
Заседание на МО ш СК в БосилеградБратстВо ИДЕЙНОТО и акционно единство
- В ПРЕДЕН ПШ

Заседанието на Местната конференция на 
Съюза на комунистите в Босилеград, което се със 
тоя миналата седмица, бе посветено на подготов
ката за провеждане на предстоящите избори в пар 
тийните организации. Във връзка с това подробно 
бяха разгледани взетите от Общинската партийна 
конференция документи за изборите.

В работата на Конференцията взе участие 
Стоядин Стошич, член на Политическия актив на 
ЦК на Сърбия.

Разглеждайки 
идейно-политически 
вшца и критерии за избори 
те, членовете на Конферен
цията се засгъпаха да не се 
търпи незачитането на тоя 
важен документ. Напротив 
на всяко отклоняване и про 
вал трябва бързо и енерги
чно да се реагира, а срещу 
носителите да се превзимат 
съответни мерки.

Членовете на Кнференция 
та се застъпиха за последо
вателно провеждане, зачита
не и осигуряване доминира
що влияние на раоотниците 
в партийните организации в 
рамките на тази най-го ляма 
партийна организация в об
щината.

На заседанието бе повдиг 
нат и един много важен въ
прос: кои са днес тези ли
ца които се пишат за работ 
ническа класа и непосредст 
вени производители? Напри 
мер дали е това и работни
ка в търговията и оня слу- 

в земеделската копера- 
ция? Всъщност, седна дума, 
търси се по-отблизо да се 
определи коя с в местните 
обстоятелства работническа 
та класа, на която може да 
се разчита в предстоящите 
партийни избори и не само 
в тях, но и във всички дру
ги акции.

По тоя въпрос на предиз
борните събрания ще се из
кажат всички членове 
тази местна организация.

Участвувайки в разисква
нията, Стоядин Стошич под-
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черта, че изборите са най-удо 
оен момент в партийните ръ 
ководства да се изоират най 
дейните и с ясно определе
ни класови разоирания 
нове
авторитет и доверие в своя 
та среда. При това енергич- 

тряова да се премахнат 
всички опити на частно ма
нипулиране с паргшшите из 
оори. ь подобни случаи из
борите ще бъдат анулирани.

Стошич изтъкна, че избо
рите за тази организация 
имат
ради идейното й, акционно 
и кадрово заздравяване.

заседанието 
се утвърдиха сроковете, за 
провеждане на предизбор
ните и изборни събрания- Б 
деветте партийни клонове, 
принадлежащи към тази ме 

партийна конференция, 
предизборните събрания ще 
бъдат проведени до 10 деке-

основните 
стано-

чле-
на СК, ползващи се с

но
На 18 ноември в Белград пристигна на пет

дневно официално посещение в Югославия пред
седателят на Съвета на революционното команду- 
ване на Либийската народна република Моамер 
ел Гадафи с най-близките си сътрудници. Това е 
не само негово първо посещение в Югославия, но 
и първо посещение в една страна извън границите 
на арабския свят откакто е начело на Либия.

ка на Югославия, което се 
манифестираше и по свреме 
на сегашната световна енер
гийна криза, когато обезпе
чи допълнителни доставки 
нефт на нашата страна.

За значението, което либи
йският председател на Съве
та на революционната кома 
нда даде на сегашните раз
говори с представителите на 
СФРЮ говори и съставът на 
делегацията, в която покрай 
членове на най-висшето по
литическо и верско ръковод 
ство се намираха и минист
рите на възловите стопански 
области и комендантите на 
военните родове.

Либийската делегация ос
тана в нашата страна до вче 
ра. Освен Белград либий
ският лидер и неговите сът
рудници посетиха повече ме 
ста в Сърбия и Босна и Хер
цеговина.

В понеделник либийският 
председател Моамер ел Га
дафи между. другото разгле
да изложбата на военни ма

особено значение и по

Иа края на

стна

мври.
В демократична атмос

фера ще се извърши делеги 
райе и избиране на ръково 
дстба в партийните кло
нове, ще се изберат членове 
за Общинската и местната 
конференция на СК и ще се 
предложат кандидати за чле 
нове на Общинския комитет 
на СК. Същевременно ще се 
водят разговори и за бъде
щия секретар на Общинс
кия комитет на СК.

На всички събрания ще 
присъствуват членове на Об 
оцинския политически актив.

В. В.

жеЩ

териали, уреди и средства в 
Никинци. Всички изложени 
предмети са произведения 
на югославската военна ин
дустрия- Тук бяха показани 
средства, муниция, леко и 
тежко оръжие, съобщителни 
средства, лично и друго оръ 
жие, макети на кораби и са 
молети — към 500 от изло
жените експонати се изна
сят.

на

КАДАСТРАЛНОТО ПРЕМЕРВАНЕ В ДИМИТ
РОВГРАДСКА ОБЩИНА В ЗАКЪСНЕНИЕ

ЩЕ СЕ ПРИЛОЖАТ 

ЗАКОННИ МЕРКИ
Председателят Гадафи с 

голям интерес и очевидно 
познаване на оръжието и 
средствата разгледа изложе
ните експонати. Той се инте 
реоуваше и за отделни под
робности за качеството и сво 
йствата на някои съвремен
ни оръжия — произведени 
от югославската промишле
ност.

В миналия петък в Димит 
ровград се проведе заседа
ние иа Общинския щаб по 
кадастрално премерване 
имотите и представители на 
Републиканското земемер- 
но управление, на което бе 
изтъкнато, че кадастралното 
премерване в Димитровград 
ска община е в недопустимо 
закъснение.

Срокът, определен за када 
стрално премерване бе 

продължен до 20 октомври, 
ио и той отдавна изтече, а 
имотите всс още не са раз
граничени. Общинският щаб 
заключи да продължи и 
срока до края на ноем

ври и след това срещу вси
чки лица, които не са раз
граничили своите имоти, ще 
бъдат предприети законни 
мерки,

На заседанието бе изтък
нато, че са били предприети 
мерки кадастралното преме

рване на имотите да прик
лючи на време. Обаче, бе от 
четено, че и всички членове 
на щаба не са се ангажира
ли цялостно акцията да вър
ви успешно. Поради това бе 
решено да се изготви план 
на работа с конкретни задъ
лжения за всеки 
щаба и по него да се върви 
до приключване на акцията.

В разискванията бе каза
но, че има много проблеми, 
които трябва да бъдат раз
решени. Общината се прос
тира в продължение на 70 
километра край границата; 
с имоти, конто все още не 
са разделени, а не е уреден 
и въпроса с бившите сел
ски имоти. Също така много 
хора от Димитровградско не 
живеят в общината, а има 
и много старчески домакин
ства, които не са в състоя
ние да изпълнят възложена
та им задача. А. Д.

Среща на Й. Б. Тито — Гадафи на
стойност от около 380 мили
она долара. В рамките 
договора за научно и техни
ческо сътрудничество в Ли
бия работят 550 наши елеци 
алисти, повече отколкото в 
която и да било друга стра
на в света.

Затова и сегашното
Моамер ел Гада-

На белградското летище 
полковник Гадафи бе посре 
щнат от президента на репу 
бликата Йосип Броз Тито и 
сътрудниците му. Президен
тът Тито бе първият ръково
дител на една страна извън 

който след 
1969 година

на

ТИТО: ПЪЛНА ПОДКРЕПА 
ИА АРАБСКИТЕ НАРОДИ

член на

На вечерята която прези
дентът Тито на 18 т.м. даде 
в чест на госта от Либия бя 
ха изменени наздравици. В 
своя тост президентът Тито 
между другото каза:

— Югославия и Либия ка- 
то две необвързани страни 
твърде успешно сътрудничат 
на международен план. В то 
ва ги овързва общата заин
тересованост за запазване и 
заздравяване на мира, пре
махване иа военните огни
ща и решаване на актуални 
те международни проблеми, 
каквито са деколонизация
та, развитието и подобно, ии 
тересът за осигуряване на 
равноправно международно 
сътрудничество и т.н.

арабския свят, 
революцията от 
по време на посещението си 
в Либия през 1970 година се 
срещна с полковник Моа- 
мер ел Гадафи. Това обсто
ятелство говори са сърдеч- 

и разбирателството 
установени между двамата 
лидери, а също така и за бо 
гатото сътрудничество 
ду двете приятелски необвъ
рзани страни.

посе
щение на 
фи и сътрудниците му и раз 
говорите му които води с 
президента Тито бяха до 
ляма степен посветени ма до 
говорите за по-нататъшно ра 
зширяиане на взаимно сът
рудничество. Разбира се, за
сегнати са и международни
те въпроси, между които до 
минираше най-актуалният 

между тях — близкоизточ
ната криза.

Либия под ръководството 
полковник Моамер ел Га 

дафи е извънредно важен и 
ангажиран фактор в освобо
дителната борба на арабски 
те народи, а известна е и по
дкрепата на Югославия иа 
тази борба и оправданите и- 
скания на арабския свят.

Либия показа извънредно 
уважение към тази полити-

го-

ността

меж-

ИЗВЪНРЕДНО ПЛОДОВИ
ТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

па
Либия е страна, с която 

Югославия осъществява из- 
сто-

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА В. „БРАТСТВО“ Е ПО 
СВЕТЕН НА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 
ИЗЛИЗА С УВЕЛИЧЕН БРОЙ СТРАНИЦИ НА 
28 НОЕМВРИ Т. Г.

въяредио плодотворно 
панско сътрудничество. На
шите предприятия извърши
ха досега в Либия работи на 
стойност от 250 милиона до
лара. Само през тази годи
ла са договорени работи иа

(НА 2 СТЕ.)



вързаните страни в Алжир 
борба срещу империализ

ма, колониали.зма и неоко- 
лоииали.зма, което особено 
сс изрази з тясната едино
душна подкрепа на освобо
дителната борба на арабски 
те народи и страни срещу 
израелската агресия.

Анете срани положително 
които

Тито в СССР заЮгославско-съветско комюнике за посещението на

ПРИНОС КЪМ ПО-НАТАТЪШНОТО 

УКРЕПВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
усилия^, 

социал исти ческите,
оценяват
правятнеобвързаните и други стра 
ни и всички миролюоиви, 

но—нататъшносили за 
намаляване на напрежение
то и създаване на условия 

и равноправно 
сътрудниче-за здраво 

международно 
ство върху принципите на 
миролюбиви та коегзистен-

то на напрежението да се 
разпространи на всички ра
йони в света. Югославия и 
Съветският съюз изхождат 
от това, че за коренно подо 
бряванс па международната 
обстановка първостепенна 
важност би имало спирането 
па надпреварваното във въо
ръжаването и постигане на 
общо и пълно разоръжава
не, което обхваща както яА* 
рспото така 
въоръжаване под строг и 
ефикасен контрол. Те се за- 
сггъпват за това да сс ускор
ят подготовките за свикване 

конференция 
по разоръжаването. Двете сп
рави подкрепват 
па 4-та конференция на не
обвързаните страни в Алжир 
постепенно да намаляват во 
сините бюджети, което ще 
даде възможност за ползва
не на част от спестените сре 
летва за стопански напредък 
на развиващите се страни. 
СФРЮ подържа идеята, да
дена от страна на СССР в 
предложението до ООН за 
намаляване на военните бю 
джети на държавите постоя
нни членки на Съвета за си 
гурност за 10 на сто.

■■тт
Президентът на Републиката и председател 

на СЮК Йосип Броз Тито от 12 до 15 ноември 
тази година бе на приятелско посещение в Съвет
ския съюз, където в столицата на Украинската со 
циалистическа република Киев води разговори с 
генералния секретар на ЦК на КПСС Леонид Илич 
Брежнев. В съвместното комюнике за съветско- 
югославските разговори между другото се казва:

Йосип Броз Тито и Лео
нид Брежнев взаимно се ии 
формираха за хода па соцн 
алистнческото и комунисти
ческо строителство, оомеии- 
ха мнения за развитието на 
сътрудничеството 
СЮк и КПСС СФРЮ п СССР 
и за по-нататъшното укреп
ване на югославско-съвет
ските отношения. Също така 
те обсъдиха н актуални 
международни въпроси и 
проблеми от -международно
то комунистическо и работ
ническо движение.

