
ЪРЯТСТВо НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА 
СФРЮ-ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Съвместната комисия на всички съвети на Съю 
зната скупщина по конституционни въпроси на 7 
и 8 януари обсъди проектоконституцидта на 
СФРЮ. Комисията утвърди 
на проектоконституцията, който ще бъден доста
вен на Съвета на народите на Съюзната скупщина, 
за да го потвърди.

Председателят на Съюзната скупщина и пред
седател на Съвместната комисия по конституцион
ни въпроси Миялко Тодорович заяви, че Съветът 
на народите на 22 януари трябва да разгледа и 
утвърди предложените текстове на новата Консти
туция на СФРЮ и Конституционния закон за про
веждане на Конституцията. Останалите съвети на 
Съюзната скупщина тези текстове ще обсъдят до 
края на януари, а републиканските и покрайнин- 
ски скупщини от 5 до 11 февруари.

Очаква се към средата на февруари Съветът 
на народите да провъзгласи новата Конституция 
на СФРЮ.

окончателния текст
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НОВОГОДИШНО ПОСЛАНИЕ 

НА ПРЕЗИДЕНТА ТИП
Заседание на ОК на СК в Босилеград

ТР ТРякк?Ио^1и,? ИДЕЙНАТА ПЛАТФОРМА
випкМГ™ АА СЕ БОРят

114 НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ В МНОГО ОБЛАС- 
И НА СТОПАНСТВОТО СЛ ОСЪЩЕСТВЕНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИ- 
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И ВСИЧКИ НЕГО ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА СК-НА 15 ЯНУАРИ
На съвместното заседание 

•на Общинокия комитет на 
СК и на кадровата комисия 
на Общинската конферен
ция на СК в Босилеград се 
анализира изборна дейност 
в основните партийни орга
низации в общината.

Констатира се, че избори
те са приключени в опреде
ления от Общинската кон
ференция срок и че избор
ните документи са зачита
ни. Избран е необходимият 
състав в партийните органи 
и форуми в общината. По 
предложение на основните 
партийни организации и на 
кадровата комисия, членове 
те на Комитета водиха об
стойни разговори за сканди-

всички членове и всички не 
гови
тази основа на Десетия кон 
грес трябва да се избират 
хора за отговорни постове 
в Съюза на 
Всичко това 
за Десетия конгрес, 
ще сумира нашите усилия и 
на сегашния революционен

датите на новия състав на 
Общинския комитет и на ос 
таналите органи на Общин 
ската партийна конферен
ция.

На заседанието бе реше- 
но отчетно-изборното засе
дание на Общинската кон
ференция на СК да се про
веде на 15 януари. На това 
заседание ще се избере нов 
Общински комитет и секре
тар на Комитета, членове 
за Междуобщинската парти 
йна конференция във Вра
ня, повечето комисии на 
Конференцията и делегат за 
Седмия конгрес на СК на 
Сърбия.

ПРЕЗИДЕНТЪТ на Републиката (Йосип Броз 
Гито, отзовавайки се на молбата на генералния ди 
ректор на Радио-телевизш Скопие Матея Матев- 
Ски който го помоли от името на всички юго
славски радио и телевизионни станции — 
по случай Новата 1974 година следното 
до гражданите в Югославия:

Ръководства. Върху

комунистите, 
са подготовки

изпрати
послание

КОЙТО

Юбилейната 1973 година,
в която неотдавна чествува 
хме тридесетгодишнината от 
рождението на нашата нова 
държава, беше изпълнена с 
интензивни усилия и всест
ранни акции за укрепване 
на нашата многонационална 
общност и ни донесе 
забележителни успехи. Тя 
измина под знака на рево
люционни промени в разви
тието на самоуправителните 
социалистически отноше

ния и усъвършенствуване 
на организацията на наше
то общество върху стабил
ни и здрави основи.

През годината, която ос-

В. В.

ДЕЛЕГАТИ ЗА VII КОНГРЕС НА СКС
Илия Петров и Никола Лазов
На Конференцията на Съюза на комунистите в Ди

митровград за делегати на Седмия конгрес на Съюза на 
комунистите в Сърбия са избрани: Илия Петров, пред
седател на Общинската конференция на Социалистичес
кия съюз и Никола Лазов, работник в конфекция „Сво
бода” и председател на Работническия актив на СК 
Димитровград. Конгресът ще се проведе през 
рил тази година.

тава след нас много сторих
ме за укрепване основите 
за по-нататъшен обществен 
и материален напредък на 
нашата страна, за решаваща 
та роля на работническата 
класа, за осъществяване на 
пълно равноправие на наро 
ди и народности и укрепва
не на братството и единст
вото, за стабилност и кохе- 
зия на нашата общност по 
пътя на нейното бъдеще ра 
звитие, за укрепване на от
бранителната способност на 
страната и т.н. Тъкмо това 
ни ръководеше и в голяма
та многодишна работа -вър
ху изотвяването на новата 
конституция, която е завър
шена успешно. Революцион 
ното значение на нашата 
нова конституционна систе
ма е изтъкнато много пъти, 

наистина се

Президентът на Републиката Й. Б. Тито 
резултати: в неговите редо
ве са приети забележителен 
брсУй работници и млади хо 
ра, особено от непосредст
веното производство и е на 
правено много да се осигу
ри тяхното болшинство и 
влияние в партийните ръко
водства и изобщо в общест
вото. Положеният труд до
веде до сравнително бързо 
организационно уреждане и 
консолидация в организаци
ите на Съюза на комунисти 
те, до тяхна по-голяма ак- 
ционна способност, кохезия 
и идейно единство. От осо
бено значение е, че в акции 
те, които разгърна Съюзът 
на комунистите най-широко 
се ангажираха всички социа 
листичееки сили — Социа
листическият С7>юз, Синди
катите, сдруженията на бой 
ците, Съюзът на младежта, 
организациите на жените н 
т.н.

в
курс ще даде нова сила и 
тласък. Аз и в случая търся 
от комунистите единодейст
вие и с по-голям устрем да 
иаправят всичко възможно, 
та Съюзът на комунистите 
още по-бързо и по-успешно 
да изпълняпа усвоите задъл
жения и осъществява исто
рическите цели в изгражда
нето на самоуправителпия 
социализъм.

