят границата ни?

— Покрай основната зада
ча настоим възможно по-до 
бре да се включил! в обще
ствено-политическия живот 
на крайграничните села и 
махали и в цяла Сурдулиш- 
ка община, защото съзнава
ме, че нашите успехи на па
зители на границата са в 
зависимост от сътрудничест 
вото ни с населението и об
ществено-политическите ор
ганизации. Нашите хора 

съзнават задълженията си и 
ни оказват помощ даже в 
изпълнението на основната 
ни задача. С тях, като край 
гранично население, нямаме 
никакви недоразумения. За 
това говорят честите ни об
щи срещи, и то не само пра 
знични, но и трудови. Пома 
гаме на това население, ка
то се започне от телефонни
те услуги в граничните за
стави, до едрите благоустрой 
ствени акции, в които съвме 
стно участвуваме. Ето да спо 
менем най-скорашните ак
ции: поправката на пътя от 
Беглик до с. Кострошевци, 
от Вл. Стойковичева до Гю- 
мрукана, подготовките за 
асфалтиране на пътя от Во-

Вгора награда получават: „Моят роден край“ 
под шифър „Дунав” и „Елегия” под шифър „Лазу
ри“.

Трета награда се дава на0 стихотворенията: 
„оаще , означено с шифър „Облаците плуват” и 
„Залез“ под шифър „СМ—27”.

За откупване са предложени 
ворения: „Аз и ти“, означено

ца. следните стихот- 
„ - с шифър. „Нощи“,

„Витлото на живота”, под шифър „Песен“, „Обич“, 
означено с шифър „Невидима", .Злоба" без ши- 
Тдйеу—19“ “ "Болният листопад“, под шифър

През лятото, добави Рис
тович, твърде често органи
зираме съвместни спортни 
състезания и културно-заба
вен живот с младежта от 
клисурския и божичкия ра
йон, а особено през празни
ците. В това ни съдейству- 
ват средношколците и сту
дентите от селата през лят
ната ваканция.

Не мога да не изтъкна гол 
ямото разбирателство с дру 
гарите от всички училища 
в Клисура, Божица, Сурду
лица и Власина по организи 
райето на различни общи 
акции.

Авторите на наградените творби трябва 
пратят до редакцията копие от наградения 
Комплектно трябва да бъде 
и презиме и пълния адрес. Това трябва да 
веднага, за да може редакцията да им

да. из-
ТРУА-

подписана с цяло име
сторят

тт изпрати за
служените награди. Наградените и откупените тво 
рои ще бъдат печатани в „Мост“.

РЕДАКЦИЯ НА сп. „МОСТ“
V________
Наскоро:

У

под мое Строене на водопроводаве-

— А сега ни разкажете 
нещо за живота на грани
чарите?

Едно от най-важните ре
шения на Общинската скуп
щина в Босилеград, прието 
на заседанието от 28

ра в секунда. Инвеститор 
ще бъде общинската скуп
щина, която трябва да на
мери предприятие, което 
най-качествено, бързо и най 
ефтино ще построи обекта. 
Строежът ще отпочне най- 
късно през пролетта на сле
дващата година.

Във финансирането на во 
допровода ще вземе участие 
населението и

М. Величков
ноем

ври тази година е: веднага 
да се започне с изграждане
то на водопровода от село 
Извор до Босилеград 
ло Райчиловци. С 
шение се прекъсва неизвес
тното изчакване и разтака
ме на това важно начина
ние, с което в къс срок Бо
силеград и Райчиловци ще 
получат хигиенична и здра
ва вода за пиене.

Според проекта, 
преди две

В новогодишния брой 

на „Братство“ 

подарък на читателите
и се-

това ре-

трудовите ор 
ганизации от Райчиловци и 
Босилеград, Армията, Общин 
ската скупщина ще помогне 
с кредити ,които ще полу- 

републиканския фонд 
за комунални дейности. Пла 
нира се местните общности 
чрез самооблагане да събе
рат към 15 милиона динара, 
с колкото ще участвува и 
Армията, да се извърши до
броволна работа за 30 ми
лиона динара и да се потър
сят кредити на стойност от 
70 милиона динара.