В разговорите бе изтъкна
то задоволство поради успе
шното развитие на югослав
ско-съветското сътрудничест 
во в политическата, иконо
мическата, научно-техничес
ката и културна области и

посочени значителните 
усилия вложени от двете ст 
рани за реализация на ста
новищата от преди приетите 
съвместни документи. Пред 
седателят на СЮК и генера 
лнидт секретар на ЦК на 
КПСС високо оцениха резу
лтатите, постигнати в област 
та на сътрудничеството меж 
ду Съюза на югославските 
комунисти и Комунистичес
ката партия на Съветския 
съюз. Според мнението на 
двете страни достигнатото 
ниво на югославско-съветски 
те отношения дава възмож
ност за по-нататъшно подо
бряване на всестранното 
сътрудничество.

СССР считат, че единствено 
зачитането 
та, суверенитета и територи 
алния имтегритет па всички 
близкоизточни държави, мо
же да
лмво и здраво политическо 
решение па близкоизточния 
конфликт.. Югославия и Съ
ветският съюз изказват гото 
впост и в бъдещо да нравят 
усилия в интерес на устано
вяване па мир в Близкия из 
ток и за осигуряване на га
рантирана сигурност на вси 
чки държави и народи в та 
зи област.

Йосип Броз Тиго и Лео
нид Брежнев подчертават ис 
торнчсската победа па геро 
ичния виетнамски народ, по 
твърждават решспостта 
СФРЮ и СССР и в бъдеще 
да оказват помощ па Демо
кратична република Виет
нам във възобновяването на 
страната и изграждането на 
социализма и да дават ефи
касна подкрепа на Времен
ното революционно правите 

Република южен 
Виетнам. Изтъквайки грубо
то нарушаване на Парижки
те споразумения от страна 
иа сайгопския режим, двете 
страни се изясниха за стро
го зачитане на тези спора
зумения от страна на всич
ки негови участници, за ст
рого зачитане на суверени
тета и националните права 
на народите във Виетнам, 
Лаос и Камбоджа и за уста
новяване на правдив и зд
рав мир в цял Индокитай.

СОЛИДАРНОСТ С НАРОДА 
НА ЧИЛИ

па независимост
‘ СФРЮ и СССР отбеляз- 

значение на 
на Обедино

ват голямото 
Организацията 
ните нации, като важен фа
ктор за запазване на мира 
и сигурността и за урежда
не иа международните про
блеми.

Двете страни подчертаха, 
съвременната обстанов- 

с активното

сс постигне енравед-

не па дългосрочното сътруд
ничество в ооластта на поли 
шката и икономиката, в об 
ластта иа културата просве
тата, науката, информатив
ната дейност, туризма н в 
останалите ооластн. 1е смя
тат, че участието на Счячо 
в дейността иа СИВ въз ос
нова на съществуващия до
говор .между СФгю и СИВ 
допринася за укрепване 

на икономическото сътруд
ничество между СФРЮ и 
^ЮСР.

двете страни подчертават 
голямото значение на досе
гашната практика на чести 
срещи и контакти и обмен 
на мнения н информации на 
различни равнища по външ
нополитически и други акту 
алнн въпроси, което допри
нася към по-доброто взаимна 
запознаване, укрепване на до 
верието и сътрудничеството 
.между СЮК и КПСС и 
СФРЮ и СССР в интерес на 
народите в двете страни, а 
също така и за укрепване 
на мира и сигурността, об
ществения прогрес и разви
тието на всестранно между
народно сътрудничество.

Йосип Броз Тито и Леонид 
Брежнев, обсъждайки .меж
дународните проблеми обър 
наха специално внимание на 
укрепването и задълбочава
нето на процеса на отслаб
ване на напрежението и ак 
тивното 
срещу опитите на реакцион
ните и агресивни сили да по 
пречат на подобряването на 
политическата атмосфера в 
света.

и класичиото че в
ка успоредно 
действуване на държавите 
с важно да се обезпечи обе 

на най-широките 
световната обще

Амнение 
кръгове на 
ственост за укрепване на по 
ложителните тенденции в 
международните отношения 
и трайно отслабване на на
прежението. Във връзка с 
това в разговорите е изтък
нато голямото значение на 
Световния конгрес на миро 
.мобивите сили, проведен в 
Москва, чиито идеи и мис
ли ще допринасят за при
иждане на нови широки сло 
еве в движението на бойци-

можду на световна
искането

на

лство иа те за мир.
В разговорите е изявено 

убеждение, че приятелското 
посещение на президента на 
СФРЮ и председателя на 
СЮК Йосип Броз Тито в 
Съветския съюз и широката 
и плодовита размяна на мне
ния ще Допринесат към по
нататъшното укрепване на 
приятелството и сътрудниче
ството между СЮК и КПСС 
и СФРЮ и СССР в интерес 
на народите на Югославия и 
Съветския съюз и социализ
ма и мира.

Президентът на СФРЮ и 
председател на СЮК Йосип 
Броз Тито покани генерал
ния секретар на ЦК на 
КПСС Леонид Брежнев да 
направи приятелско посеще
ние в Югославия- Поканата 
бе приета със задоволство.

ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ НА 
АЛЖИРСКАТА КОНФЕРЕН 
ЦИЯ

Йосип Броз Тито и Леонид 
Брежнев констатираха, че 
положителните промени в 
международния живот раз
ширяват възможностите на 
всички страни, независимо 
от големината на територия
та и броя на населението им 
равноправно да участвуват 
в решаването на всички ос
новни проблеми на съвреме
нния овят.

Югославския и Съветски
ят съюз изтъкват голямото 
значение на резултатите от 
4-та конференция на необ-

Йосип Броз Тито и Лео
нид Брежнев решително осъ 
днха акциите на чилийската 
реакция и нейните империа
листически закрилници, ко
ито доведоха до сваляне на 
законното правителство на 
Народното единство, до съз
даване на военна диктатура 
и масов терор срещу патри
отичните и прогресивни си
ли в страната. Те изразиха 
солидарност с героичната 
борба на чилийския народ 
за независимост и общест
вен прогрес.

Двете страни обмениха 
мнения за положението в 
Европа. Те потвърдиха готов 
иостта си конструктивно да 
допринасят за успешното 
завършване на конференци 
ята за европейска сигурност 
и сътрудничество. СФРЮ и 
СССР считат, че провеждане 
то на конференцията за ев
ропейско сътрудничество и 
сигурност на най-високо рав 
нище ще отговаря на инте
ресите на страните — уча
стнички в конференцията.

Двете страни се застъпват 
за осъществяване на прак
тични стъпки с цел да се на
мали въоръжаването и въо
ръжените сили (в Европа и 
подчертават голямото значе
ние от допъЛняване на поли 
тическото отслабване на на
прежението чрез мерките за 
отслабване на военното на
прежение.

В разговорите бе подчер
тана решеността на двете от 
рани последователно да се 
застъпват щото отслабване-

противопоставяне

ОБОГАТЯВАНЕ НА СЪТ
РУДНИЧЕСТВОТО

Двете страни подчертаха, 
че подобряването на пар
тийните и държавни връз
ки и обогатяването на юго
славско-съветското 
ничество отговаря на инте
ресите на изграждането на 
социализма и комунизма и 
се застъпиха за разширява-

БЛИЗКОИЗТОЧНОТО ОГ
НИЩЕ

СФРЮ и СССР считат, че 
една от най-важните задачи 
е премахване иа военните 
огнища в Близкия изток и 
последствията от израелска
та агресия и пълното осъще
ствяване на законните пра
ва на арабските народи въз 
основа на неотложно прове
ждане иа резолюцията на 
Съвета за сигурност 242 от 
22 ноември 1967 година във 
всички нейни части. Осъж
дайки решително агресивни
те действия иа Израел сре
щу арабските страни, грубо 
то нарушаване от страна на 
Израел на резолюциите на 
Съвета за (сигурност за пре
кратяване на огъня и воен
ните действия и оттегляне 
на войските на позициите, 
които са заемали на 22 ок
томври 1973 година, двете 
страни посочват опасните 
последствия на авантюристи 
чните акции на Израел. Из
раелските войски неотлож
но трябва да се оттеглят от 
всички окупирани арабски 
територии; правата на араб 
ските народи трябва напъл
но да се осигурят, а законни 
те права на арабския народ 
на Палестина също трябва 
да се обезпечат. СФРЮ и

Стопанско сътрудничество 

с НР България

сътруд-

БРятетВо Преговори за стокообмен 

през идното годинаВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Ихляп всеки .к

колет* 
ьщюктор, с. 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
ехккчесхя редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

гла В София на 19 ноември за 
почнаха югославско - българ 
оки разговори за стокообме
на на двете страни през 1974 
година. Тези разговори се 
провеждат всяка година, на 
които се прави регламента 
на стоките за следващата 
година и разглеждат въпро
си за по-нататъшно развитие 

взаимното сътрудниче- 
5™* На плащане и
подобно. Според съществува 
щото ^споразумение, 
нето

Югославската стопанска 
делегация в тези разговори 
предвожда помощникът на 
съюзния секретар за външ
на търговия Теодосие Гли- 
шич, а българската — заме 
стник министъра за външна 
търговия Владимир Грънчар 
ров.

И*ДШ „Братство" — 
Нкш, Станко Паунова* 
М П, телефон 25 4М

Протоколът за тази годи
на предвижда стопански сто 
кообмен, в стойност от 118 
милиона долара. В измина
лите десет месеца този план 
е осъществен с 80 милиона 
долара, но се правят уси
лия До края на годината да 
оъде осъществен

на

ШМ-СФ1-9929
П_САК-

джя**, Ст. На
МП-Шжш

плаща-
между двете страни ще 

се провежда въз
Каро-

основа на
клиринга.

изцяло.
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Югославско-либийски Посещение на профсюзна делегация от Тимошка областотношения

Моамер Ел Гадафи № СЕ РАЗШИРЯВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
посети Югшшва дни области. Особено тряб

ва да разширяваме стопан
ското сътрудничество.

— Бих изтъкнал, че в това 
■отношение са направени на
чалните крачки. „Джервин" 
от Княжевац изкупува мали 
ни, от което съм особено до 
доволен. Този вид сътрудни 
чество има дългосрочен ха
рактер. Мисля, че ви е изве 
стно, че „Джервин" дава 
средства за строеж на пътя 
Поганово — Погановски ма
настир. Също сътрудничим 
и с останалите общини. В 
това отношение с представи 
тели на Бабушнишка общи
на ще проведем разговори 
за влагане на средства в Зво 
нека баня, за строеж на обе 
кти за рекреиране на миньо 
рите от Бор. Началните разго 
вори са вече проведени но 
същите трябва да продъл
жат, понеже възможности 
за дългосрочно сътрудниче-

Из дейността на СК в Нишка армейска сиво има, но всичко тРябва
_ ....______________________________________ _--------------- да се уточни.
обЛйСГТд Днес се срещнахме за

пръв път. Обаче срещите тр 
ябва да продължат и да се 
разисква върху конкретни 
въпроси. И моето мнение е, 
че сътрудничеството трябва 
да укрепне и в разговорите 
обществено-политически ор 
ганизации. А възможности 
за сътрудничество има във 
всички области от стопанст-

На 15 ноември в Димитровград пребивава синди
кална делегация от Тимошка област, съставена от пред
ставители на профсъюзните съвети от общините Княже- 

Бор, Болевац, Зайчар, Неготин, Майданпек и Кладо- 
во. Преди обед делегацията посети заводите на „Тигър”, 
с чиито представители води разговори за развитието на 
фабриката както и тъкачния цех на „Услуга”. След това, 
с обществено-полигически дейци от общината, води- 
разговори за досегашното и по-нататъшно сътруд
ничество. С развитието на Димитровградска община и 
със спецнфичностите й ги запозна Райко Зарков, секре
тар на ОК на СКС.

вац,

(ОТ 1 СТР.)

Говорейки за опасните ме 
ждународни проблеми пре
зидентът Тито изтъкна:

— А в този час иай-опас- 
ният между тях е в нашата 
непосредствена близкост. 