И в икономическото раз
витие през изтеклата годи
на е направена крачка нап
ред. Благодарение на усили- 
та на нашите трудещи се в 
много области на стопанст
вото са осъществени забеле 
жител/ни резултати. Така на 
пример подобрено е иконо
мическото иолежение на на 
шата страна по отношение 
на чужбина, което специално 
се изразява в увеличаване
то на износа на стоки, раз
витието на туризма, засил
ване на валутните резерви 
и т.н. Също имахме и добра 
реколта. Подобрена е плаче 
жоспбсобността на стопан
ството. За всичко това доп
ринесоха засилената отгово
рност на трудовите органи
зации за по-ефикасно и по- 
рационално стопанисване, 
както и организиране на 
стопанството върху принци
пите на конституционните 
промени, което тгрез след
ващите години ще дойде до 
израз много повече. Но про 
блемът на инфлацията още 
не е преодолян и в настоя
щата година ще трябва да 
положим още усилия и в то 
ва отношение да постигнем 
по-големи успехи.

(НА 2 СТР.)

ап-

От отчетната конференция на Съгоза
на бойците

ЗА ДЕЙНО И ВСЕСТРАННО 
ВКЛЮЧВАНЕ В АКЦИИТЕ

4§* Писмото на другаря Тито и Изпълнително
то бюро — основа за разгърната дейност на бор
ците. Всенародната отбрана и цивилната защита 
особена грижа на местните борчески дружества. 
Решителна подкрепа на положителните инициати
ви — непримиримост към уклоните, отрицателните 
явления и слабостите. Достойно празнуване на 
юбилейната 1974 година.защото е нея 

открива нов етап в разви
тието на социалистическото 
самоуправление и изобщо в 
живота яа нашата общност. 

Но сега най-важно и най- 
спешно е конституционните 
разпоредби да се прилагат 
на практика. Затова, през 
годината, която е пред нас 
ще бъде необходим много 
упорит градивен труд и ста 
рание, новата конституцион 
на система Възможно по-ус 
петно да се превърне в де
ло в обществените отноше-

Общииският отбор па 
СУБНОР в Димитровград в 
края на миналата година 
проведе отчетна конферен
ция. Участниците в конфе
ренцията изслушаха доклад 
за -миналогодишната работа 
па Общински# отбор на 
СУБНОР, П редседателство- 
то на общинския отбор и 
комисиите при борческата 
организация в Димитров
град. След разискванията 
бяха приети решения за таз 
годишната дейност.

Борческата организация в 
Димитровградска община, 
както и нейните изпълнител
ни тела, миналата година 
радушно приеха п проявя? 
ват активност за превръща
не на дело задачите от Пие 
мото на другаря Тито и Из
пълнителното бюро. Като 
разкритикуваха отрицател
ните явления — борците се 
декларираха за

наи-скорото им отстранява
не п премахване из живота 
на комуната.

При това се изтъкна, че 
не винаги предварително 
всички неща са били прове
рявани достатъчно, имало е 
явления Писмото да се пзпо 
лзва за лична разплата, да 
се прикрият собствените недо 
статъЧи и пр. Но «съвместно 
с останалите обществено-по
литически организации и си 
ли борците стоят на правил 
ни становища и всестранно 
подкрепят акциите, произтн 
чащи от Писмото.

Особен успех борческата 
организация в комуната по
стигна във връзка с подго
товките на населението за 
всенародна отбрана и циви
лна защита. Като пренася1' 
проверените опити от НОБ-а 
развиват
традиции, запознават 
дите с боевия опит на пар- 

(НА 3 СТР.)

Във всички среди в пове
че случаи с добър успех е 
преодоляно многогодишно
то колебание и е разгърна
та борба срещу колебливи
те и открити врагове на са- 
моупранителното социалис
тическо развитие. Съюзът 
на комунистите се освобож 
дава от чуждите па партия 
та елементи и спътници на 
революцията и тяхното влн 
яние и укрепва доверието и 
престижа сред масите.

Главните трудности до го 
ляма стенен са преодоля ни. 
Съюзът на комунистите има 
пределно ясни становища и 
съвсем ясно определена иде 
йна платформа. За тях офан 
зивно трябва да се борят

пия.
За реализация на нашите 

обществени цели — в които 
се изразяват най-дълбоките 
интереси на работническата 
класа — от сълбовно значе 
ние беше революционният 
курс на Съюза на комунис
тите, неговото постоянно ух 
репване и неговата решите
лна активност. Усилията на 
Съюза на комунистите бяха 
насочени в повече направле 
ния и доведоха до първите

революционните 
мла-

възможио



Югославско-българско сътрудничество(ОТ 1 СГР.)
В стремежа да се навакса 

онова, което в предишните 
години обществото като пя
ло е похарчило повече отко 
лкото е трябвало, в усилия* 
та за стабилизиране, най-го 
ломото бреме се свали вър
ху работническата класа. 
Затова нейното жизнено ра 
вншце не се увеличаваше, 
което повече не може да се 
търпи. Затова ще бъде необ 
ходимо съгласно растежа па 
производството и пронзводи 
телността, възможно по-ско
ро да създадем условия за 
нарастване на реалните лич 
ни доходи на работническа 
та класа.

През годината, която е 
пред нас ще трябва .макси
мално да се застъпим за уве 
личенне на производството, 
производителността и орга
низираността. Трябва да ре 
шаваме и такъв парлив вън 
рос, какъвто е енергийната 
криза, която тази година ни 
беше добра поука. След то
ва ще трябва да осигурим 
стабилни условия за стопаи 
исване в селското стопанст
во, за увеличение на произ
водството на хранителни 
стоки, суровини и т.н., от 
което до голяма степен за
виси Дългосрочното разви
тие и стабилност. Тук имам 
предвид и нашия дългосро
чен план за развитие на цел 
ското стопанство, модерни
зацията му. То ще може 
тогава да поеме голяма част 
на трудещите се, които днес 
търсят работа извън наша
та страна.

Също така поради по-на
татъшното успешно разви
тие на стопанството изоб
що ще се осигурят повече 
работни места, за да се при 
емат на работа новопристи- 
гащите работници. Отдешо 
във вече разработената про 
грама трябва да се създадат 
условия за връщане и пос
тепенно заемане на работа 
на нашите работници, кои
то днес работят в чужбина.

Усъвършенствувайки ихо 
номическата политика и си
стемата на планиране тря
бва всички да имаме повече 
разбирателство за общите 
нужди за по-голяма степен 
на сдружаване. В тази 
сока трябва да се договаря
ме по крупните въпроси 
на нашето развитие. Съшо 
трябва да имаме предвид, 
че по-голямата лична и об
ществена отговорност и дис 
циплина са условие за успе 
т1гно развитие на са.моупра- 
вителната система.