цветен календар изготвен 
години, обектът 

ще струва 105 милиона ста
ри динара, т. е. към 140 ми- 
милиона динара, като 
вземе напредвид поскъпване 
то на строителните матери
али и услугите. Дължината 

водопровода до Босиле
град е 4,6 километра. Захва
ща се 1/6 част от големия 
извор в селото, или 10 лит-

чи от

се
НА 4 СТРАНИЦИ 

с художествени репродукции на

С. А. С.Страница 8
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Гостуване насамодещште от Драгоман

Култура ★ просвета + изкуство
ДЕЙСТВУВАЩИ' ЛИЦА: НИКОЛАЙ СОКОЛпп 

ролята на Никола Балтов, министъра, ТАНя ГЪЛт КПВл 
— Аничка, негова дъщеря ЦВЕТАНКА гпкпдДа'» 0ЙА 
ба Дона, БЛАГОЙ БОЖИЛОВ - Стойко ЛкВА ~ Ба 
ПЕТЪР АМЕРИКАНОВ _ Хоров МАРИН трсидТД??' 
ЛОВ — Какавидов, ГЕОРГИ ПЕТРОВ к ТРЕНААФИ-

ДИМИРГниГоЛОВБЛАГОЙ БОЖИЛОВ, декор - ВАА- 
ААЙ ГДДВ?н?АпВ’ “Узикално оформление — НИКОЛАЙ СЛАВЕЙКОВ, суфльор — АНКА СТАНЕВА.

»СЛУЖБ0Г0НЦИ« 

пред димитров
градската публика

1>Т

IКОВ

На 9 т.м. в рамките на съ
трудничеството между край 
граничните общини самодей 
ците от Драгоман се 
ставиха пред димитровград
ските зрители със „Службо
гонци”, пиеса по Иван Ва
зов.

Проолеми на учебното дело в Босилеградскопред-

НуЖНИ СА ПО-ДОБРИ ОБРАЗОВАТЕЛНО 

ВЪЗПИТАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИОбщо, изпълнението на пи
есата бе доста успешно и 
артистите заслужено 
наградени

бяха
с аплодисменти 

от димитровградските 
бители на театралното изку 
ство. Отделни изпълнители- 
-самодейци, като НИКОЛАЙ 
СОКОЛОВ в ролята на ми
нистъра, ТАНя ГЪЛЪБОВА

лю- Съветът за просвета и 
образование и Изпълнител
ният отбор на Общинската 
образователна общност в 
Босилеград, в присъствие на 
директорите и секретарите 
на училищата проведоха съ
вместно заседание, на което 
се разгледаха проблемите 
на образованието.

В тази област се постигат 
добри резултати. Всяка го
дина се намалява броят на 
непосещаващи училище, и 
се осигурява всички да за
вършат нсновно образова
ние. Това се постига с от
криването на интернати, в 
които квартируват ученици 
те от отдалечените села.

Подобрява се и материал
ното положение на учили
щата. Строят се нови учили 
шни сгради, обзавеждат се 
кабинети. При това обаче, 
се изтъкна, че по-значител
на помощ, специално в из
граждането на нови училшц 
ни постройки, трябва да о- 
сигуряват местните общно
сти.

други училища. Някои таки 
ва училища, както в с. Бе- 
лут, Рибарци и Две реки — 
Църнощица, временно са за 
крити, обаче това все още 
не е достатъчно. Така 
ната на образованието за у- 
ченик е различна, а в от
делни училища много висо-

Има група предмети — ка 
за се на заседанието, които 
почти във всички училища 
в общината се преподават 
от неподготвени хора. Касае 
се преди всичко за музика
лно, физическо и изобрази
телно възпитание, домакин
ство и др. Така е защото по 
тези предмети все още няма 
достатъчно специалисти.