Това е вече с години съще
ствуващата криза в Близкия 
изток, която е последица на 
агресивната и експанзионис- 
тка политика на Израел и 
на империалистическата под 
крепа на тази политика, чия 
то цел е да се запазят пози
циите и спре прогресивното 
обществено развитие на ара 
бските страни.

Най-новият въоръжен кон 
фликт до който там дойде 
предизвика големи човешки 
жертви и материални разру 
шения- Същевременно този 
конфликт наи-сериозно се 
закани на световния мир. С 
това още един път се пока
за, че това е проблем, който 
не засяга са.мо арабските 
страни и народи, но който 
трябва да бъде и грижа на 
цялата международна общ
ност и която трябва макси
мално да се ангажира в на
миране на справедливо ре
шение ...

ГАДАФИ: ИЗРАЕЛСКО-АРА
БСКИЯТ КОНФЛИКТ СТА

ВА ВСЕ ПО-ДЪЛБОК

Отговаряйки на наздрави
цата на президента Тито, 
председателят Гадафи меж
ду другото каза:

— Що се касае до между
народната обстановка, тя 
според мен е много сложна 
и тежка... Ние считаме, че 
израелско-арабското конф
ликт от ден на ден става 
все по-дълбок и силен и че 
един министър на външните 
работи не може да реши це 
лия този проблем. Нито ми
нистърът на външните рабо
ти, нито силите на ООН и- 
мат възможност народа, кой 
то е напуснал своята стра
на да го върнат па негова 
земя- Този проблем прера
ства границите на тази об
ласт — това е проблем на 
Средиземноморието, и дори 
и на сама Европа. Онези ко 
ито считат, че все пак евро
пейският проблем е смек
чен се лъжат, защото във 
водите на Средиземно море 
се намират чуждестранни 
флоти. Напрежението, кое
то съществуваше около Бер
лин, например, също се от
разяваше и върху областта 
на Средиземноморието. И 
ако сме убедени в това, че 
от сигурността в областта 
на Средиземноморието зави 
си обстановката в Европа, 
сега можем да кажем, че 
Европа е в опасност. М 
би, че няма да прекаля а- 
ко кажа, че тази опасност 
от ден на ден е все тю-голя- 
ма...

Посещението на делегаци
ята беше повод да се отне
сем с молба до председате
ля на Председателството на 
Междуобщинския синдика
лен съвет на Тимошка об
ласт, Стоилко Ивкович да

общините от Пиротска и Ти 
мошка област.

— Ние връщаме посещени 
ето, което миналата години 
ни направи профсъюзна де
легация от Пиротока област, 
с цел и желание срещите ни 
да станат традиционни. Тези 
срещи трябва да използваме 
за обмен на опит и запознава 
не с проблемите, които са 
присъствуващи в двете съсс

ни каже каква е целта на 
посещението и какви са въз 
мож постите за по-нататъш
но сътрудничество между

Ц гПМП жар»

Комитетът на Конференци 
ята на Съюза на комунисти
те в Нишка армейска об
ласт на разширено заседа
ние направи анализ на дей
ността на организациите на 
СК в осъществяването на за 
дачите от Писмото на др.
1 ито и Изпълнително бюро 
на СЮК. Преди свикването 
на това заседание — в органи 
зациите на СК в армията 
бяха направени.анализи и 
оценки по провеждането на 
Писмото. Отчетено бе на кои 
позиции тези задачи се про
веждат с успех и къде тряб 
ва да се направят още по- 
голелш усилия- Обща кон
статация е, че комунистите 
в Нишка армейска област 
организирано и последовате
лно се борят за претворява 
не в живота на задачите от 
Писмото и Платформата за 
Десетия конгрес на СЮК.

За отбелязване е, че в про 
веждането на задачите от 
Писмото дейността на кому
нистите е била насочена в 
укрепването на боеготовно
стта на армейците - комуни
сти, укрепване на морално- 
политическото единство и 
издигане на обучението и 
възпитанието на още ио-висо 
ко равнище. При това пе се 
губят от предвид и още по- 
силното укрепване на воен
ните колективи, подобрява
не на комапдуваисто и ръко 
воденето в армията и др.

От огромно значение е все 
по-голямото укрепване

революционната роля на 
Съюза на комунистите в обе 
зпечаваиею на още по-здра
во идейно и идеологическо 
марксическо издигане. С 

право може да се каже/ че 
то много подпомага в разре 
шаването на множество кон 
кретни въпроси. В това от
ношение се чувствува голя-м 
напредък, а отговорността 
на комунистите е станала 
много по-отговорна.

В разискванията бе под- ПпР<ШП(Ю 
чертано, че е постигнато ви- т/оипиои 
соко единство в схващания
та и решителната борба на 
комунистите в провеждане
то на най-важните задачи, 

от Писмото.

вото — до културата и спо
рта.

На края бих изтъкнал. *^е 
сме много доволни от госто
приемството, както във 
шия град, така и в останали 
те градове в пиротски район 
което е гаранция

ва-
— Съвместно с необвърза

ните и останалите миролю
биви страни Югославия и в 
бъдеще както това и до
сега правеше, ще дава по
мощ и на подкрепа на ос
вободителната борба на ара 
бските народи.

за по-на
татъшно успешно сътрудни
чество.оже А. Д.

Подготовки за че- 
ствуване Деня на 

Републиката
СТАТУТАРНА ДЕЙНОСТ произтичащи 

Комунистите в армията ос
тро реагират срещу отрица
телните явления- Първични
те организации на Съюза на 
комунистите от Писмото на
сам са много по-ефикасни. 
Предлагат се разни форми 
на действуване на комунис
тите, за което допринесоха 
и известни . организационни 
преустройства.

През изтеклата година е 
направено много и по въпро 
са на приемането на нови 
членове на СК. Приети са 
882 нови членове или 26.на

В чест на тридесетгодиш
ни ната от Второто заседание 

АВНОЮ в Поганово и 
Драговнта ще бъдат органи
зирани тържества с култур
но-забавни програми.

На 27 ноември вечерта в 
Поганово ще се състои тър
жествено събрание с програ 
ма, посветена на Република 
та. В навечерието на праз
ника и село Драговнта ще 
организира тържествено съ
брание.

На тържественото събра
ние в Поганово ще бъдат 
приети в пионерската орга
низация ученици от първи 
клас, а учениците от осми 
клас ще получат .младежки 
книжки. А. Д.

Зо ровнопровие но народностите на

Приключва работата върху проектостатута 
на Димитровградска община. През миналата сед- 

комисия за изготвяне на стату-мица централната
та е разгледала и приела една част от проекта, от
насяща се до „Осъществяване правото на равно
правие на българската народност .

вижда Димитровградска об
щина съвместно с останали
те заинтересовани общини, 
да осигури условия за раз
витие на издателска деймо-

обезпечаПроектостатутът 
ва право на обучение на 
български език в основните 
училища и предучилищните 
заведения, а ако са изпълне 
ни предвидените от за

кона условия, обществено- 
политическата общност и 
длъжна да обезпечи и ^осно
ве и отделения на съроохър 
ватски език. разбира се, то
ва е осъществимо при нали
чието на необходимите ма
териални и кадрови усло
вия- За обезпечаване и об
новяване на кадрите се 
предвижда откриване на от 
деление на български език 
към съществуващите нросве 
тно-педагогически институти.

сто повече от предишната 
година, а от общо 777 вой
ници, над 70 на сто са рабо 
тницм. С тези комунисти е 
организирана специална ра
бота за пдеологпчеоко-поли- 
тичсското им издигане.

II. Матнепнч

ст на роден език.
За осъществяване правото 

на равноправие на българ
ската народност от значе
ние е и задължението всич
ки по-важни документи па 
Общинска скупщина кои

то са от интерес за осве
домеността на гражданите, 
трудещите се и работничес
ката класа и самоуправите- 
лпото им учредяване, да се 
публикуват в органа на бъл 
гарскага народност в Юго
славия — вестник „Брат
ство”.

На това заседание цен- 
поела

па

Положението в Чили

I!| а
военната хунта и е наредил 
да се организира нелегален 
отпор. Всички комунисти 
трябва да се свържат с пар
тийните ялра в предприяти
ята или в местожителство
то си.
да имат повече от дванаде- 

члеиовс, докато дейност 
та трябва да се организира 
по групи от по три' члена. 
Войската и полицията про
дължават масовите арести 
на всички „съмнителни ли
ца в Чили.

ртия и че всички комунисти 
са получили заповед да се от 
теглят в нелегалност и да 
останат в страната. Само в 
извънредно тежки обстояте
лства може да сс 
па членовете па партията 
да потърсят политически а- 
зил, (преди всичко в чужде
странните посолства.

Тайният Централен коми
тет на Чили е забранил’пре
даването на комунистите на

Чилийските ежедневници 
съобщиха, че Комунистичес
ката партия на Чили е осно 

нелегален ЦентраленЗарад по-всестранна и по- 
пълна афирмация на народ
ността в проектостатута са 
утвърдени и задълженията 
на общината да обезпечи ус 
ловия за развитие на култу
рата, флклора, изкуството и 
другите национални белези 
на българската народност. 
С оглед на факта, че народ
ността представлява една ет 
ническа цялост, а населява 

общини, то се пред

вала
комитет и дала директиви 
за действуваме на 
партийни яАра 
пост съобразно с условията 

положение".

тралната комисия е 
задачата до следващата се
сия на Общинската скушци 
па, която ще се състои на 26 
ноември, да изготви оконча
телния текст на просктоста 
'Гута, който да бъде внесен 
в дневния ред на скупщина 
та, а Общинската конфере
нция на СК да го пусне на 
публично обсъждане.

позволивсички Тези яАРЗ не могатв ислегал-
сст

па „военно
ежели е в-Цсизорираните 

иици пишат, че сс провеж- 
тайии събрания на яАрадат

та на Комунистическата па-М. Б.
НЯКОЛКО .Страница 3
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ЦЕНАТА НД ЕДНО; ти то

ЛЙВЕРИЕ
подписан договор за 

между местата общност и между . на ледоразу-
се задъл-

пеотдавиа сВ Поганово

—-жаиат за десет тоддтии (от т.т/о А Сточар-. „Сто- 
пното производство да Л л*кението да

ганоно да ПР"?''С'^“ЛИ Рдж"рмш“ (който е изку- 
в ора между „Сто дар иг\""^! * Договорено е съ-нчпик на малините от ^очар >. Договоре ^

кооперацията да задържа на 10 поела
», иполажната цена. Кооперацията - 
” ПР Ап този период да се бори за подобре-

в нога-

ко

В предприятие „УСЛУГА“ в Босилегред ЩО
ликата
задължението 
ние и развитие на .малинопроизводстЕОТоЩе се преприемат мерки 

срещу неотговорните
ново.

гп??, д„ггглкгзгь.а ~
0 25 динара, а от идната година за всеки килограм, 
койтГйзкупи „Джервин“ - за пття Пога„ово - 
Погановски манастир ще се внасят по 0,20 динара.
По 7ози начин „Сточар“ и „Джервин от Княжевац
ще внесат на джиро-сметката на местната оощно^т 
в Поганово към 130 хиляди динара. Същевременно 
„Джервин“ се е задължил до края на годината да 
внесе предвидената и за идната година сума. Това 
ще е огромна помощ на .местната общност в Пога
ново, която ще бъде от значение за привличане на 
още повече малинопреизводители.

специалисти от обмощта па 
щииата и от Основната сто
панска камара, подробно ще 
обсъди сегашното положение 
в предприятието. Тя има за 
задача да установи поотдел
но грешките на управата на 
предприятието и на цехови
те ръководители. Същевреме 
мно, комисията ще предло-

Щ Оформена е комисия, която ще утвърди 
поотделната отговорност и ще предложи изход за 
сегашното положение на предприятието

тата и проблемите на пред
приятието като Цяло. Разби 
ра се, за това нещо те не са 
.виновни. Неучредени на 
амандманни принципи отно
шенията между цеховете в 
предприятието (има ги общо 
пет,) създават трудни после 
дствия преди всичко в са- 
моуправителните отношения. 
Тук все още не съществуват 
нови самоуправителни .орга
ни. Например работничес
кия съвет е трябвало да се 
учреди още преди половин 
година.