Доколкото се касае до об 
становка в света в измина
лата година се дойде до кру 
пни промени и събития, ме 
жду които някои са от го
лямо значение за по-нататъ 
шното развитие и бъдеще 
на международните отноше 
ния. Укрепнаха напреднича

вите сили и борбата та на
родите и -страните з^ ноза- 
шишмоог, за пълен икономи 
чоски и политически суоере 
нитет, за мир и социализъм 
На историческата Алжир
ска конференция 
манифестираха единството, 
политическата зрялост и на- 
растналата сила на необвър 
зашгге страни. Намаляване 
на напрежението и прегова 
рянето, и<ато част от общи
те процеси ю международни 
те отношения, особено в Ев 
ропа, дадоха някои начални 
резултати. Обаче събитията 
в миналата година показа
ха, че за продължаването 
на тези процеси е необходи 
мо в тях да участвуват рав 
ноправно всички страни, ага 
маляване на напрежението 
да обхване всички части на 
света и да води към реша
ване, а не към замразяване 
на основните междуна
родни проблеми.

Но освен някои охрабря- 
ващн факти обстановката в 
света е доста сложна и (не
известна. Империализмът и 
между народ!тта реакцн я 

оказват силна съпротива на 
прогресивните процеси и на 
стояват без да подбират срс 
ства да ги забавят или 
спрат. Това потвърждава 
кризата в Близкия изток, 
където поради дългогодиш
на агресивна и експанзионп 
стка политика на Израел от 
ново сс дойде до опасна во 
емна експлозия, която дъл
боко разтърси международ
ните отношения и доведе 
до ръба на обща война. Ма
кар че тези дни в Женева 
започнаха преговори, обста
новката в Близкия изток и 
занапред е твърде опасна, 
понеже пито една от причи 
ните ша съществуващото по 
ложе ние в този регион не 
е премахната. Настояваш! 
ята на реакционните сили 
се отразяват също така в 
продължаването на интер
венциите в Камбоджа, в не 
прекъснатото нарушаване и 
изиграване на Парижкото 
споразумение за Южен Ви
етнам, контрареволюцион 
ните събития и кървопроли 
тия в Чили, колониалните 
войни в Африка и разни на 
тисци, които се правят въР 
ху независимите, особено 
необвързаните страни. Вси
чко това е заплаха за меж
дународните отношения и с 
цялата си сериозност пока
зва необходимостта за въз
можно по-бързо решаване 
на международните пробле
ми на базата на уважаване честитя Новата 1974 година.

н осъществяване па закон
ните права и интереси ша 
народите и страните, за ко
нто тези проблеми непосре
дствено сс отснасят.

Ни (Югославия, като необ 
вързана и социалистическа 
страна, не е пощадена от 
натиск отстрани. На някои 
реакционни кръгове в света 
■не харесва, че нашата стра 
на, благодарение на енер
гичната акция па Съюза на 
комунистите и нашите тру
дещи се всс, повече укрепва 
и във външната си полити
ка развива дейност с шсоб- 
ви сили, като заема послсдо 
вързаните и други миролю
биви страни и напредиича- 
вателки и принципни стано
вища но иа'3-важните меж
дународни въпроси. Таки 
ва натисци вероятно щс има 
и в бъдеще. Но ние толкова 
пъти доказахме чс нашето, 
вътрешно единство, самоу- 
правителтгате социалистичес
ки отношения, нашата от
бранителна сила и последо
вателност в политиката на 
пеобвързванс, представля
ват най-добра гаранция за 
сигурност II ПОСТОЯННО уК- 
репваие на международно
то положение на Югосла
вия.

Обаче международната об 
становка е такава, че изис
ква бдителност. Нашите тру 
дещи се, обедипеин в твор
ческия труд за по-иататъш- 
ио изграждане и укрепване 
ма социалистическата само- 
управителна общност могат 
с доверие да гледат в бъде 
щето. Те знаят, че бъдеще
то на машата страна, ней
ната независимост и между 
народно положение са в те 
хшг ръце.

В настъпващата година ни 
очакват бройни и сложни 
задачи. Успехите в тяхното 
изпълняване няма да изо
станат доколкото всички 
всесърдно се застъпим, до- 
колкото всеки, било да се 
касае за отделно лице или 
колектив, изпълни своя Дял 
на работа. Аз съм оптимист. 
Гаранция на нашите успехи 
е във високото съзнание 
на нашите граждани, в мо
щното единство на нашите 
народи и народности, в иде 
йно-политическа и акцион- 
на способност на Съюза на 
комунистите.

ПОЛОЖИТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ 

СИНДИКАТИТЕ НА СФРЮ И НРБ
силно се

Към края на декември ми 
палата година делегация на 
Съвета на Съюза ша синди
катите на Югославия, въз
главявана от Душан Петро- 
вич — Шанс председател на 
Съвета, бс на четириднев
но посещение в НР България 
по покана от председателя 
ша Централния съвет на бъл 
гарските синдикати Констан
ТИП ГяУРОВ.

разнообразно сътрудничество,
Най-виошите дейци 

гослааските и български си 
ндикати както бе констати
рано и в съвместното комю
нике за посещението взаимно 
са сс запознали с работата 
ш синдикатите в двете стра 
иИ, обменили мнения за бъ 
дещето развитие на взаим
ните отношения и сътрудни

на ю-

Аушан Петрович — Шане

След посещението Душан 
Петрович — Шанс и Кон
стантин Гяуров в присъст
вието ша високи де/йци на 
българските синдикати и ю- 
гойлавския посланик в Со
фия Анте Дръндич, търже
ствено подписаха програма за 
бъдещето сътрудничество 

между югославските и бъл
гарски синдикати. В програ 
мата покрай другите форми 
на сътрудничество се пред
виждат и преки контакти 
на градските синдикални 
организации от Белград, Заг
реб, Любляна, Скопие, Тито 
град, Рийека. Крагуевац, 
Ниш, Битоля и Пирот със 
съответни организации в бъ 
лгарски градове. Тези кон
такти ще ,се осъществят още 
през настоящата година.

Председателят на Съвета 
на югославските синдикати 
Душан Петрович — Шане в 
разговор с журналистите 
положително оцени досегаш 
ното сътрудничество между 
синдикатите в двете съсед
ни социалистически страни, 
като добави, че новата про
грама за сътрудничество 
предвижда още по-богато и

чество, както и по някои 
актуални въпроси от разви
тието на .международното 
синдикално движение. В до 
кумента по-нататък се под
чертава, че двете делегации 
са изразили задоволство от 
успешното развитие на все
странните приятелски и вза 
имно полезни отношения и 
сътрудничество между си 
ндикатите на България и 
Югославия през 1973 година 
и обсъдили мерките за не
говото по-нататъшно разши 
ряване в различни обла
сти на синдикалната дей
ност.

Делегациите са обменили 
информации и мнения по 
основните въпроси на отно 
шенията и сътрудничество
то в международното син
дикално движение и поло
жението на работническата 
класа. Те положително са 
оценили развитието на -меж
дународните синдикални от 
ношения и сътрудкичество- 
в условията на все по-голя- 
мо прилагане на принципи
те на миролюбивата актив
ната коегзистенцня и сътру
дничеството между държа
вите с различни обществе
ни системи.