В повечето училища има 
просветни работници, кои
то нямат своя програма за 
работа. Това обаче е и про
пуск на директорите на у- 
чилищата, които са дължни 
да контролират работата на 
своите просветни работни
ци. В смисъл на това в ня
кои училища не се води до
статъчно сметка за лика на 
просветния работник. Често 
се съдят, създават лоши от
ношения в трудовите колек 
тиви и др. Също така и от-

це-
— негова дъщеря, БЛАГОЙ 
БОЖИЛОВ — дядо Стоич- 
ко, ПЕТЪР АМЕРИКАНОВ 
—Хоров, ЕМИЛИя ДАНАИ
ЛОВА — госпожа Терзийска 
и др.
то полупрофесионални 
тисти.

ка.
На заседанието се изтък

на, че е време да се обмис
ли и за обединяване на ос
новните училища от Горна 
и Долна Любата.

Участниците в 
нията изнасяха 
отделни слабости и опуще
ния в работата на училища
та. Така например се посо
чи, че в горнолюбатското и 
горнолисинското основно у- 
чилище не обявяват конкур 
си за места, на които 
га работят лица без нужния 
ценз.

се представиха ка- 
ар-

към ученицитеиошението 
не е добро. Така се стига и 
до съдебни процеси.разисква

на заседанието се заклю
чи наскоро да се устрои съ 
бор на всички просветни ра 
ботници в общината, на кой 
то отново ще се поведат раз 
говори за образователно-въ
зпитателните проблеми и о- 
пущения в работата им.

Оше от момента на вдига
не на завесата, па все до 
края й, самодейците от Дра
гоман успяха да държат пу
бликата в напрежение, а в 
отделни моменти зрителите 
им се отплащаха с бурни ап 
лодисменти.

конкретно

се-

В. Велинов
Целият самодеен състав 

действуваше като моноли
тен колектив, действието се 
развиваше непринудено, ес
тествено. На сцената се дви 
жеха пълнокръвни образи, 
с присъщите им характерни 
черти. Режисьорът Б. Божи
лов е съумял да въплъти на 

самодеец богатството 
така

че почти нямаше „пропу
ски”.

След изпълнението на пи- 
самодейците от Дра- 

самодейците от Ди 
ве-

Обществена хроника
Въпреки постигнатото

още проблеми.
поло-

съ- УЧИТЕЛСКИ КРАМОЛИшествуват
Слабото материално 
жение на общината, с кое
то са ограничени възможно 
стите за по-големи капита
ловложения в тази област, 
е една от причините. Други
те проблеми са общи за вси 

училища на българска
та народност. Става въпрос 
за липса на учебници, уче
бни програми и планове.

КОГАТО се съдят обикновени 
ра, да речем земеделци, за педя земя 
или пусвня, това, някак остава 
забележително. Обаче ако се съдят про 
светни работници — положението е по

за обикновения човек

които в никакъв случай нямат такава те 
жнна, че трябва непременно да се тър
си интервенция от съда. Съдят се за раз 
пределяне на часове, за трудови места, 
конкурси, хонорарна работа и прочее.

При посочения случай еднн от у- 
чнтелнте съдеше училището затова, че 
била уволнена жена му, която работе
ла като възпитател в интерната. Изле
зе, че в пито еднн училищен документ 
не било предвидено такова работно мя
сто. За това остана без отговор въгфо- 
са: как тогава е обявен конкурс за въз
питател?

Тоя ден маратонец процес в съда 
учителите от Бистър водеха и за работ
но място на една прислужннчка. Всъщ
ност, пак еднн от учителите съдеше уп
равата на училището защо жена му не 
е приета за прислужннчка в подведом
ственото училище, в което той работи. 
Когато делото се разгледа, се установи, 
че колективът не искал тази жена за 
прислужннчка, но избрал друга.

Всъщност има се впечатление, че 
лошите отношения в това училище съз
дават съдебни спорове, а в никой слу
чай съществените и принципни въпро-

хо-всеки
на тълкувания образ, по-не-

чки
друго. Защото, 
в Босилеградско учителят е все още въз 
питатсл не само на детето, но и на ро
дителя. За това не случайно поведение- 

иросветните работници има
положително или отри-

есата 
гоман и
митровград прекараха 
чер в дружеска, приятна ат
мосфера.