Трудности има и в разпре 
делението на дохода и в реа 
лизирането на възпроизвод- 
ствената програма на пред
приятието.

Много решения, които са 
взети досега не са провежда 
ни и за това най-голяма от
говорност има управата на 
предприятието — се изтъкна 
на събранието. Това още по 
вече е усложнило урежда
нето не само на едри, но и 
на някои дребни въпроси.

Като кулминация на всич 
ко това напоследък са създа 
дени и лоши отношения на
рочно 
в предприятието.

Ето защо бе решено да се 
оформи комисия, която с по

Усложното положение в 
камунално-услужното пред
приятие „Услуга” в Босиле
град не е последица на сла
ба делова дейност. Напро- 
тив, това е в момента фина 
ноово най-мощна стопанска 
организация в общината, с 
най-големи фондове, най-гол 
ям брой работници и най-го 
леми перспективи за поната 
тъшно развитие. Кризата е, 
значи, в отношенията- по-то
чно в действуването на 
самоуправителните органи.

Това бе потвърдено и на 
събранието на работниците 
от строителния цех на пред
приятието, които миналата 
седмица колективно присти
гнаха от Словения ® Босиле 
град за да разрешат редица 
въпроси, обременяващи пред 
приятието като Цяло.
На събранието присъствува 

хай председателя на община 
та Владимир Стоичков и се
кретаря на Общинския ко
митет на СК, Стоичко Анге
лов. Те се застъпиха натру
палите се проблеми, спъващи 
успешното развитие на пред 
приятието да се разрешат 
последователно и енергично.

От изказванията на работ 
нйците от строителния цех 
лоно пролича недостатъчна
та им осведоменост за рабо

жи и изход от сегашното 
кризисно положение. След 
това окончателно решение

По такъв начин е заздравено едно до неотдав
на разклатено доверие. Ведно са създадени и добри 
условия за подобрение и развитие на малинопро- 
изводегвото, което благодарение помощта на коопе 
рацията — стана главен поминък на погановчани. 
Договорът със „Сточар“ дава възможност да се на
берат повече средства за строеж на пътя до мана
стира. Тази помощ идва в момент, когато силите 
на погановчани са понамалели. А много пари и кър 
вав пот дадоха погановчани докато доведоха ток. 
Пътят до Погановски манастир също изисква не по 
малки усилия-

Има още нещо интересно в тези договор. Това 
е за първи път една местна общност да бъде орга
низатор на сътрудничество между земеделска ко
операция и производители. И още едно, само- 
управително измерение на сделката.

Примерът на Погоново е още едно потвържде
ние, че и в твърде сложните отношения в селското 
стопанство могат да се намерят решения- Най-важ
ното е, че е намерен език на доверието, че всяка 
от подписалите договора страна — е проявила раз
бирателство за проблемите на другата.

„Сточар” и „Джервин” проявиха този път го
лямо разоирателство за проблемите на малинопро- 
нзводнтелите от Поганово. Ще помогнат да 
строи хубав път за превоз на малините.

по всички въпроси ще вземе 
трудовият колектив.

В. В.

Фонд за образова
ние на работници

В Димитровград е форми
ран инициативен комитет за 
основаване на Титов фонд за 
образование на работници. 
За председател на комитета 
е избран Милорад Златанов, 
председател на Общинския 
профсъюзен съвет.

Комитетът има за задача 
в най-скоро време да извър 
ши подготовки за учредява
не на скупщина на фонда, 
кодто да създаде по-подход 
ящи условия за образование 
на работници и техните де
ца като към този важен въп 
рос се обезпечи класов под-

се ПО

ЛЯ.в ръководството

Димитровград
ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 

- ПО ПРОГРАМАТА
От 15 до 20 ноември във 

рсички партийни организа
ции в Димитровградска об
щина бдха проведени преди 
зборни събрания.

На събранията се разиск
ва върху материалите за 
предстоящите избори и по 
решение за провеждане на 
изборите, проекто - решение 
за структурата на Общинска 
та конференция, а особено 
внимание се обърна на кри
териите за изборите. На 
предизборните събрания бя
ха предложени и кандидати 
за ръководствата на партид
ните организации, 
за Общинската конферен

ция и Общинския комитет, 
както и за секретар на ко
митета. Също бяха предло
жени кандидати за отделни 
тела на Конференцията, как 
то и за VII Конгрес на СКС 
и X Конгрес на СКЖ и кан 
дидати за ЦК на СКС.

На предизборните събра
ния са оформени комисии, 
които трябва да изготвят от 
чети за досегашната работа, 
както и доклади и акцион- 
ни програми за бъдещата 
работа.

Изборните събрания ще 
приключат до 10 декември.

делегати
А. Д.
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ИЗ КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА 
-ЗВОНЦИ

211 ХИЛЯДИ ДИНАРА 

ВЪВ ФОНДОВЕТЕ Димитровград:

съвещажие поЗемеделска 
„Ерма" в Звонцикооперация 500 хиляди а електрически 

уреди за 400 хиляди динара. 
В досегашната си дейност на

приключи 
деветмесечието с положите
лен баланс. Финансовите ре 
зултати сега в

селскостопански
кооперацията предимно се

сравнение със 
същия период миналата го
дина са много сю-добри. Та
ка например общият доход 
в настоящата година 
за на 5.189

въпросизанимаваше с търговия и ча
етично със земеделие.

Сега обаче положението 
ще се промени. В рамките 
на „зеления план” по разви 
тие на селското стопанство 
и кооперация „Ерма” търси 
своето място. Според 
те на директора на коопера 
цията Божко Таков 
перация „Ерма” своите пер
спективи вижда в разви
тие на животновъдството.

— Обсъждаме възможнос
тта за откриване на кравет 
ферма, а в сътрудничество 
с частните производители 
ще организираме угояване 
на едър рогат добитък. Ве
че вършим договори за пър 
вите 100 броя- Предприема
ме мерки и за подобрение 
на породата на говедата. Раз 
полагаме с 3 бика монтафон 
ска порода, а наскоро ще 
набавим още няколко. Уве
личаваме и фуражната ба-

м. а.

^КРЕДИТИ ЗА СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО
възли- 

хиляди динара 
или с 36 на сто в повече § 
сравнение със същия период 
миналата година. Във фон
довете са внесени 211 
ди динара, или с 62 
в повече от миналата.

И личните доходи в коопе 
рация „Ерма” също са уве
личени с 27 на сто в сравне 
ние на миналата година. 
Днес в „Ерма” средните лич 
ни доходи са около хиляди 
динара. *

Трябва да отбележим и 
това, че най-голяма част от 
оборота в звонската коопе
рация е осъществен от про
дажба на мебели. В шестте 
магазина на кооперацията в 
Звонци и района през 
вите девет месеца са прода
дени мебели на стойност от

думи-

хиля- 
на сто

коо-

С оглед на условията и по 
този случай бе изтъкнато, 
че се очаква в рамките на 
зеления план” кредити да 
поискат много повече произ
водители. От друга страна 
— такива кредити ще могат 
да получават и организации 
на сдружения труд ц селско 
то стопанство като по такъв 
начин се създават реални въ 
зможностн кооперация „Ст- 
очар” в Димитровград да 
осъществи концепцията да 
увеличи броя на овцете на 
15 хиляди бройки, да изпол 
зва по-пълно мощностите за 
угояване на едър добитък: 
По този начин в Каменица 
ловци 100, а в Димитровград 
биха се угоявали 400, в Сми 
600 глави едър добитък. С 
обезпечаването на банкови 
кредити се дава възможност 
и частните производители 
освен „мини-фермите" (с ме 
ждународни кредити) да из 
ползват наличните възмож - 
пости за увеличение на жи
вотновъдното производство 
чрез най-различни видове 
сътрудничество с копераци-. 
ята или с който и да било 
носител на високо доходно 
производство. Оттук личи, 
че има оправдание настоя
ването на коооперацнята в 
Каменица да строи .млеко
преработвателен пункт, а 
Димитровград цех за произ 
водство на кисело мляко н 
айран.

На съвещанието директо
рът на „польопромет" —. 
пнш, Миладинович предло
жи на „Сточар" да осигури 
средства за осъществяване 
на програма по развитие на 
животновъдството в общи
ната — оборотни средства, 
кредити за пълно или частич 
но участие — при едно един 
ствено условие: да се оеи- 
гуРят добри финансови ре
зултати и кооперацията да 
поеме един от трите варнан 
та и а сътрудничество:

— „Польопромет да оенгу 
рн средства за целокупното 
производство (животновъд
но) а „Сточар“, да 
риска и реализира пронзвод 
ството си чрез него.

— да финансира всеки ки 
лограм прнръст и да плани
ра производството и

■ съвместно да пронзвеж 
на пазара, 

понасят риска, разпределят 
дохода на равтт части.

На съвещанието бе реше- 
ио да се организират разго
вори с банката в Пирот за 
кредитиране «а димитров
градското селско стопанство, 
а отношенията да се регули 
рат на амандманни начала.

М. Б.

Съвещанието по селскостопански въпроси в 
Димитровград беше призив на всички обще
ствено-политически организации да извър
шат подготовки за изграждане на „мини-фер 
ми” и да минат към утвърждаване на мерки 
за претворяване в живота на „зеления план“

НА БЪРЗА ръка организи
раната анкета всред частни
те производители по въпро
са за „мини-фермите” не да 

очакваните

средства, за да може да бъ
де гарант с 30 на сто пред 
Международната банка. Ос
тава значи на комисията да 

резултати. оцени кои производители из 
Кредити от Международната пълняват условията. 
банка) и ша частйия сектор Затуй на съвещанието бе 
да се развива съвременно препоръчено комисията 

роизводство) поискаха са- се постарае условията 
о 33 земеделци в община- получаване на кредит да се 

не се обадиха по- нагодят към планинските ус 
• канАиАати. Причината ловия, да предложи банка, 

П1№ и ,преАИ всичко в ледове която да поеме организация рието към кооперацията и вп а та на ПРОИЗВОДСТВОТО — ЖИ сооствените сили, както бе
констатирано и на съвеацани вотновъдното производство, 
ето. Оовен това и „Сточар” Й луговането на едър добитък 
не разполага с достатъчно»-' и производството на яйца.

пър-

за.
деБОЖИЦА

Проблеми на местната общност Да
за

Местната общност в село 
Божица вече три години ме 
стното самооблагане събира 
в пари и настоява да разре 
цщ най-актуалните комунал
но-битови проблеми.

По такъв начин местна
та общност годишно събере 
около пег милиона стари ди 
нара. Недостигът на вода за 
пиене вц енгьра на селото и 
в махала Маричева, която и- 
ма 30 къщи е проблем но
мер едно. По тоя въпрос ме 
стната общност настоява да 
изнамери съвместно реше
ние с предприятие „Хидро- 
техна”, което е вече довело 
вода за своето, работничес
ко селище.

Как да се електрифици
рат още 72 къщи в селото е 
втория въпрос, на който бо- 
жичката местна общност тъ 
рси отговор. За целта тя гот 
ви съответен проект и очак
ва, че електрификацията фи
| На 29 ноември т.г. се навършват четиридесет

дни от трагичната смърт на нашия мил и никога 
незабравим

нансово ще бъде подпомог
ната от общината в Сурду- 
лица.

Местната общност има гла 
вободия и със съществува
щата мрежа в селото, която 
е дотраяла и се нуждае от 
спешна подмяна. За това не 
що са необходими най-мал
ко 30 милиона стари дина
ра, които местната общност 
не е в състояние сама да 
осигури. В ТЛЪМИНСКА ТА КООПЕРАЦИЯ

Трябва да се изтъкне, че 
в последните три години за 
поправка на мостове и из
граждане на махалски пъти 
ща местната общност е из
разходвала 15 милиона ста
ри динара, което представля 
ва добър резултат. Обаче 
основен проблем е финанси
рането на местната общ
ност, което не може да се 
реши изключително чрез ме 
стното самооблагане.

СЛЕД САНАЦИЯТА 

ИНТЕГРАЦИЯ? в

Земеделската кооперация 
в Долно Тлъмино вече няма 
непогасени загуби, пито пък 
блокирана текуща сметка. 
Със средства от 1,2 милио
на динара ,осигурени от Ре
публиканския фонд на сто
пански запаси, бюджета на 
Общинската скупщина в Бо
силеград и с банкови креди 
ти, кооперацията е избаве
на от фалит.