Делегациите изразиха уве 
реност, че резолюциите при 
ети на Четвъртата конфере 
нция на ръководителите на 
държавите и правителства
та на необвързаните стра
ни, проведена в Алжир, ка
кто и декларацията на гру
пата на синдикатите на не
обвързаните и други страни 
ще допринесе за укрепване 
на световния мир и ще заси 
ли борбата срещу империа
лизма, колониализма, неоко 
лониализма и ционизма, за 
свобода прогрес и независи
мост на всички народи.

В съобщението се казва, 
че всички разговори между 
двете делегации, както и сре 
щите, които югославската 
делегация има в София и в 
Пловдивски окръг сз преми 
нали в сърдечна и приятел
ска атмосфера, в дух на вза 
имно разбирателство и ува
жение.

Югославската делегация 
бе приета в София и от пре 
дседателя на Държавния 
съвет и първи секретар и 
ЦК на БКП Тодор Живков.

на-

На всички граждани 
нашата страна на 
трудещи се, на нашата мла 
деж и пионери, армейците и

на
нашите

Службата по сигурността, аз

Изборите и учредяването на новите 

скупщини през април и майВЕСТНИК НА БЪЛГЛЕ 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФГ ЮГОСЛАВИЯ 
втв Скупщината на СФРЮ.

Комисията за избори и из 
бирателна система при Съю 
зната
ССРНЮ изтъква, че с тези 
срокове трябва да се съгла
суват следните акщш: аман- 
дманно учредяване на орга
низациите на сдружения 
труд .приемане на статутите 
на .местните общности, прие 
мане на общинските стату
ти, самоуправително транс
формиране на общностите с 
взаимен интерес, приемане 
на избирателните закони и

От 5 до 7 април — избори 
за общинските скупщини: 
делегати за самоуправител- 
иите съвети, .съветите на ме 
стните общности и обществе 
но-политическите съвети.

От 15 до 20 април — учред 
яване на общинските скуп
щини и избиране на делега
ти. за републиканските скуп 
щини и Скупщината на 
СФРЮ, а в автономните по
крайнини за покрайнински- 
те скупщини.

От 20 април до 5 май —
учредяване на републикан
ските и тюкрайииниски оку- 
тцини и избиране на делега 
ти за Скупщината на СФРЮ.

15 май: — учредяване на

На последното си заседа
ние Комисията за избори и 
избирателна система при 
Съюзната конференция на 
ССРНЮ обсъди задачите на 
Социалистическия съюз в 
предстоящите избори. На за 
седанието са изтъкнати и 
Някои „набелязани" срокове 
®ъв връзка с предстоящата 
избирателна дейност и учре
дяване на новите скупщини. 
Ето как изглеждат тези сро 
кове.

До края на фивруари ще 
бъдат приети конституциите 
на СФРЮ и социалистически 
те републики.

На 15 март ще бълаг раз
писани изборите за Скупщи 
ната на СФРЮ.

Урежда

ДАфвтоф.
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
I редактор 
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Заседание на Председателството на СЮК
Сесия на ОС в Босилеград

ОТ ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ В ОБЩЕСТВОТО 

ЗАВИСИ АФИРМАЦИЯТА НА 

КОНСТИТУЦИОННИТЕ НАЧАЛА
ОБСЪДЕН НОВИЯ 

ОБЩИНСКИ СТАТУТ
В последния ден на мина- 

година в Босилеград 
заседава Общинската скуп
щина. Главно внимание се 
отдели на обсъждането на 
проектостатута на общината 
Тоя документ е съгласуван 
с проектоконституциите на 
СФРЮ и СР Сърбия и пред 
ставлява съществен израз 
на проблемите и потребите 
на общината като самоупра 
вителна и основна общест
вено-политическа

Всъщност статутът на об
щината ще бъде най-широк 
обществен договор на труде 
щите се, на основните орга
низации на сдружения труд 
на местните общности, на 
общностите с взаимен ин
терес и на другите самоуп
равителни организации и об 
щности в комуната. Като 
такъв той ще бъде предста
вен на най-широко разиск
ване във всички обществе

но-политически структури в 
общината.

На заседанието на Общин 
ската скупщина се взеха ре 
шения за временно финан
сиране на някои общински 
служби и фондове до прие
мането на новия общински 
бюджет.

На дневен ред на заседа
нието се намери и предло
жението за интеграция на 
Службата за вътрешни ра
боти в Босилеград е остана
лите служби във Врански ре 
гион. Това предложение, ко 
ето няколко пъти досега бе 
отхвърляно най-сетне е при 
ето.

лата
Изхождайки 

ки и извънредното значение 
на характера и дълбочина
та на промените, които се 
извършват с 
ституция, Председателство
то на СЮК призовава 
новете, организациите и фо 
румите на Съюза на комуни 
стите да засилят своята иде 
йно-политичеека активност, 
Ръководствата на ОКЖ да 
се организират адекватно 
на задачите и със своите и- 
нициативи, отговорно и все
странно ангажиране в Соци 
алистическия съюз, синдика 
тите, младежките и борчес
ки организации, в самоупра 
вителните и държавни ор
гани да допринесат за създа 
ване на всички необходими 
условия за последователно 
осъществяване на конститу
ционните решения в живо
та. Всестранното, идейно о- 
риентирано и организирано 
усилие на всички прогреси
вни сили в обществото, кои 
то носят социалистическото 
съзнание във Рсички основ
ни самоуправителни органи 
зации, общности и по-широ
ко, е необходима предпоста 
вка и съществено условие 
за същинска афирмация на 
революционното съАъРжа- 
ние на конституционните 
начала и принципи в обще
ствения живот.

На 5 януари в Белград се състоя 45-то заседа
ние на Председателството на Съюза на югославски 
те комунисти на което бе разгледана Проектокон- 
ституцията на СФРЮ. На заседанието председваше 
Стеван Доронски, а уводно изложение изнесе Юре 
Билич, член на Изпълнителното бюро и член на 
Съюзната конституционна комисия. След заседа
нието бе издадено Съобщение,

от тези оцен-

новата Кон-

чле-
в което се казва:

На заседанието е оценено 
че Проектоконституцията на 
СФРЮ представлява 
редно важна и революцион 
на крачка в осъществяване 
на програмните цели и по
литика на СЮК. Тя

Новата Конституция на 
СФРЮ е резултат на пове- 
чегодишна непрекъсната де- 
йно.ст на социалистическите 
самоуправителни сили в на
шето общество начело със 
СЮК за постоянно подобря 
ване на обществено - иконо 
мическите и политически от 
ношения съгласно достигна
тия степен на развитие на 
обществото и изказаните те 
жнения и интереси на рабо 
тническата класа. Широко 
организираното демократи
чно и публично обсъждане, 
в което комунистите съвме
стно с всички социалистиче 
ски сили в нашето общест
во положиха много творче
ски усилия, напълно потвъР 
ди, че този път на развитие 
на/нашето.общество е приет 
от огромното болшинство 
на нашите трудещи се. И- 
дейНо - политическата осно
ва, насоките и съдържание
то на конституционните про 
мени в тези разисквания бя 
ха потвърдени, допълнени и 
по-нататък разработени.