сил-то па
но влияние 
цателпо в средата, в която работят и 
живеят.

ЗА ПО-ЕВТИНО ОБРАЗО
ВАНИЕ

До края на месеца димит 
ровградските самодейци ще 
върнат посещението на дра- 
гоманчаии с пиесата „Съм
нително лице” от Брапислав 
Нушич.

Но каква положителна роля могат 
да имат например някои учители 
основното училище в село Бистър, кои 
то са буквално „заразени” от съдома- 
ния. Всяко тяхно недоразумение в са- 
моунравителнитс органи или кавга — 
получава съдебен епилог.

Във връзка с това се по
сочи, че е нужно да се по- 

конкретни меркн за

от

демат
рационализация на училищ
ната мрежа в комуната. Все 

дребни подведом- 
учи-

още има
ствени първоначални

които няма оправ-
Наистина твърде непопулярна прак

тика! Ето например преди някой ден в 
Общинския съд в Босилеград бяха за- 

10 просветни работника от 
па училище. А това е повече от полови 

от целия учителски колектив.

Ст. Н.
лища, за

съществуват вече. то-дание да 
Така например училището в 
с. Барйе работи само с 5 уче 
ници. В махала Колчина га- 

Горна Любата два 
работят с общо

седнали

ната
Става ясно, че тоя ден училището 
Бистър и някои негови подведом- 

училища не са работили или са 
работили с толкова много намалени ча
сове така, че не може да се рече, че е 
провеждано обучение. За нещастие 
ва не е пръв такъв случай в посочено
то училище, 
ваме.

в с. 
ственирина, в с. 

ма учители 
20 ученици. Толкова имат и 
двете училища в село Зли 
дол. На заседанието се из- 

някои от тези учи 
може да се закрият,

си.
Но дали, зарад такива капризи не 

страдат най-много учениците? И роди
телите им иа свой начин, конто все още 
дълбоко вярват на просветния работ
ник.

то-

Именно за това го изтък-
тъкна, че 
лища
обаче на учениците ще се 
осигурят условия да учтг в

За какво всъщност се съдят бистър 
учители? За най-различни неща, В. В.

ските
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читателиПисма на
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Футбол

Превозът беше лош»АСЕН БАЛКАНСКИ« - 

ЕСЕНЕН ПЪРВЕНЕЦ
■ ■ ■

„Ниш-
ншцо.

от интеграцията с 
експрес" не излезе 
Именно за празника на Ре
публиката трябваше да пус 
нат повече рейсове за да се 
намали блъсканицата и уле
снят хората. А така — и та
зи година си беше както и 
предишните.

Друго нещо. Във всеобща 
та бъркотия и безредие се 
чуваха и слухове, че някои 
пътници си получавали би
лети чрез разни връзки и 
приятелства, което предизви 
ка недоволство. А това не-

тъчио рейсове, блъсканица
та. бе голяма, а колата на 
почти всички линии — пре
товарени.

Изглежда, че от ония го- 
обещания на „Услуга"

НА МНОЗИНА нашенци, 
които дойдоха за празника 
на Републиката в родния 
край, им преседиа! Съобще
нията бяха организирани 
много лошо. Нямаше доста-

болистите на „А. Балкан
ски“ имаха н четири между 
народни мача (в рамките на 
крайграничното сътрудни
чество между Димитровград 
и българските градове — 
Сливница, Годеч и Драго
ман, от които спечелиха две 
победи и имаха две игри на
равно, при гол-разлика 19:8.

За тези победи са заслужи 
ли всички, а особено Пет- 
ковпч, Гюров, Милев, Каме
нов. Михайлов, Мапов и Ма 
инч.

СЛЕД проведените мачове 
в тринаестия кръг на пнро- 
тска дивизия отборът на „А. 
Балкански” заслужи титла
та на най-добрия отбор в 
есения полусезон.