Въпреки успешната саиа- 
ция, състоянието в тази сто
панска организация все още 
не с задоволяващо. По-точ
но, кооперацията не е в съ
стояние за по-дълго време 
да станс на здрави крака.

Една ог причините за то
ва нещо е, чс в изминалия

кризисен период почти вси
чки специалисти и много ра 
ботници са напуснали коопе 
рацията и са си намерили 
работа в други организации.

В. В.
Изхождайки от тези обсто 

ятелства, Общинската пар
тийна конференция с пред
ложила в интеграцията на 
общинско равнище да се об 
хване и тази кооперация. В 
случай, че до пея не дойде, 
тогава кооперацията може 
да потърси изход в интегра
ция и с други стопански ор
ганизации извън общината.

МИЛЧО
БИЙЕВИЦА

поеме
В. В.

1п тетогкнп
По този случай подканваме близки и приятели 

да излезнат на гробищата в Димитровград в 9.30 
поставим цветя иа неговия гроб.

С дълбока скърб в сърцата ни съобщаваме на 
всички роднини и приятели, че на 3 декември 1973 
година ще се навършат 10 годшш от смъртта 
незабравимия ни съпруг, баща и дядо

дат и пласират
часа където ще

Същият ден в 14 часа ще поставим цветя и на 
мил и незабравим

АСЕН ЦЕНЕВ
Лукавица, който на 59-годишна възраог 
загина със своя зет Милчо.

ОПЕЧАЛЕНИ:
Милица, Марика, Любен, Марица, Таня, 
Зорка, Лепосава, Наташа, Нацко, Сла- 

, Владимир, Антица, Бети, Катя, Еди- 
та и други близки и приятели.

на
нашия

ПЪРВАН ИЛИЕВот с. 
тригячно от село Градини — Димитровградско 

на 43 години
починал

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНО 
СЕМЕЙСТВО ИЛИЕВИ

Страница 7БРАТСТВО * 23 НОЕМВРИ 1973



Извънучилищна дейностФинансиране на общностите с взаимен
интерес БОГАТО РАЗНООБРАЗИЕПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУ

ЦИОННИТЕ АМАНДМАНИ 

ЗАКЪСНЯВА клуб или дружество нррвсж 
да сиоята дейност два 
и месеца. Миналата година 
работеха седмично. От дру
га страна, тази голина да
леч повече се спира внима
нието върху марксичсската 
подготовка на младите 
само чрез съответните 
бове — марксическия и ис
торическите — но и чрез ос 
та палите секции и лружест-

Кагсто се вижда, извънучи 
лищната дейност в Димитро 
вградечеа гимназия наистина 
е многостранна, у

иъзможпсот според на
клонностите си да разширя- 

знанията и уменията

Всеки ученик I» димитров- 
■членуиа 
От об

пъти
градска гимназии 
попе и две сс?К1уш.

около 300 ученици — 
броят на членуващите в раз 
личните секции и Д|ууисест- 
нп възлиза на 550 души.

Такова едно положение е 
възможно поради разнооб
разното ма пзпькумили ммпя 

. При училището рабо 
тцт голям брой секции, дру-

•нено решеннто за участпто 
на родителите във фипапси- 
рапето н те вее още плащат 
цена, приета преди 
години, макар че същата 
през този период е увеличе
на три пъти. Какво е пред
прието за защита па виеше 
мото равнище па родителите 
с малки лични доходи е съ
що впецщ въпрос. Подобно е 
положението и в другите 
общности е взаимен инте
рес. Поради това, бе заклю
чено до края па годината да 
бъдат предприети спешни 
мерки за подписване на са- 
моунравнтелно споразуме
ние за финансиране па Об
щностите е взаимен инте
рес.

Обаче -материалите все ц 
още не са изготвени, а ну- ц'§, 
жно е същите да бъдат ра> 
глсданц от всички трудещи 
се, които трябва да кажат 
мнението си, понеже те от
пускат средства.

На заседанието бе разгле-

ПРОБЛЕМИТЕ па общно- 
стито с взаимен интерес по
стоянно се изтъкват. Но мер 
км за тяхното разрешаване, 
като че ли не се търсят на 
най-подходящ начин. Това 
беше впечатлението ни от 
заседанието на представите
ли на общностите с взаим
ен интерес с представители 
на обществено-политическите 
организации.

Разисквайки върху проб
лема за финансиране на те
зи общности бе изтъкнато, 
че все още не са предприети 
съответни мерки за прилага 

не на конституционните 
амандманн и пито. една об
щност още не е заключила 
самоуправнтслно споразуме 
ние. А такива трябваше да 
бъдат заключени до края на 
годината.

Ако това- беше станало на 
време, не щеше да има мно 
го нелогични работи, от кон 
то изтъкваме само някои.

Общинската образовател
на общност, в мо

мента има излишък от 130 
хиляди динара, но и работи 
със загуба от 430 хиляди ди 
нара! В общността за непос 
редствена детска защита вс 
че години наред не е изме-

чепиците
що иматчетири

сиват
и различни области па човс 
лисата, дейност, ^

За отбелязване е ооаче, че 
година секциите и оста 

облици на извън у чи-

не
клу-

та.зп
палитеЖИВОТ

ли.

Между по-дейиите и с най 
-голям опит имат марксичес- 

гимназиал натакия'г клуб,
.музика и хорът, трибуна на 
младите, как то и литератур
ната секция- Разбира се, ре 
зулгатите й на 
секции са добри, а особено 
1/а спортните дружества, ко 
ито и е града, а и настрани, 
в различни състезания се 
класират добре; -

л.у.у>'.;л •Е*

останалите

дай и въпросът за излишъ
ците в общностите с взаи
мен интерес. Прие се заклю .

Работата на секциите и 
дружествата, на клубовете 
И танцовия състав, безспор
но представлява хубава про 
ява на извънучилищната де
йност-н допринася за обога
тяване на културния живот 
с града.

Ученически танцов състав
ченне тези излишъци до 
края на годината да бъдат 
върнати на стопанството. лпщна дейност, покрай раз-жества, клубове. Така

ример съществуват: лшера- • псобразието, се стремят
внесат някои новини в своя 
та работа. На първо място, 
за да се даде възможност на 
учениците да членуват в по
вече секции, всяка

нап-
даА. Д. турна секция, трибуна на 

младите, секции но чужде
странните езици, история, 
физика, химия, математика,' 
биология-

Същевременно работят е-

Опакото на въпроса
Ст. Н.секция,ВЪРЗАНИ РЪЦЕ дим марксическн и два пето 

рически клубове, а също та
ка н школа на самоуправи- 
телите. В школата на само-

В Димитровград, 
но „Циле“ расте недоволст
вото против отлагането и 
разтакането с гледането «а 
делото на бившия директор 
на предприятието Васил То
дор и Стоян Митич. Поуче
ни от миналото хората и то 
зи път са готови да повяр
ват, че виновниците имат 
закрила отнякъде. Обикнове 
но се мисли на ръководни 
хора в общината и на „при
ятели“ в съдилищата.
С информацията на Окръж
ния съд в Пирот до Общин
ската скупщина в Димитров 
град са разяснени съмнения 
та. Не ще и дума, че някой 
в Димитровградска община 
се опитва да върви срещу 
закона. Съдът обаче не мо
же да доведе Стоян Митич, 
съучастник в делото. От бол 
ницата „Драгата Мишович“ 
в Белград са изпратени ле
карски удостоверения, че 
Митич прекарал на тази кли 
ника от края на юни — до

а особе- 15 октомври настоящата го
дина. По това време Митич 
имал операция на перифер
ни кръвоносни съдове и от 
дълго време е под лекарски 
надзор.

Съдът взима под внимание 
официалните мнения на 

здравните заведения. Това е 
и причината за отлагането 
на делото, което се води 
срещу Тодоров и него.

В Димитровград обаче се 
разпространяват слухове, че 
Митич си е във Враня и че 
е на работа. Съдът не 
ма вяра на такива слухове, 
тъй като разполага с офици 
ални сведения за здравосло 
вното състояние па Стоа-н 
Митич.

На димитровградчан и и 
на Окръжния съд в Пирот 
не остава нищо друго освен 
да чакат Митич да оздравее 
и след това да се намери на 
подсъдимата скамейка с То
доров.

Пътно стопанство
управителите сс учат млади 
те комунисти, а и онези, ко
ито са кандидати за влиза
не в редовете на Съюза на 
комунистите.

Наред с тяХ в училището 
работят и спортни дружест
ва — по волейбол и хандбал 
От друга страна, редовно ре 
петират гимназиалният хор 
и музиката. А неотдавна бе 
създаден и танцов състав.

ВАЖНО РЕШЕНИЕ
Предприятието за пътища 

в Ниш прие неотдавна след 
ното решение:

,, Усвоява се реконструк
цията - модернизацията на 
пътя трети разряд № 
Суково. — Звонцн — Бабуш- 
ница в дължина от 37 кило
метра съгласно 
за реконструкция 
ща в недостатъчно развити
те краища п според предви
дената ритмика на осигуря
ване на средства от репуб
ликата и общините".

Доколкото Скупщината на 
СР Сърбия спешно

като Ниш и Белград. Пред
ставителят на Нишка общи
на беше единственият, кой
то прие тези конструкции в 
проектозакона. Представи
тел на превозниците изтък
на, съобщителните предпри
ятия ще имат най-голяма по 
мощ ако се модернизират 
пътищата. В Димитровград
ска община например от 
140 километра пътища,
6 км са асфалтирани.

Прието бе заключение от 
представителите в Стопан
ската камара в Републикан
ската .скупщина да се потьр 
си да изгласуват 
Аа не се приема такова 
конно предложение и 
нето му, за да може да се 
поиска отлагане на приема- 
намери през това време по- 
подходящо решение.

взи-

273

програмата 
на пътн-

само

М. Б. не прие
хме проектозакона за иззем
ване на допълнителни 
ства, пътното стопанство' 
нишкия регион ще се нало
жи да се откаже от 
обекти. Още повече 
има предвид, че в досегаит.

условист всички програ 
ми не е могло да бъдат осъ
ществени. Това е 
зиция на всички 
Ди в заседанието

Поганово ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА 

УЧЕНИЧЕСКАТА КООПЕРАЦИЯ „ПИОНЕР“
сред- амандман

8 за
ла се

някои 
ако се

нитеВ село Поганово работи у- 
ченическа кооперация „Пио 
нер". В течение на година 
тя е осъществила резултати, 
които заслужават внимание 

Членове на кооперацията 
са учениците от Поганово и 
Драговита, които са шестде
сет и пет на брой. В момен
та кооперацията разполага 
с финансови средства на сто 
йност от десет хиляди дина
ра. Обаче значително по-го- 
ля-ма сума е изразходвана. 
Тази година е организирана 
екскурзия на учениците и 
посетени са Бор, „Гердап“,

Белград, Крагуевац и Ниш. 
Учениците са плащали 25 иа 
сто от цената докато остана 
лите средства са обезпечени 
чрез кооперацията, а шести 
‘Ма бедни ученика изобщо 
не са плащали.

За отбелязване е, че сред
ствата са обезпечени чрез 
труд на учениците. Всички 
ученици са членове на коо
перацията и членове на го- 
ранската организация- Те са 
произвели 9 700 акациеви 
фиданки и събрали 40 кило
грама акациево семе. Зале
сили са три дка ерозивни 
площи с бор. Запланувано е

да съберат още 100 килогра
ма семена и да залесят още 
няколко дка ерозивни пло
щи. Също ще бъдат произве 
ждаии и фиданки, а ще бъ
дат засадени и алеи с топо

изходна по 
участвува- 
на пътно

то предприятие в Ниш.
предложението се вижда

М. Б.

пред-
- слеА поскъпването 

на бензина на общините да 
се компенсииат с 9,2 динапя 
от всеки продаден ли^рбе-
воая П поскъпване на пре- 

По този начин предпри
според "^иш” би загубило, 
къмР Ад яКОП изчисления, тт' ^ милиона динара 
?еотаТха0™\бе к™™„Рано;
лза сампИг3аКОН Ще имат по лза само големите центрове

ли.
Освен това те имат заса

ден един декар с малина, а 
произвеждат 
материал за продажба. В ра 
мките на училището работи 
и ученическа кухня, за коя
то членовете на кооперация 
та са събирали круши, 
които е направен мармелад.