общност.
ИЗВъН-

значи
подобряване на самоуправи 
телните социалистически от 
ношения и социалистическа 
та демокрация изобщо. Осо 
бено значение на новите ко

Отборниците разгледаха и 
деветмесечните резултати на 
стопанските организации в 
общината за период януари 
— септември 1973 година, 
както и програма за хигие- 
низация на общината до 1975 
година.

нституционни решения *се 
състои в това, че те възпос 
тавят такива форми на об
ществено 
политическо уреждане в на 
шето общество, които дават 
възможност на работничес
ката класа във все по-голям 
обсег да владее с целокуп
ното обществено възроизвод 
ство, което е условие социа 
листическото самоуправле
ние все повече да бъде съ
щински доминантно отно
шение в нашето общество и 
нашата социалистическа об
щност почтьлно да се разви 
ва по пътя на изграждане 
на свободна асоциация на 
производителите. Същевре
менно, новите конституцион 
ни решения по-нататък за
дълбочават и заздравяват 
равноправието, братството и 
единството на народите и 
народностите в Югославия 
и дават нови импулси на ра

икономическо и В. В.

От отчетната конференция на Съюза на 
бойците

За дейно и всестранно 

включване в акциите
(ОТ 1 СТР.)

тизаните, борческата органи 
зация настоява в предприя
тията, училищата, с гражда 
нството, много повече да се 
работи върху укрепване на 
самозащитата.

Отчитайки че миналата 
година държавните празни
ци 4 и 7 юли са сравнител
но добре отпразнувани, бор 
ците изказват недоволство 
от пасивността на просвет
ните работници и други кул 
турни институти. Една от 
предстоящите задачи в та
зи насока ще бъде всички 
фактори да се ангажират, за 
да се получи по-голяма ма
совост.

В приетите решения се из 
тъква, че борческата орга
низация изцяло приема ре
шенията на Общинската ко 
нфереиция на СКС и Общин 
ския комитет за ио-нататъш 
но провеждане на дело Пие 
мото на другаря Тпто и че 
занапред по-решително и 
по-последователно да се 
включат в борбата срещу 
антисамоупрзвителните и ан 
тисоциалистически явлеиия

Издигане на съзнанието 
сред борците, запазването 
ма свободата и независимо
стта, укрепване на братство 
то и единството, подигане на 
боевия дух и убедеността, 
че въоръженият народ, готов 
да брани своята свобода е 
непобедим — са само
от въпросите, върху --------

работи борческата орга
низация-

Борческата организация 
чрез обществено - политиче 
ската ш дейност ще допри
нася за всенародната отбра 
на, тя да [стане грижа и ак
ция на трудещите се, всич
ки органи и организации, 
да се засили зоркостта сред 
борци и граждани към дей- 
ствуването на неприятеля 
— вътрешен и външен.

От друга страна, борците 
ще съДей/ствуват за последо 
вателно прилагане на кон
ституционните амаидмани, 
стабилизацията на стопанст

вото, решаване на икономи 
ческите и социални пробле
ми. Изходна основа за това 
са подготовките за X 
грес на СЮК и VII конгрес 
на СКС, реорганизацията на 
стопанството върху 
мании начала, сдружаване 
на стопанството, борбата за 
самоуправителния 
Зъм и афирмация на работ
ническата класа.

Посочвайки, че

Г кон-

Възобновете обонамента си за 
вестник „Братство“ за 1974 год. аманд-

звитието на самоуправител- 
ната демокрация.

социалиV У
местните 

дружества на борците мина
Сесия на Общинската скупщина в Димитровград лата година не винаги са 

били достатъчно дейни по 
отделни въпроси, конферен
цията прие решение да се 
подобри тяхната дейност.

С оглед, че цялата 1974 го 
дина е юбилейна — навър
шват се 30 години от съз
даването на Царибродския 
партизански отряд „Момчил 
войвода“, освобождението 
на Димитровград от фашиз 
ма, създаване и заминаване 
на фронта на Първа царибр 
одска бригада и включване 
то й в Осма сръбска ударна 
бригада и 22-ра Сръбска у- 
дарна дивизия — борческа
та организация настоява с 
останалите обществено - по 
литически сили в комуната 
да се изготви програма за 
чествуване.

Борците през тази година 
ще положат грижи за още 
по-добро материално и соци 
ално осигуряване на участ
ниците в НОБ-а, техните се 
мейства. При това, на Общи 
нската скупщина <се предла
га да приеме решение за 
критерии по материално об 
езнечаване на борците, дава 
не ма парични помощи във 
вид на стипенднране на уче 
иици и студенти.

Накрая борците ще сс 
включат в останалите обще 
ствено - политически орга
низации в изпълняване на 
всички предприемащи се ак 
ции и в акЦидта на солидар 
мост ;с азиатско-африкански 
те народи за материалната 
и моралната им подкрепа в 
борбата срещу импер 
ма. С

СНАБДЯВАНЕТО Е СЛАБО
Градът все още няма младе 
жки дом и подходящо МЯ(С- 
сто, където младежите мо
гат да прекарват свободното 
си време. Обаче, приемайки 
отчета отборниците не пред 
ложиха и съответни реше
ния за пълно премахване на 
тези явления.

с данък, и най-често лаи
кът остава неплатен.

Приемайки информация
та за състоянието в снабдя 
ването, в общината с разли 
чни стоки и решението ин
формацията да бъде доста
вена на търговските органи 
зации, отборниците не за
ключиха как да се подобри 
снабдяването в общината 
Макар, че по селата има 36 
магазини снабдяването е ела 
бо. Една от причините е 
недостигът на оборотни сред 
ства, което затруднява за 
режданего на магазините с 
по-големи количества сто
ки. Но има и субективни 
причини в търговските пре 
дприятия, за което на сеси
ята не се дадоха съответни 
предложения.

Във връзка с, отчета за 
престъпленията иа непълно- 
зрели лица бе казано, че 
през 1973 година е имало по 
малко престъпления, и че тр 
ябва да се предприемат мер 
ки за изкореняване иа таки
ва прояви. Затова е нужно 
да се създадат условия за 
по-съдържателен културно- 
забавен живот на младежта.