В последния кръг отборът 
на „А. Балкански“ победи 
„Победа“ от Държина и ос
тави второкласирания отбор 
с три точки след себе си.

В есения полусезон „А. 
Балкански” претърпя само 
едно поражение и спечели 
единадесет победи, което е 
голям успех за този отбор.

За отбелязване е, че фут-

леми

ЗАЩО ГРАДЪТ Е 

НЕХИГИЕНИЧЕН?
що оставя много лошо впе
чатление на хората, мнози
на от които от празник за 
празник посещават 
край.

Искам да предложа нещо. 
празника 
мина. Наближава Нова го
дина. В „Услуга” би трябва
ло навреме да вземат необ
ходими мерки, за да не се 
повтори случилото се. Защо 
то и за Нова година също 
ще има много пътници. Не
ка „Услуга” навреме осигу
ри повече рейсове, за да ня
ма блъсканица и претовар
ване на колата, защото лес
но може да се стигне до зло 
полуки.

Вече няколко години Общинската скупщина в 
Босилеград взима решение, с което се забранява от 
глеждането на свине в града. Обаче решението не 
се провежда. За паркчетата на улица Георги Ди
митров всяка година се влагат средства, но след 
това тези зелени оазиси биват унищожени от сви
не и кокошки.

Училищният двор на основното училище и гим
назията, въпреки че е ограден, служи като пасище 
за говеда, коне и свине.

Пред всички търговски магазини по тротоари
те се намират складове от амбалаж.

Всичко това направи лошо впечатление и на 
републиканския санитарен инспектор, който неот
давна посети Босилеград. Между другото той на
прави твърде остри забележки за хигиената в сгра
дата на гимназията и основното училище и в го- 
стилничарското предприятие „Кин стан”. В прото
кола, е записал и други забележки, които говорят, 
че хигиената в града е лоша.

Мнозина считат, че за това положение най-мно 
го е виновен санитарният инспектор, който 
дължност изпълнява хонорарно. Обаче имайки пре 
двид значението на хигиената, отговорността по 
тоя въпрос носят мнозина.

Във всичко това основно е да се зачитат реше 
нията на Общинската скупщина.

А. Д.
родния

Табелката
Републикатана12 11 0 1 38:16 22 

832 25:13 19 
8 2 2 32:12 18 
7 2 4 33:21 16 
724 39:30 16 
7 1 4 38:30 15 
625 24:22 14 
526 21:25 12 
337 23:37 9
246 14:26 8
3 1 8 21:35 7
1 4 5 14:22 6
229 18:39 6
6 6 7 18:39 6

1. А. Балкански
2. Слога
3. Задругар
4. Звезда
5. Будучност
6. Ерма
7. Борац
8. В. Дурковнч
9. Победа

10. Младост
11. Нишавац
12. Хайдук
13. Темац
14. Свобода

13
12
13
13
12
13
13
13
12
12
10
13
13

П. Петров

Хавдбал тази

»А. БАЛКАНСКИ« НА СЕДМО МЯСТО
След есенния дял на хан- 

дбалното първенство в Из
точната

заето седмо място димитро 
вградените хандбалисти не 
могат да бъдат доволни. У- 
тешава фактът, че класира
лите се отбори от 4-то до 
8-мо място имат еднакъв 
брой точки — осем.

Б. Костадиновгрупа димитров
градският отбор „Асен Бал
кански” се намира на сед
мо място. Когато се има
предвид, че в групата се съ
стезават десет отбора — със

Драги
читатели/ Бент но Нишава1. Лесковац

2. Прогрес
3. X. Велко П
4. Гердап
5. Фрад
6. Дубочица
7. А. БАЛКАНСКИ
8. Радник
9. Единство 