и посадъчен

от

А. Д.
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На посещение Метскатаградина - Димитровград

ПРОБЛЕМИ] И РЕЗУЛТАТИ 

НА ИНАЙ-МЛАДОТОн 

ЗАВЕДЕНИЕ

Според проекта на новия 
правилник децата са разде
лени в девет групи. В пър
вата група се числят де
ца, в чиито семейство

ПАНАИР НА КНИГАТА В НИШ
сред

но доходът на член от семей 
ствот° на месеца възлиза от 
200 до 300 динара. За 
такива доходи ще се запла
ща само 10 на сто 
мата цена

деца с

от костуе 
на пребиваване-

то.
Детската В следващите групи 

всеки 100тровград беГРоат^аВ4Г"е 
птември ца 1969 година. Отго 
гава до днес това заведение 
на най-младото поколение 
димитроградчани е в постоя

нанало отпреди е, че 
мата От 19 до 23 ноември 

т. г. в залата на Дома 
на югославската народна 
армия в Ниш е открит 
панаир на книгата. На 
панаира участвуват 26 
издателства, между кои
то и издателство „Брат
ство” в Ниш. На щанда 
на издателство „Братст
во” са изложени белетри

през зи- 
пак също намаляват 

децата, така че в най-студе
ните месеци достигат над 40 
деца. ,

динара увеличе
ние на член от семейството 
расте и участието на семей
ството с 10 на сто. Така 
ример в групата, където до
ходът на член от семейство
то възлиза месечно на 900 
до 1000 динара — за детето 
ще се заплаща 90 на сто от 
страна на родителите.

Предвиждат 
други изменения. Ако май
ката работи, а бащата не ра 
боти вместо за една година 
— взимат се шест месеци. 
Освен това, ако две деца от 
едно семейство пребивават 
в детската градина — за вто 
рото дете цената се намаля
ва с 30 на сто.

Безспорно,

етични и други произве
дения, вестниците „Брат 
ство” и „Другарче” и спи 
сание „Мост“.

Особено внимание

нап

наВЪЗПИТАТЕЛИТЕ посетителите привлича 
книгата „Тито по нацио
налния въпрос”, както и 
белетристичните произ
ведения.

Днес в детската 
работят две 
със завършено школа за 
възпитателни ,три просветни 
работнички, с учителска 

школа като възпитатели и 
Две педиатрични сестри. С 
тоя състав напълно може да 
се осъществява 
но-образователния процес.

Но възпитателите изтък
ват необходимостта от коре
нно подобрение на дидакти
чния материал, тъй като иг
рачки не са набавяни отдав 
на. Последен път са набаве
ни от „Югодидактнка” за 4. 
хиляда динара. А възпитате- 
лени в девет групи. Към пър 
с най-малките главно се осъ 
ществява чрез игра.

градина 
възпитателни

се и някои

Ст. Н.

БЕЛЕЖКАвъзпитател-

Младите и Съюзът наизменението 
на цените ще допринесе за 
по-добро стопанисване на за 
ведението като цяло.

УСЛОВИЯТА
Засега условията за рабо

та са сравнително добри. Ра 
зширено са мощностите, а 
напоследък се уреждат ули
ците „Бошко Буха” и „7 
юли”, които доскоро пред
ставляваха същинско блато 
и децата трудно можеха да 
минават.

Покрай това, предстои из 
местване на складовете на 
строителното предприятие

- - лм Ешййоттжваак жазив»

и Приемането на млади хо
ра в Съюза на комунистите 
с всеки ден става все пове
че грижа на първичните ор
ганизации а осигуряването 
на работническо мнозинст
во в основните организации 
на сдружения труд и е съ
щевременно и условие рабо 
танците да се изборят за 
своите класови и политичес 
ки позиции във всички об
ласти на производствения, 
самоуправителния и общест
вения труд. Ог излизането 
на Писмото до днес в Съюза 
на комунистите в Димитров 
вградена община са приети 
над стотина младежи и де
войки. В гимназията напри
мер, освен по-рано приетите 
16, неотдавна са приети още 
23 младежи и девойки. В по 
следно време и в младежки 
те организации на село по
стъпват все повече млади се 
леко стопански произволите 
ли — бъдещи носители на 
съвременно, модерно селско 
стопанско производство.

Когато се касае за млади
те в Общинския комитет на 
младежта изтъкват, че сами
те младежки организации 
все по-често и по-организи- 
рано предлагат младежи и 
девойки за приемане в редо 
вете на Съюза на комуш1СТИ 
1ге. Това вече е станало си-

комунистите, от които чети 
рима вече са приети.

Плодовито е сътрудничест 
вото между младежката ор
ганизация и Съюза на кому
нистите в фабриката на гу
мени изделия „Тигър” в Ди
митровград. Предложения
та и лшенията на тази орга 
низация намират голямо ра 
збирателство и съдействие в 
Съюза на комунистите. В та 
зи организация на сдруже
ния труд предложенията и 
мненията на младежката ор 
ганизация имат превъзходно 
значение за партийната ор
ганизация 11 никакви форма 
лни причини не могат да бъ 
дат пречка предложението 
на младите да се приеме. О- 
ще повече, може да бъде по- 
присмлнво и по-добре от пре 
дложението на младежката 
организация да се изхожда 
когато се касае за нейни 
членове. Ако тя предло
жи някого да постъпи в ре
довете на Съюза на комуни 
стате това значи, че този 
младеж, особено когато се 
касае за работник, растейки 
с колектива се утвърждава 
и своето поведение като са- 
моуправнтел и производи
тел.

Управителката на заведени
ето — Л. Георгиева

нен възход. Въпреки че мо
щностите .му се разширяват, 
все повече са родителите, ко 
ито желаят техните деца да 
престояват тук.

ЦЕНИТЕ

Особено затруднение в ра 
бота на детската градина 
представляват старите це
ни. Досега най-малко са зап
лащани по 40, а най-много 
по 180 динара за дете.

ДЕЦАТА
В началото едва се наби

раха двадесетина деца, кои
то през зимата чувствително 
намаляваха. Днес положени 
ето е коренно изменено: 
тук се намират 56 деца на 
полуинтернат, а с децата от 
забавачката възлизат общо 
на 86 деца. Мощностите на 
детската градина са около 
120 деца.

Децата са разпределени в 
три групи, от които две и- 
мат около 35 деца, макар че 
максимално в една група 
трябва да бъдат 25 деца.

Онова обаче, което е оста Най-младите
„Градня". След това ще мо
же да се уреди двора, който 
в момента е почти неуреден, 
зарад дограждането на заР 
иието.

Особени затруднения пре
дставляват септичните ями» 
но тъй като трябва да се 
построи канализация, най- 
вероягио и този прболем па 
скоро ще бъде снет от дне
вен ред.

Разбира се, тук трябва о- 
ще да се построят игрища, 
паркове и зелени повърхни
ни. Ако към това сс приба
ви и необходимостта от на- 
бавката па играчки и други 
пособия, следва да сс напра 
ви извод, чс „най-младото” 
заведение сс нуждае от по
мощ.

За съжаление, не винаги в 
необходимата степен му се 
оказва такава помощ.

Из общинския комитет на Съюза на 
младежта в Димитровград

Младежката трибуна 

запечна с работа
Не е нужно днес отделно 

да подчертаваме, че Съюзът 
на комунистите е оная сила, 
кодто трябва да изведе бор
бата за класова структура 
във всички инстанции и ор- 
ганизации и самоуправигел- 
1111 Органи. Към ТВЗН цел 1П1 
какви формалин причшш 
не трябва да бъдат спънка. 
Всяко друго отношение во
ди към мътните води на о- 
портюннзма и сектаитство-

стема, имаща огромно зна- 
чение за политическото еди
нство и в Съюза па комуни
стите и в Съюза на младеж
та, както и за единството в 
организациите на сдруже
ния труд.

Такъв подход п^общава 
младите към Съюза на ко
мунистите. Младежката ор
ганизация „Свобода” пред
ложила 13 младенец и дсвой 
ки за приемане в Съюза на

младежта за дейността на 
необвързаните страни и ог
ромната роля, която играе 
в тази дейност нашата стра-

След приключване на мла 
дежката анкета в Димитров
град веднага се пристъпи 
към организиране на „Мла
дежка трибуна”. Първата 
сказка бе на тема: „Поло-, 
жението в Близкия изток 
и становищата на нашата 

този въпрос”. Ска

на.
Това нещо изисква сериоз
ни усилия и системна рабо
та за да се излезне на сре
ща на желаещите да изуча 

проблемите от тази об-

то.

страна по 
зката изслушаха петдесети
на младежи — работници и 
средношколци.

Фактът, че на първата ска 
присъствуваха 50 (с 75 

на сто от 600 анкетирани се 
определили да следват об
ществено-политически
папски отношения У пас и 
в света) е само още едно 
доказателство, че Общинс

ка Съюза на 
задължен подоб

М. Б.ват 
ласт.

Както ни уведомиха в Об 
щинския комитет, наскоро 
ще бъде организирана „Три 
буна ма младите” във връз 
ка с дейността в провежда
нето на задачите от Писмо
то па другаря Тито и Изпъл 
нителио бюро на СКЖ. Из
вестно число младежи про
явява интерес и към други 
области и сега е момент да 
им се излезне насреща и да 
се насърчи интереса към 

образование

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Детската градина сътруд
ничи с детската градина в 
Пирот, както и с детската 
градина Годеч, IIР Бълга
рия- Особено ползотворно с 
сътрудничество с Пирот. Ос 
пей чрез размяна мнения, 
правят сс и посещения- 

Общо, „най-младото” заве
дение постига завидни успе
хи, но предстоят доста зада
чи, които трябва да реши.

Ст. Н.

зка

и сто-

■кият комитет 
младежта е 
на трибуна на подобни теми 
да организира и за работни 

младеж, работеща 
втора смяна. Съществу- 

всред

марксическо
ческата 
във
ва огромен интерес

М. Б.
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ДИМИТРОВГРАД НИ ПАЕН
девойки гости па Ди- пжи и 

митрсшград.ПОСЕТИХМЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ — ГРАДА ПО 
БРАТИМ НА ДИМИТРОВГРАД И ПОБЕСЕД- 
ВАХМЕ С НЕКОЛЦИНА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙ
КИ, УЧАСТВУВАЛИ В ТАЗГОДИШНИТЕ МАЙ
СКИ СРЕЩИ В ДИМИТРОВГРАД. МЛАДИТЕ 
АЛЕКСАНДРОВЧАНИ НОСЯТ МНОГО ХУБАВИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ДИМИТРОВГРАД. С ВЪО- 
ДУШЕВЕНИЕ ГОВОРЯТ ЗА ДИМИТРОВГРАД- 
ЧАНИ. ЗАВЪРЗАЛИ СА И ПОЗНАНСТВА.

ЕТО НЯКОИ ИЗКАЗВАНИЯ ПА ТЕЗИ 
МЛАДЕЖИ, ГИМНАЗИСТИ:

!Й
Много

с1,®"аополснЛИот Димитро*-
Бих желал и догодина 

майскитеград.
да участвувам, па 
тържества. Затуй що упраж 
пипам пай-усърдпо, за да 
бъде в групата за Димитров 

Спечелих си много дру 
конто си корсспои-

л т.г| гЬьгзкултурзтц по солата бе те- Развитието 4 'Г„ешанието, състояло се ми- 
ма на разискване н > - което взеха
палата седмица в Д^итровград^ ^ от общи.
натаТкактоеиС"пред.ставиТели на работническата и 
ученическата младеж и Съюза на физическа кул- 
тура.

град. 
гари, е 
дирим.