Общинската скупщина 
Димитровград, 
си състояла 
разгледа анализа за размера 
и плащането на данъка през 
1973 година. Отборниците на 
двата съвети на Скупщина
та бяха запознати, че през 
1973 година Службата по об 
ществени доходи е 
задача да събере сума от 
три милиона и триста хиля 
ди динара от данъЧн на зе
меделски производители, за 
наятчии, заети лица и др. 
Обаче платени са два мили
она и петстотин хиляди ди- 
нара или 78 на сто, което е 
с 1 на сто повече от лани.

Приемайки анализа на Слу
жбата отборниците изтъкна 
ха че работата на същата 
трябва да се подобри, като 

предвид и обективни 
те трудности, които са поп
речили плащането да бъде 
по-успешно. Това са преди 
всичко материалните 
пости и специфичността на 
общината — чиито данъко
платци в голям брой са из
вън общината. Поради това 
е невъзможно да им се ®ръ 
чат решения за задължение

в
на сесията

се неотдавна,

имала Разисквайки по информа
цията за начина иа образо
ванието на роден език бе за 
ключено, че този въпрос тр
ябва гю-конкретио да бъде 
регулиран в статута иа об
щината. Също трябва да се 
предприемат мерки за създа 
ване на условия за обучение 
на роден език. Затова е нуж 
но да се издават учебници 
на български език, подготвят 
кадри, организират семина
ри и др. Директорът на осно 
виото училище в Димитров- 

Кирил Трайков изнесе

част
които

ще

имаха град,
някои проблеми във връзка 
с обучението на роден език.

За изпълняващ длъжност
та секретар на Общинската 
скупщина в Димитровград 
бе назначена Вера Милано
ва, началник иа общите ра 
боти.

труд

иализ-
т. Н.А. Д.
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Отчетно-изборно заседание на ОКнаССРН в Босилеград Щ\\ V’ гпЧ” 4,1
Борис Котадинов е ро ет 1960 година. Осем го 
ден през 1942 година дини е бил председа- 
в с Долна Лисини. Ги- тел на Общинската ко 
миази» завършил в Ко нференция на Съюза 
силеград, а полувисше иа младежта в Боси ле 
Педагогическо учили- град, беше на Предсе- 
ще в Ниш. Той е про- дателсгаото на Репуб- 
гимназиален учител по ливанската младежка 
български език в осно конференция а, дейно 
вното училище „Геор- участвуваше и в рабо
ти Димитров" в Боси- тага на останалите об 
леград. ществено-политически

В Съюза на югослав- организации в община 
ските комунисти е при

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ССРН ЩЕ СЕ 

АФИРМИРАТ С АКЦИИ
ш I

* За председател на Конференцията е избран Борис 
Костадинов та.

босилеградското село. Наи
стина постигнатите резулта
ти са добри, но с решаване 
то на проблемите, те биха 
били оо-големи.

Най- много трудности има 
в земеделието: то с занема
рено, а в селата все повече 
остават старчески семейст
ва, които не са в състояние 
да обработват имотите си. 
Още по-тревожио е това, че 
след тях вече никой не оста 
ва на имотите им.

— Земеделските коопера
ции ше превзимат мерки за 
коопериране и други видове 
сътрудничество със земедел 
ските производители. Те «е 
изкупуват всичко, което про 
извеждат частните произво
дители. Това увеличава ми
грацията, особено иа по
-младите — каза се иа засе
данието.

Делегатите на Конферен
цията от тлъминския район 
изтъкнаха, че селата им и- 
мат сериозни трудности в 
съобщенията и здравеопазва

бъде в центъра на основни
те обществени въпроси и в 
съвкупните обществено - по 
литическм акции, конто в 
комуната води Съюзът на ко 
мушгстите.

Във връзка с това бе из
тъкнато, че най-важните за 
дачи пред ССРН в предсто
ящия период са: осъществя
ване на обществено - иконо 
мнческнте отношения в но
вия политически курс, п с 
това и цялостна афирмация 
на сдружения труд, разви
тие на селското стопанство 
и на социалистическите 
моуправителнп отношения 
на село, осъществяване на 
кадровата политика чрез о- 
сигуряшше на работническо 
мнозинство във всички орга 
низацни н органи и др.

нов и Цоне Тодоров.
С цел да се осъществи е- 

динство в най-масовата об
ществено - политическа ор
ганизация в общината и по 
следователно да се зачитат 
всички критерии от канди- 
датство се отказаха Цоне 
Тодоров и Любен Арсов.

предложени Борио Костади- 
нето.

Електрификацията на се
лата е неотложна задача, 
върху която най-много тря
бва да се ангажира ССРН. 
Разширяването иа здравна
та защита и доближаването 
й посредством теренните ам 
булатории до населението 
— е също задача, върху коя 
то трябва да се ангажират и 
организациите на ССРН.
ПОСТИГНАТО ЕДИНСТВО

НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
В предварителните разго

вори за кадрови решения, 
местните организации на 
ССРН в общината, за пред
седател на Общинската «кон 
ференция бяха предложили 
четирима кандидати. В най- 
много организации ра били

С мнозинството гласове 
за нов председател на Кон
ференцията е избран БО
РИС КОСТАДИНОВ и Изпъ 
лнителен съвет от 11 члено
ве, между които най-много 
са земеделски производите-

са-

Б. Костадинов
На отчетно - изборното за

седание на Общинската кон 
ференция на ССРН в Боси
леград, на което взеха уча
стие Тихомир 
член на Председателството 
на Републиканската конфе
ренция на ССРН н Стоядин 
Стошич, член на Полнтнчес 
кня актив на ЦК на Сър
бия, встъпително слово из
несе Цоне Тодоров, досега
шен председател на Конфе
ренцията.

— В осъществяването на 
новия политически курс, на 
чертан с Писмото, необхо
дима е постоянна и най-ши 
рока мобилизация в акци
ите, при което особенно го
ляма роля има ССРН. Чет
въртата Конференция на 
ССРН на Сърбия означи ре 
шителна крачка напред в 
създаването на условия за 
всестранна критика и само
критика за провеждане на 
поръките от Писмото и за 
надделяване на всички сла
бости — изтъкна Тодоров.

Има условия
Тодоров, ССРН в нашата 
община да бъде идейно и 
акционно способен чрез соб

ли.
БОСИЛЕГРАДСКОТО СЕЛО 
ПРЕД РЕДИЦА ПРОБЛЕМИ Бе изразена благодарност 

на другаря Тодоров за досе 
гашната му работа в ССРН,

В. Велинов

Милошевич,
В обстойните разисквания 

се посочиха редица нереше
ни проблеми, обременяващи

■I *

Димитровград

Публичното обсъждане на проентоотатута
в пълен разгар

равното осигуряване и вете 
ринарските услуги е разиск 
вано в Сенокос.