10. Броки

9 8 0 1 222:151 16 (+ 71)
9 8 0 1 208:140 16 (+ 68)
9 6 0 3 239:183 12 (+ 56)
9 4 0 5 171:150 8 (+ 21)
9 4 0 5 159:153 8 (+ 6)
9 4 0 5 184:205 8 (— 21)
9 4 0 5 175:182 8 (— 7)
9 4 0 5 166:190 8 (— 24)
9 2 0 7 128:171 4 (— 43)
9 10 8 156:272 2 (—116)

Възобновете
си

Сравнително ниското кла
сиране на димитровградски
те хандбалисти е резултат 
на недостатъчна организира 
ност. Именно, въпреки че 
през лятото димитровградча 
ни изпратиха на курс за тре 
ньори лице — след завърща 
нето му той не пое подготов 
ката на хандбалистите. При 
чината — иска да му се зап
лаща.

Ето защо, 
ските хандбалисти почти за 
всеки мач се събираха в на
вечерието на мача,

абонамента 
на в. 

»Братство«

зле се отрази върху техниче 
ската, физическата и морал 
пата им подготвеност.

Следователно зимният пе
риод, относно паузата до 
пролетния Дял на състезани 
ето, трябва да се използва 
отборът организационно да 
укрепне. Преди всичко тряб 
ва да се реши въпроса за 
треньор, 
част от състезанието пока
за, че успехът иай-миого за 
виси от подготовката ма иг
рачите.

ЗА 1973 ГОД.защото есенната

димитровград-

което Ст. Н.

* Докато пишем 
ве строежа на 
бент на Нишава 
чи. За двадесетина

Средства за обекта е от
пуснал

фонд по водно стопанство,

тези редо- 
защцтния 

ще приклдо 
дни, от

как се строи този обект, от 
железопътната гара по тече 
името на Нишава в продъл
жение на 150 метра 
троен осигурителен пояс за 
домовете и градините край 
реката.

Болката и отичането 
ще премахнете, ако убоденото място 
овлажнена сол.

от ухапване на насекомо 
натриете с Републиканския

Съвети за 

домакинята
а инвестират се посредст
вомНеприятната миризма 

махнете от кухнята, ако 
ка сложите парче бял хляб 
със зелето, докато се вари.

от варено зеле ще пре- 
в чиста платнена торбич- 

и я държите в съда

дирекцията за урежда
не поречието на река Мора
ва. В същото време 
лен ход и подготбв 
регулиране коритото на Ни 
шава

са в пъ-
е пос- ките за

Петно от вино върху бели тъкани 
ва като тъканта насолите 
стото залеете с вряла вода.

се премах- 
със сол и след това мя-* на още 750 метра.

М. Б.Страница 10
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Тест с 

усмивка ИСКРЕН ЛИ СТЕ? Тълковен речник
БИСТЪРСКИ УЧИТЕЛ — 
ва и в училище.
ЗЕМЕДЕЛИЕ — добавка към заплатата. 
МАГАРЕ — курбан на електрификацията. 
„СТОЧАР”—

освен в съдилището оти-

Коя
Коя

от карикатурите ви харесва най-много? 

от тях ви харесва най-малко?
НАЙ-МНОГО А 
НАЙ-МАЛКО Б.

кооперация, която се занимава и със
земеделие.
КИРИЛ ТРАЙКОВ 
КНИГА —

— доживотен директор, 
декоративен елемент за платежно спосо

бни.
БАЙКЯ — летен ръководител 
АСФАЛТ — абстрактно съществително (в Босиле- 
градска и Димитровградска общини).
КАСКЕТ в последно време се носи на събрания. 
ВЕСТНИК — четиво за работно време.
ВИСОЧКИ РЕЙС — празнична увеличена консерва.

Смятате, че не бива да се казва 
на хората. Ето защо често „украсявате” фактите 
и ги съобщавате така, че на другите да бъде при
ятно това, което говорите. Вярно е, че го правите 
много ловко и никой не може да ви нарече лъжец. 
Помнете обаче добре, че по важни въпроси трябва 
да казвате открито мнението си.

истината в очит«*

>/чЛ' ; ;
А. Без думи (на бинтовата фигу
ра пише „горе” и „долу” НАЙ-МНОГО А. 