Добрнда Здравкоинч:
Тазгодишните майски тър

жества в Димитровград ми

бва да се види съществуват 
ли спортни площадки и те- 

кой е собственик на
Сузана Цветно внч:

Съвещанието бе проведено 
въз основа па тсзиситс на 
Републиканската конферен
ция на Съюза па младежта 
и Съюза па организацията 
за физическа култура в СЛ 
Сърбия- Целта е този проо 
лем да бъде разгледан във 

общини в репуолика 
та, след което ще се прове
дат м е ж ду общи леки съвета 

Мненията ще бъдат раз

това

— В Димитровград бях за 
първи път. Много съм дово
лна от всичко вндено там. 
Този град по много неаца 
прилича на родния Алексан 
дровац. Хареса ми танцо
вия състав, който дава каче 
ствени изпълнения- Димитро

репи и 
същите.

Разисквайки върху 
въпроси участниците 
нданието заключиха, че 
селата в Димитровградска 
обшила на този проблем не 
е обърнато достатъчно вни
мание и е нужно съшият да 
бъде разгледан по-обстойно. 
В това отношение ще се ан
гажират дейно Съюза на 
младежта, както и Съюза за 

Обаче

тези 
на съвей * 

I I'I н 
§ &

по

всичкивградчанн са много приятни
и гостоприемни хора. Вече 5 Iси кореспондирам с един гп

пия-
гледани в репуоликата.

Изходна основа за 
съвещание беше фактът, че 
развитието на физкултурата 
и спорта по селата е проб
лем. През последните годи
ни върху него недостатъчно 
е разисквано и не .му обър
нато необходимото внима
ние.

мназнет...
ЯЗ

физическа култура, 
бе изтъкнато, че в община
та са осъществени и положи

харесаха много. Дммитров- 
познавах. През

тел ни резултати.
Особено ще се поддържа 

междурайонните състезания 
в чест на Деня на младост- 
та, станали традиция. Доб
ри резултати са осъществе
ни и в традиционните състе 
зания по волейбол.

Освен тези дейности, нуж
но е да се работи по-систе- 
матически и всички състеза 
ния по селата да бъдат реги 
стрирани, а да се организи
рат участия на селските спо 
ртни отбори и в града. За 
осъществяването на тези це
ли ще се ангажират Съюза 
на младежта и Съюза за фи 
зическа култура, които ще 
оказват и материална по
мощ.

то изпълнение на програма-
град вечета — боязънът излезе излн-
1970 година го посетих пак 
по случай празника па мла
достта — 25-ти май и рож
дения ден на др. Тито. Бях 
спечелила първа награда на 
конкурса на тема:

социализъм".

Мина всичко иай-до-шен.
бре.

Дълбоко впечатление ми
остави п срещата с гранича 
рите от заставата на Гради
ни. Кореспондирам си редо

Нужно е преди всичко, с 
което бяха запознати и уча 
стниците на съвещанието, 
да се разгледа има ли въз
можност за развитието на 
спорта по селата. В това от
ношение бе изтъкнато, че 
трябва да се види икономи
ческата мощ на всяко село, 
кой спорт се упражнява, ка 
ква е помощта на местната 
общност и останалите обще
ствено - политически органи 
зации, а особено колко са 
ангажирани Съюзът на 
дежта и Съюзът за физиче
ска култура. Освен това тря

Ленин,
борец завно с димитровградчани.

Зоран Благоевич, ученик Искам да изтъкна, че в 
Димитровград се чувству
вам много приятно. Като у 
дома си. Дори и нещо пове
че. Въодушевена съм от не-

от втори клас в селскосто
панския техникум:

— За първи път видях Ди 
митровград. За първи път 
видях граница... Нося хуба

Невенка Добрич:
— Само за няколко дни 

ив можеше всичко да се ви
ди и научи, но и онова, ко
ето видяхме и почувствувах 
ме в Димитровград е доста
тъчно, за да може да се ка
же: всичко най-хубаво. Хо
рата, на които бях гостенка 
бяха много приветливи. И- 
зобщо, такива бяха всички 
димитровградчани. Димитро 
вград е красив град и има 
хубаво местоположение. Бих 
желала още някой път да 
отида там.

В Димитровград си спече
лих много нови приятели и 
приятелки.

Славица Плякич:
— Димитровград ме пле

ни. .. Хубав град. Гостувах 
на две другарки. Казват се 
Борка и Виолета Йордано
ви. Много хубаво прекарах 
у тях и затова и те на мен 
ще ми гостуват. Макар че 
малко се страхувах за наше

хоратаювата красота,

§ мла-
8 А. Д.$
* §

ФутболО
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ви впечатления- Димитров- му... Затова и написах ня- 
град е красив градец. Имам колко стихотворения за не
голямо желание пак да оти го. 
да в този град. Много 
останах доволен от другар
ската вечер, на която се 
срещнахме с от останалите 
народности в Сърбия, младе

.(■

Ако бъда отличничка — 
надявам се и идната година 
да влезна в групата за Ди
митровград. ..

„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „12 ФЕВРУАРИ” (Ниш) 3:2 (1:1)

Димитровград, 18 ноември. Игрище на „Асен Балкански”. 
Време егудено и ветровито. Зрители около 250. Съдия А. 
«е"ОШ,\?Т П,,рот' Голмайстори а. Милев в 5 и 5*6 и 
нов,™ „ Д I “""У™ за -Асен Балкански”, а С. Мнлуги- 

руарн” * А‘ Ст°яА1шотгч в 64 минута за „12 фев-
„ЛСЕН БАЛКАНСКИ”: Й. Соколов 6, Г. Сотиров 7 Т Пе- 
тковнч 7, М. Михайлович 7, Г. Манич 7 В Петпов л л 
?оровВ6).’ С- МаНОВ 7' П- Аи^итров г М. ’п^вТ(ВК.бГ^

Матея Андонов

Босилеград

Подготовки за формиране ка В оспоравана среща с отбо
ра на „12 февруари" футбо
листите на „Асен Балкан
ски" извоюваха победа с ре
зултат 3:2 (2:1). Победата бе 
спечелена трудно, но е важ 
но, че тя влива доверие, по
неже само на последните че 
тири мача димитровградски
те футболисти успяха да спе 
челят четири точки — 
повече отколкото 
срещи в началото 
занията.

играта. С. Манов, който по
лучи топката от Милев ст
реля в напречната греда и 
след като топката се отби 
Милев отново стреля и 
оеляза гол. Гостите 
ха след десет минути, 
ната за този гол е до Цяла
та защита на домашните фу 
тоолисти. Във второто полу 
време Милев отбеляза още 
един гол, обаче гостите изра 
•вниха поради слаба интерве 
»ДИя на й. Соколов. Когато 
>се очакваше, че и този път 
победата ще бъде изпусната 
„' 2^анов отбеляза гол и то
ва беше победа 
те футболисти.

от-
телиото събрание на Скуп
щината, а веднага след това 
ще се избере съвет на Фон
да, който ще има девет чле
нове.

Учредяването на Титовия 
фонд за стипендиране на 
млади работници и на рабо
тнически деца позволява да 
се -създадат условия за сти
мулиране на онези, които в 
работата и ученето постигат 
най-добри резултати.

изравни 
, а ви-

Инициативният съвет за 
(създаване на Титовия фонд 
за степендиране на млади 
работници и на работничес
ки деца проведе договор, на 
който се даде единодушна 
подкрепа на тази важна и 
хуманна акция, която е пред 
ложена от миньорите на ми 
нния басейн Бор.

тива са изказали пълна при 
върженост на другаря Тито 
— неуморим борец за създа 
ване на югославската само- 
управителна социалистичес
ка общност. Инак Титовия 
фонд ще бъде единствен за 
цялата страна.

Договорено е всички тру
дови организации ще деле
гират свои членове в Скуп
щината на Титовия фонд. 
След првоеждане на учреди

или 
в седемте
на състе-

ср?щГ'йТо^л"заГеШНаТа

А. 'милев беще^ВаШе 
че съдията не 
бщо знак

още в
Трябва да се изтъкне, че 

се от наша
се, че 

засада, оба 
Даваше и зо

ва прекъсване

за домашни*в«еички трудещи 
та страна чрез тази инициа- В. В. на А. Д.
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Минало незабравимо

Кирил Апостолов: I МШ

шният ентусиазъм ебаза 

на сегашния

14 №щЩш жI л щ, .т
прогрес“ тКирил Апостолов

днес
от Дими 
всичкипознават като добър работ- 

«ик и един от основателите 
на земеделска кооперация 
„Сточар . По-младите обаче* 
може би не знаят че Кирил 
Апостолов е един най-стари
те отборници, член на пър
вия Народоосвободителен

отбор в Димитровград. В ра 
ЗГОВОр, с Кирил Апостолов 
за машите читатели, 
ме интересни неща за 
ността на народната 

Димитровград.

е отзоваваха на апелите на 
властта и даваха пари, а 
след това се отиваше в Бел- 

и 3емУн> откъдето се 
докарваше царевица. Това 
бяха първите акции, които 
предприехме. Също бе орга
низирана обществена кухня 
в която се хранеха бедните!

и служителите, които 
тогава работеха без 

И сега, когато си спомням 
за тези дни мога да кажа, 
че всички трудности успеш
но са преодолявани. Тогаваш

тровград - •

ш ■ •

ж/жзаплата. ЦЦ ЦЩ и-'г \узнах-
дей-

власт ш I
в

другаря Тито на ВторотоДумите на®^Анага след 9 септем
ври 1944 година бях I___
лизиран. Според решението 
на тогавашното

заседание в Яйце намериха широк 
световната общественост отзвук в

моби-

ОТЗВУК НА ВТОРОТО 

ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ В 

СВЕТОВНИЯ ПЕЧАТ

ОКОЛИЙСКО
ръководство бях освободен 
от военна повиност и ми бе 
наложено да поема касата 
на бивша Царибродска око 
аия от българокия касиер. 
В общинския НО отбор бя
ха избрани Нацко Тодоров, 
председател, Истатко Стану- 
лов, секретар и аз, като ка
сиер. Освен нас — Народо- 
освободителния отбор 
няваха още четирима члено

Хал, ще помогна ония в Юго 
славия, които се борят про
тив германците, докато ос
таналите политичеоки въп
роси в Югославия трябва 
да се оставят за по-късно.

След това изявление на 
Кордел Хал министър на въ 
нишите работи на Рузвелт и 
изявленията на държав
ния секретар Ло, че 
английското правителство 

ще помага повече Ти
то, отколкото Дража 

Михайлович в печата на 
Америка, Англия и Канада 
и други страни се даваше 
по-голяма подкрепа на Тито. 
Така „Дейли уоркер“ от 
11 декември 1943 година в 
своята уводна статия писа, 
че английското правителст
во ще разбере в скоро вре
ме, че Михайлович въобще 
не се бори срещу герман
ците.
След това „Нюйорк таймс“ 

под заглавие:

Историческото заседание в Яйце беше 
ъбитие върху което се водеха остри полеми 

ки в световния печат. Приятелите на Юго
славия се застъпваха за признаване на ново
то правителство, докато реакционните
гове и по-нататък искаха от своите------
ства да помагат на крал Петър и онези,___

Югославия напуснаха борбата против фа 
шизма. Под натиска на общественото мнение 
в целия свят растеше броя на онези, 
магаха борбата на югославските

съчи-
ве.

Тогава нямаше писани за
кони. Трябваше да се рабо
ти въз основа на определени 
напътствия, а в някои слу
чаи трябваше самоинициати 
вно да взимаме решения- 
Благодарение на високото 
съзнание на гражданството 
преодолявахме всички проб
леми.

кръ-
правител 

, кои
то в

които по 
народи.

Най-голям проблем беше 
снабдяването с хранителни 
продукти, дърва и лекарст
ва. За обезпечаване 
формирахме бригада, 
то организира сеч в „Цин- 
царски рид". Зна снабдяване

Интересно бе разискване- 
в английския парламент 
8 декември 1943 година, 

десетина дни след заседани 
ето

Също така, сега не съм в 
състояние да 
ще бъдат отношенията на 
тия две тела към крал Пе
тър и неговото правителст

во което днес тук 
признава правителството на 
негово величество като зако 
нно югославско правителст 
во, което сега се намира в 
Кайро.”