мно ясно определени в ста
тута на общината.

За развитието на здраве 
опазването във Висок и от
криване на здравна стан
ция, рейсовата линия през 
зимата, отношението със зе 
меделската кооперация, зд-

Публичното обсъждане на проектостатута 
Димитровградска община е в пълен разгар. След 
проведените събрания във Висок и Забърдие, как- 
то и в някои крайградски селшца, в течение са съб 
ранията и в останалите села от общината. Започна 
обсъждането му и в организациите на сдружения 
труд.

на
Разискванията върху про

ектостатута продължават.
добави

А. Д.

ствени акции да решава ко
нкретни проблеми. Това ще 
се осъществи с укрепване 
ролята и отговорността на 
ССРН, който да бъде опора 
на всички трудещи се в ко
муната.

Местните организации, а 
особено Общинската кон
ференция на ССРН ще афи- 
рмират дейността си чрез 
конкретно организирани ак 
ции с най-широко участие 
на населението.

Тодоров подчерта, че ме
стните организации на 

ССРН трябва да имат реша 
ващо влияние върху всички 
обществено - политически 

центрове в общината. За из 
пълняването на тази необхо 
дима роля предусловието е 
ССРН организационно и ка 
дрово да укрепне, което до 
сега не е винаги било зави
дно.

Организациите на 
имат отговорни задачи за 
развитие на земеделието и 
укрепване на самоуправите- 
лните отношения въ® всич
ки стопански и извънстопан 
ски организации. В рамки
те на ССРН широка дей
ност трябва да разгърнат 
местните общности, за да се 
успее в решаването на ко- 

битовите пробле-

ЗА ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЧНОСТ 
В ИЗБОРИТЕ НА ССРНЗа проектостатута на Ди

митровградска община из
насят сказки обществено-по 
литическите дейци, които 
запознават гражданите със 
съдържанието на проекто
статута. На всички събра
ния в местните общности е 
уяснено, че проектостату- 
тът на Димитровградска об
щина е в Съгласие с принци 
пите в проектоконституции- 
те на СФРЮ и СРС и пред
ставлява отражение на са- 
моуправителните отноше
ния в общината. Най-много 
има въпроси и предложения 
за значението, мястото и ро 
лята на местните общности.

Този въпрос е доминирал 
на събранието в Моинци, ка 
кто и как е решен въпроса 
за здравното и пенсионно о- 
сигуряване на частните сел
скостопански производите
ли; как ще бъде организира 
на кооперация „Сточар“, сът 
рудничеството й и със земе 
делците и др.

В село Брайковци освен 
тези е повдигнат и въпроса 
за съобщенията.

Най-обстойни разисква
ния за проектостатута на об 
щината е имало в село Бре-

бевница. Разисквано е на 
кой начин да се реши въпро 
са на участниците в Народо- 
освободителната война. Пря
ката детска защита, осигуря 
ването, образованието и пре 
дложенията във връзка е 
тези въпроси; а именно да 
бъде точно определено как
ви са длъжностите към де
цата, има ли възможности 
за здравно и песионно оси
гуряване на частните сел
скостопански производите
ли и да бъде в статута иа 
общината, че е недопустимо 
да има неграмотни 
били предмет на разисква
ния на това събрание.

Във Вълновия е домини
рал въпросът за сдружения 
труд и начина на сдружава 
не на частните селскостопан 
ски производители и коопе
рацията.

Настаняването на работа, 
данъчните облекчения па 
старческите, домакинства, из 
купуването на селскостопан 
ски продукти, снабдяването 
с промишлени 
роси, за които са се интере
сували жителите на Камени 
ца. Те предлагат всички те
зи въпроси да бъдат преди-

Разисквайки за състава на 
изпълнителните 
тела при ОК на ССРН, как- 
то и за бъдещия председа
тел на същата, членовете на 
Изпълнителния отбор на 
Социалистическия съюз, кад 
ровата комисия при Общин 
ската конференция на СК и 
представители на всички об 
ществено - политически ор
ганизации, на заседанието 
състояло се миналата седми 
ца, единодушно решиха, в 
изпълнителните органи на 
Социалистическия съюз да 
бъдат избрани афирмирани . 
лица, които дейно се борят 
за провеждането на полити 
ката на СКЖ и задачите от 
Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро на 
ОКЖ.

ференция по оправдателни 
органи и причини е отложена, бе зак 

лючено да се чуят мненията 
и на членовете на местните 
организации на Социалисти 
ческия съюз. По този начин 
ще бъде обезпечена пълна 
демократичност в изборите, 
а ще се имат предвид и зак 
люченията на Общинската 
конференция на СК във връ 
зка с кадровата политика, 
приети след проведените съ 
брания в местните организа 
ции на Социалистическия 
Рьюз.

Разглеждайки досегашни 
те подготовки за изборната ко 
нференция бе отчетено, че 
е имало и някои пропуски. 
Бе заключено, че е трябва
ло да се има предвид съста- 

Имайки предвид обстояте ВъХ на членовете, а преди 
лството, че изборните събра всичко от коя структура тря 
ния в местните организации бва да бъде бъдещия пред
на Социалистическия съюз седател на Изпълнителния 
са проведени още през про- отбор на Социалистическия

са

ССРН

стоки са въп
мунално -
ми.

Във всички дейности нуж 
но е да се осигури ССРН да

летта на миналата година, 
а Общинската изборна кон-

съюз.
А. Д.
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Милан_Алек$анЬров, ВК работник-сшндикалвн деец Стйтутарна дейност

САМОУПРАВЛЕНИЕТО Е КЛЮН 

ЗА ПРЛБЛЕМИТЕ
ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА 

В СТАТУТА
В член 1. на проектостату- 

та на Димитровградска общи 
на се казва:

та. Когато става дума за то
ва, от авангардно значение 
е действуването на Съюза на 
комунистите в осъществява
нето на всичко онова, кое
то съдействува всена
родната отбрана да стане 
съставна част на самоупра- 
вителната идейно_политичес 
ка, техническа и войнишка 
боеготовност на всеки граж
данин, работник, организа
циите на сдружения труд, 
местните общности и тн. 
‘Зарад всичко това, в рази* 

скванията по проектостату- 
та и гражданите и работни
ците трябва колкото се мо
же по-добре да разберат съ
щността и смисъла на тази 
част от статута, отнасяща се 
до всенародната отбрана. Не 
става дума само за материя, 
която общинския статут за 
първи път дефинира и регу
лира, но за начина и ролята 
в организиране на подготов
ките и акциите на .всенарод 
ната отбрана, колкото и не
обходимостта да се разбере 
класовата, идейно-политичес 
ката и военна концепция на 
всенародната отбрана и граж 
данската защита. Преди вси
чко, разискванията трябва 
да покажат, че всенародната 
отбрана е част на самоупра- 
вителната дейност на граж
даните и колективите, на • 
трудещите се, работническа
та класа, която 
ва възможност

Вече петнадесет години Милан Алексан 
ДРОв е висококвалифициран 
транспортното предприятие в Босилеград. От 
неотдавна е председател на профсъюзната ор 
ганизация в Босилеградска община.