НАЙ-МАЛКО В.

* Понякога вие изразявате 
искрено и открито, понякога избягвате отговора. 
Може би правите това поради вродена деликат
ност. Не всички обаче ще ви разберат.

своето мнение напълно

,•
НАЙ-МНОГО Б. 
НАЙ-МАЛКО А.

Искреността е една от основните черти на вашия 
характер. Хората ви ценят за това. Понякога оба
че се страхуват от вашата искреност. Постарайте 
се да изказвате своето мнение по-деликатно, иначе 
някои хора ще ви обвинят за такт.

V ' . :
С ДАСКАЛЙЕ много се 

оти унуците
при вас а ти на школу 
не идеш?“

Детето се помисли - по
мисли, па ми каза:

„Първият дън не идо у 
школу, оти класният су- 
ди учителятога по мате- 
матику, а учителите по 
физическо и физику су 
сведоци. Другият дън не 
идо на школу учителят 
по сръбсЬи е дал на суд 
учителя по математика, а 
другарят по физическо и 
български са сведоци. За 
тия два дъна ми беше те- 
квая програмата. А тре- 
бият ден не идо у школу 
оти учителите после суде 
н>е се караю па нечу я да 
будем сведок ..

Паметно дете, каза си 
я. Што да се влачи по су- 
дилища. По-добре да си 
седи дома, а учителите 
другу работу си немаю 
може да се суде колко си 
сакаю. И судийете требе 
да искараю платуту ...

не закачам 
не су искласили, но това е 
за чуждо училище и че 
ви разпраим кикво ми се

НАЙ-МНОГО Б. 
НАЙ-МАЛКО В.

Б. В този магазин имали къде да 
се купят презрамки?

Искрен сте, не понасяте лъжата нито у вас, нито 
у другите хора. Стараете се да постъпвате изклю
чително почтено. Ако намерите на улицата ценен 
предмет, отивате по най-късия път до бюрото за 
изгубени вещи. Понякога ви се случва да поизлъ- 
жете, но само когато става дума за незначителни 
неща.

случи.
Бео тия дни при сват 

Миле у Бистар. Автобу-
сат ме друска два дни но 
най-после стиго. Седе два 
-три дъна. Унучето на 
сват Миле учи училище. 
Знам че требе да иде у 
школу. Първият дън с;/ 
преведе, другият дън се 
мая негде с кни|)ете и ра- 
но си дойде и трейият дън 
се мисли-мисли и пак си о 
стаде дом. Знам че моите 
ашлаци по цел дън се въ- 
рту по училището. Нема 
кой стокуту да пушти на 
воду. Реко са че питуйем 
детето кико тука уче. Мо 
жс да има друга система 
ко студентите ка си седу 

и после даваю испи

НАЙ-МНОГО В. 
НАЙ-МАЛКО А.

На вас може да се вярва: вие сте искрен и почтен, 
обаче нямате много добро мнение за искреността 
на другите. Може бн защото много сте преживели, 

би просто защото сте недоверчив по приро-
но хората са

може
да. Предпазливостта не е излишна 
много по-добри, отколкото смятате...

НАЙ-МНОГО В. 
НАЙ-МАЛКО Б.

ако от това зависи реша-Казвате смело истината, 
ването на важни проблеми. В ежедневието обаче 

дребни лъжи, които, както см- 
неща. Обичате например да

дома
тйс.често си служите е 

ятате, улесняват много „Дете — реко му я — 
че ми распраиш кико у- 
чиш школу а дом си се
диш. Еве три дъна

които въобще не вярвате, 
на някого. Това шшс-

правите комплименти, в 
само да бъдете симпатичен

голям недостатък, но...
Ай със здравйе МАНЧАсъмВ. Можеш да излезеш, това не е 

мъжът ми, а твоята жена. тика не е

'/.„ре... 4, сггорем
( Тите ил/ ректора , 
\.еиро у ———’
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И нашир