Веднага след това капи
тан Дамас поставил въпро
са дали английското прави
телство все още признава 
Михайлович. На то^ въпрос 
държавният секретар Ло от 
говорил: „Нашата политика 
е да помагаме всички сили 
в Югославия, конто се бор
ят срещу германците. Спо
ред настоящето положение 
ние даваме по-голяма по
мощ на партизаните, огкол 
кото на силите на Дража 
Михайлович 
затуй, защото 
на партнзашгге срещу 
манцитс е по-голяма от тази 
на дражевистнтс.

Докато в английския пар
ламент се водеха такива ра 
зиокваи-щя, американския ми 
мистър на иъншиите работи 
Хал даде първото изявле
ние, че

кажа какви
К. Апостолов

с дърва на АВНОК) по въпроса 
за решенията взети в Яйце.

Капитан Гамас, представи 
тел на Хорнгей запитал дър 
жавния секретар знае ли ка 
кви са отношенията между 
Националния комитет за 
освобождение на Югосла-

ният Цариброд и днешния 
Димитровград не можем да 
сравняваме.

Обаче всичко осъщест
вено досега се дължи глав
но на нашите постижения 
след войната.

коя-

с хранителни продукти бе 
нужно да се обезпечат 
ства. Тогавашните

сред 
търговци

I вия, ръководен от маршал 
I Тито и югославското прави- 
I телство в Кайро? Послани- 
I кът пък Томас поставил въ- 
I прос имали някакви проме- 
I ни между правителството 
I на Англия към правителст- 
I вото в Кайро. Г. Драйберг 

пък запитал и поискал да 
се каже какви са отноше
нията на английското пра
вителство към новото вре
менно правителство в Юго- 

I славия, образувано от стра
на на маршал Тито.

Държавният секретар Ло 
дал следния отговор: „За се 
га аз не разполагам с друга 
информации освен ония, ко 
иго се поместват в печата 
за създаване на върховно 
законодателно тяло и Наци
онален комитет за освобож 
дение с права на временно 
правителство, създадеш! в 
Югославня под ръководство 
то на генерал Тито, вожд 
на партизанските части.

ТИТО ОСВОБОЖДАВА ГРА 
ДОВЕ НА АДРИАТИКАИнициатива на бойците
на 11 декември и за пръв път 
обнародва онимка на мар
шал Тито.УРЕЖДА СЕ ИЪРНООК Вестникът пише, че парти 
заните превзели град Био- 
град, югоизточно от Задар. 
Германците употребяват сре 
щу партизаните самолети за 
да унищожат същите преди 
да се проведат в дело техе
ранските решенпя. И вест
ник ПМ (Пост меридием) 
от 12 декември се застъпва
ше за признаване на Тито. 
„Тито и временното прави
телство, което образуваха 
партизаните в Югославия 
се борят за победата на 
зницнте

Приключва ограждането 
на гробницата на загинали
те партизани в сражението 
с фашистите на 5 май 1944 
година на местността Цър- 
ноок. Това е начало на уреж 
дането на тази историческа 
местност. Общинската бор
ческа организация от Боси
леград, подпомогната от стра 
на на стопанските и обще
ствено - политическите орга
низации в общината ще фи 
нансира изграждане на спо 
мен-чешма, спомен-парк и 
на паметник, който ще бъде 
дело на някой известен ску
лптор.

В рамките на чествуване- 
то тридесетгодишнината от 
освобождението на Босилс- 
градския край от фашизма, 
на 6 май идната година, на 
историческото място Църно- 
ок, ще се устрои голямо тъ
ржество. Между другите в 
него ще участвуват нреживе 
ли бойци-партизани от Сър
бия, Македония и Косово, 
участници на битката на та
зи местност.

н това просто 
съпротивата

гер-

съю
демократичен 

мир. Михайлович и правите 
лството на крал Петър 
отговориха и «а двете зада
чи. Затова е единствена ис
тина п това дава обяснение 
защо Тито, който до неотда

и
Предвижда се дотогава 

всички обекти да бъдат го
тови.

не
В. В.

САЩ ЩЕ ПОМАГА ПАРТИ
ЗАНИТЕ. виа имаше само приятели в 

Кремъл, сега има приятели 
и между влиятелните лично 
сти във Вашингтон и Лон
дон”, писа вестникът.

Синтетична хартия Добре осведомени „Нюйорк 
таймс” писа на 10 
1943 година във връзка 
ва изявление на Кордел 
Хал. Под заглавие „САЩ що 
помага Тито в неговата бо
рба” „Нюйорк таймс“ писа 
че САЩ ще помагат парти
заните в Югославия според 
изявланията на дъжавния 
секретар Кордел Хал. Пра
вителството на САЩ, казал

декември 
с то-

Запасите на дърво в света 
няма да могат още дълго 
време да задоволяват нуж
дите за печатарска хартия.

Днес в света годишно се 
харчи 30 милиона тона хар
тия, а през 1980 година това 
число ще се увеличи на 61 
милион тона. Тъй като гора 
та не може толкова много 
да се увеличи през това

ва недостиг на хартия.
Но поставя се друг проб

лем: какво ще се прави от 
отпадъците на тази хартия, 
защото материите от сиите- 
тика вече тревожат хората 
в света. Освен това за нова
та хартия ще бъде нужно 
ново мастило, моливи и пе
чатарско мастило.

Първите дни след заседа
нието на АВНОЮ в Яйце в 
целия свят се проявяваха го 
леми симпатии към нашата 
борба и нова Югослвия. Ти- 
това Югославия стана сим
вол на борбата на 
поробеш! народи.

(СЛЕДВА)

време, за да задоволи нуж
дите за производство на ха 
ртия, налага се производ
ство от синтетика.

Японската и американска 
индустрия вече използват те 
рмопластичии смоли за про 
изводство на хартия. Ако 
окончателните резултати бъ 
дат положителни, съвремеи 
ният свят ияма да чувству

всички
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часовезаотдихипочивка
в

МЕГАН (Полша)

ПОДХОДЯЩ ЧОВЕК
навирил носа. Зава си е

* какво ни е такъв предсе- 
Iдател?
| __ Какво ви е мнение
то за Крапивница, — за 
|пита ЗизяК.

■, А __ Я не ме разсмиваи-
4 И те! — възкликна Солове-

Този нас ние се събра- 
Соловей-Наиоследък организа

ционната работа в нашия 
блок бе поугаснала. За
това

хме у госпожа 
Чик, за да обсъдим кан- 
дидатулите.

— Как мислите, дали 
Ланцкоронски ще се спр 

— запита Куця.
— Щом се отваря ДУ", 

ма за Ланцкоронски, аз^.
изминавам ръцете! * 

изгърмя Паташонски. I 
Не бива да допускаме е-1 
дин пияница в управле
нието на нашия вход.

— Така си е — обади 
се Безпалчик — и следо 
вателно отпада целият 
трети етаж.

— А зашо да не избе
рем Щавница? — учуди 
се госпожа Соловейчик.

— Шавница отпада ди
ректно — той е претова
рен с много задължения. 
Нужен ни е човек, за ко 
гото благото на нашия 
вход би било главна гри 
жа. Накратко — човек

когато някой под- 
мисълта да бъде 

Комитет поЗВАИИЦА хвърли 
създаден 

Входа, всички бяха о0~ 
хванати от радостно чув 

най-после 
потопим в общест- 

живот. Отдавна 
за някаква ко

ави
йчик.

__ Не ви ли стига, че
кучето й редовно подмо
кря стълбището.

В онази вечер 
съдихме твърде 
кандидатури, обаче, за 
съжаление, никоя не от
говаряше на изисквания
та. Никой не притежава- 

качествата, необходи 
ми за бъдещ председа
тел. По едно време за ма 
лко не избрахме пенсио
нера Возняк, но се нало
жи да се откажем и от 
него, за да не обидим пан 
Суходолски. В крайна 
сметка за председател 
на Комитета по Входа бе 
избран някой си Гживо- 
ня. Наистина този Гжи- 
воня живееше в съвсем 
друг блок, но за сметка 
на това имаше едно нео
споримо достойнство: ни
кой от нашия вход не го 
познаваше.

отновоство: 
ще се 
вения 
тъгувахме 
нкретна дейност.

В блоковия 
приеха този проект с ен
тусиазъм, защото досега 
те нямаха никакъв под- 

и това

! си

ре спешеесе яйца. Не би 
било лоше да узнете и 
некою трмку сиреиве, а 
и масълце. Че требе 
лко орешчици (ведно де
сетина Кила) и понесете 
оти нали знайете, че тре 
бе за торте. Да не забова 
рите и йедну низу од уба 
вете шушпе, зелен лук, 
а и кромид. ..

Тате, иди при Ставрию 
нека ти даде йедну тур- 
ту кашкавал,. Гледан са 
мо да не убава, немой да 
ти суне първуту що му 
дойде под руНе. А може 
йоще и од урдуту да уз- 
неш.

После тате, да не ти 
повтарам — че гледате с 
маму тека да направите, 
па дойдете нагоейе при 
нас.

Ючера пощарат ме из- 
ока: Манчо, дойди, имаш 
писмо. Я одавна 
не съм имал, та нещо пре 
търну. Докига да га отво 
рим руКете ми се разтре 
соше. Погледа — од си- 
натога. Я одма си помис
ли — че дойде за праз- 
никат дома. 
лъга.

Пише ми: тате, ко зна
йете, ама гледайте тека 
да га напраите. Че узне
те с маму да заколйете 
'уерестотога 
дай да га очистите убаво 
от перушинуту. После че 
наточиш йедну дамацану 
чека докита се угризе. 
от поланскуту реНию. Не 
мой случайно да донесеш 
от преенуту — оная се 
йе угризла, а тая нека 
почека докига се угризе. 
Од прасенцето че одсе- 
чеш задният бут, а поне 
си и од шушеницете и 
рибицете.

Мама нека одсейе на 
густото сито пешес Кила 
морузно и пешес Кила 
бело брашно и нека събе

ние об- 
многокомитетписмо

и ма

чинен комитет 
твърде затрудняваше ра
ботата им.

— Изберете за предсе
дател Засцински — каза 
ни председателят на бло 
ковия комитет Фабисяк. 
— Той твърде самоотвер
жен общественик.

— А-а, не! възклик
нахме ние. — Засцински

ше

Ама се из-

петла. Гле-

не ни подхожда по цял 
ред от причини.

— Тогава правете, как 
вото знаете! — избухна- ли? 
Фабисяк. — Аз ви посъ
ветвах най-другарски, но 
щом не искате — троше
те си главите сами!

на делото.
— В такъв случай пое

тът Кошон отпада, така

— Разбира се!
— А какво ще кажете 

за магистъра Прушяк?
— Прушняк и без то-

Гледам званицуту на 
синатога, прочето 1>у и на 
бабуту и съга йедно по 
йедно събирам. Ама се 
плашим нещо да не ис-

Всяка наденица имаВносен хумор не казваш в кое училище 
учи синът!краища.

—Да, но тези са 
близо един до друг.

Разбойник 
съпрузи:

— Парите или живота!
— Марид — казва мъжът, 
— Иди с господина!
— Защо аз.

съвсемпушим оти синат може и 
да се разсърди.

Манча посреща двама — Колко километра са до 
вашето село?

— По рано бяха осем. Се
га сложиха табела и пише 
десет. Само да биеме още 
два киломегра излишен път.

В родилния дом млада ма 
йка е посетена от своя при
ятелка.

— Какво хубаво бебе! Не
вероятно много прилича на 
баща си.

— По тихо, мъжът ми все 
ки моменг може да приети
те и да чуе.

— Нали га си мояг живот.
В малък ресторант клиент 

извиква келнера:
— Има гребен в супата

Бащата— Какво не ви харесва в 
тази наденица? — пита кел
нерът.

— Краищата й — казва ке 
лнерът.

ми!се върща вечерта 
капнал у дома и се обръща 
към жена си: — Мерси! Просто удовол

ствие е да види човек, че
— Ти си виновна: пращаш 

ме на родителска среща, а съществуват още честни хо-БЕЗ ДУМИ ра.

Ковбойски
репертоар 02>в Зне/р- / /~ ЩЕ ОЯ //ЯМ<5РН

I/някой ля ПЯек&Я-ФИ У 
ОГЪН??// в ре/герту——^ 
яря- /вя-аимифров-\Р[кино/

петрое •ад

Бдй ■"/он-$и ч о