Връчени „Награди I
V!АВНОЮ ана г

1
На тържественото заседа

ние на Отбора на награди
те на АВНОЮ председателя 
на Съюзната скупщина Ми- 
ялко Тодорович връчи мина 
лата седмица наградите на 
Владимир Бакарич, Петър 
Дрезгич, Яков Готовац, 
Бранимир Гушич, Югослав- 
янския лексикографски за
вод, Душан Костич, Ске|;дер 
Куленович, Живко Мучалов, 
Франце Новак, Петре Пър- 
личко, Минния басейн Бор, 
Югославските театрални иг
ри „Стериино позорйе”, Но- 
рберт Вебер и Борис Зи-

■,

Дом на младите в Скопие 1
Младежките организации в Скопие получиха на 6 

декември свой дом „25 май“. Той ще има между другото, 
и планетарий за наблюдаване на звезди.

На снимката: Домът на младите „25 май“ в Скопие

иВРАН-
СВИЯТ

херл.
От името на наградените 

говори Владимир Бакарич, 
който изтъкна, че науката и 
изкуството у нас днес се ра 
звиват много по-бързо. ЧИКА

МИТА“
Най-големият 
мост в Европа

На линията Белград- 
-Бар, недалеч от Ти- 
тоград, миналата сед
мица работниците от 
белградското предпри- 
йтие „Мостоградя” по
ставиха стоманената 
конструкция на моста 
на Мала река - най-го 
лемия в Европа. Този 
атрактивен и грандио
зен мост е поставен в 
пролома на Мала рей
ка с височина от 220 
метра и дължина по
ловин километър. Мо
стът е построен за три 
години. Работниците 
са изкопали 36 хиляди 
кубически метра земя 
и вградили 40 000 куб. 
метра бетон и хиляда 
тона желязо. Мостът 
е направен от нашите 
фабрики „Гоша” и 
„Джуро Джакович”.

ПРЕЗ 1878 година е освободен град Враня- В чест 
на освобождението през 1903 година в центъра на града 
е издигнат паметник. Той представлява войник от оно
ва време: с торбичка през рамо, с войнишка шапка „шай- 
каджа” и със знаме и пушка в ръка. На една от Четири
те страни е вдълбан надписа: „В спомен 
те на Враня във войните от 1876 — 1878”.

Тази фигура, която повече символизира гражданин, 
отколкото типичен войник, вранянци го наричат „Чика 
Мита”. Той им станал така близък> че на моменти 
изглежда като жив човек, 
това потвърждава и неговата история-

Когато германците и българите влезли във Враня 
през 1915 година Чика Мита между първите бил „аресту 
ван”. Той бил свален и хвърлен някъде. За него нищо не м
се знаело до 1918 година. Тогава го намерили в една Н
стара къща.

Повече от двадесет години Чика Мита живее в М 
града със своите съграждани. През 1941 година, когато ■ 

страна отново влезли неприятелите, вранянци 
пак „скрили” „Чика Мита”. Някои хора дори си помис
лили, че вече никога няма да го видят. Но след освобож Я 
дението от фашизма той отново „застана” на старото си 
място. Тогава бе поставен и следния надпис: „Слава на
^Г11о?1ЛИ^л=ОИЦИ"Па,Ртизани в освободителната война ■ ОТ 1941—1945 година”.
мит?'Лт11”И стари вранянци се гордеят със своя „Чика 
Мита . Той стана символ на техния град.

А. П.
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1|г освободители- >»»
Сомбор: Най-модерна 

маслобойна у нас им
същински съгражданин. А

В Сомбор е открита най-модерна маслобойна в 
страната. Кооперативното предприятие „Бачка“ в Сом
бор построи този гигант със собствени средства.

Новата фабрика е двадесет и осма по ред масло
бойна у нас но по мощност е на четвърто място. Гене
ралният директор на маслобойната инж. Йордан Коиста, 
ктииович каза, че производствените разходи във фабри 
ката ще бъдат йай-малйи в страната. '*

в нашата

(Танюг)

ШтстВо