Познавайки добре състоя
нието в трудовите колекти 
ви Александров изтъква: — 
Особенно внимание ще отде 
лим за укрепване на взаим
ните отношения в трудови
те колективи. Но за да ус
пеем трябва пълно и цяло
стно да афирмираме на дейно 
стта на синдикалните подру

„Гражданите в Димитров
градска община доброволно 
са се обединили с останалите 
югославски народности и 
сръбския народ в демократи 
чна федеративна държавна 
общност на свободни и рав
ноправни народи и народнос 
ти, в която в итерес на все
ки народ или народност се 
обезпечават и осъществяват: 
национална свобода и неза 
висимост, равноправие и бра 
тство и единство на народи 
народности, единни интере
си на работническата класа 
и солидарност на работници
те и всички трудещи се и 
тн.”

механик в авто-

За първи път на такъв
пост в Босилеградска общи
на е работник от непосред
ственото производство. Рабо 
тник, който, дето ое казва, 
създава чиог динар.

съвет и на останалите само- 
управителни органи в авто
транспортното

тие. Сега е и член на пред
седателството на Актива на

предприя-

— Това няма да ми попре 
чи на ежедневната ми про
фесионална работа. И 
ред

ник в автотранспортното 
предприятие. Дължността 

председател на Общинската 
профсъюзна организация Ше
изпълнявам след работното 
си време — казва Алексан-

занап
си оставам меха-

Такава воля. изразена още 
в социалистическата револю 
ция и изграждането на со
циализма и самоуправителии 
те обществени отношения да 
ва за право на Димитровград 
ските граждани в своя ста
тут да определят и конститу 
ционни положения, които ги 
задължават на своята тери
тория да организират (и ръ 
ководят с нея) териториал
на и гражданска защита, да 
насочват „подготовките” в 
организациите на сдружения 
труд, местните общности и 
осигуряват изпълнението на 
други задачи от всенародна
та отбрана ,а във военно по
ложение да организират иръ 
ководят с народната съпро
тива в общината.

Такива права и задълже
ния произлизат от общото 
начало ,че никой няма пра
во да подпише капитулация- 
С други думи казано, стату- 
тът задължава гражданите 
с всички средства и на вся
ко място в нашата страна 
да се борят срещу похити
теля- Отбраната с всички 
средства и организирани си
ли получава най-пълен сми
съл в съзнателното ангажи
ране на всички сили в тяс- 
но сътрудничество с армия-

Дров.
След работата в предприя 

тието и безброй поправки 
на мотори, Александров съб 

ком-лича работническия 
бинезон и отива в
канцеларията, 

завърши 
които го очакват като синди 
кален деец. По такъв начин 
като работник в производ
ството има възлюжност не
посредствено да се запознае 
как функционира работниче 
ското самоуправление, кога 
и от кого се нарушават само 
управителните и законни 
права на работгпгка и про
чее.

за да
работи,някои

да- 
граж-

даните самоинициативно, да
защищават самоуправително 
то общество.

М. Б.

— Известни са ми много 
случаи не само в нашето пре 
дприятие, но и в останали
те стопански организации в 
общината, в които е пренеб- 
рягвано самоуправителното 
решаване. Много пъти гру
бо са нарушавани самоуп- 
равителните права на работ
ниците. Ето защо в работа-

Все още 
недостатъчно 
работници 

в СК

Милан Александров

жници и на основните орга 
низации на сдружения труд.

комунистите — непосредст
вени производители.

— Профсъюзната организа 
ция е наистина самостоятел 
на в работата си, обаче тя 
действува съвместно със Съ
юза на комунистите и с ос
таналите обществено - поли
тически организации, 
съгласуването 
де още по-голямо — успехи 
тс ще бъдат налице 
ва Александров.

До преди десетина 
дни > Общинската ор
ганизация на Съюза на 
комунистите в Бабуш- 
ница наброявала 1 054 
членове. Според стату- 
тарното решение Об
щинската конференция 
трябва да има 75 де
легата. На VI заседа- 

ОК на СКС бе

за-се В. Велиновщесита
за пълна афи- 

развитие
стъпвам 
рмация, 

укрепване на самоуправ-ите- 
лните отношения във всич
ки колективи в общината — 

Той

и

АкоАлександров.изтъква
на акциите бъи досега е бил включен в 

на проблемите ние на 
решено бъдешият Об
щински комитет 
има 15 членове, а във 
всяка комисия по се
дем. В състава на ново 
учредената Общинска 
конференция е необхо 
дилю да се обезпечи 
работническо .мнозин
ство от 60 на сто (ра
ботници от непосред
ствено производство).

Все още обаче в ор,- 
ганизациите на Съюза

решаването 
от т°я ®ид. Повече пъти е 
бил член на работническия

каз-
да

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО „КОМПАС", ДИМИТРОВ
ГРАД

на комунистите в та- 
.зи община има недо- 
статючно работници и 
земеделци. Досега са 
зачленеии общо 396 

. души, а от 532 членове 
на Съюза на комунис- 

на постоянна

ОБЯВЯВА
тите 
работа са 234.

През настоящата го- 
. дина, това ще рече 
след Писмото на др. 
Тихо и Изпълнително
то бюро на Председа
телството на СК>К, по 
чти половината от ор
ганизациите не еа при 
ели мито един член в 
СК.

ПУБзаИпЧрода1бГГ.т полутежко теренно моторно 
ля р А СИТРОЕН". Начална цена — 5 000возило, марка 

динара. «1^

Тьогч.т ще стане в помещенията на представи
телство Компас’ на Градиш край Димитровград 
на 19 ЯНУАРИ 1974 ГОДИНА В 10 ЧАСА СУ хрип 
ТА.

М. БЗИМЕН ПЕЙСАЖ
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Обществено-икономическото развитие на Юго
славия през настоящата година е проникнато от 
духа на становищата, произтичащи от Писмото на 
другаря Тито н Изпълнителното бюро, конституци
онните решения, Платформата за подготовките на 
X конгрес и от други важни партийни решения-

Партийните решения — мощен импулс на икономиката

Оптимизмът извира и от 
далеч по-благоприятните об
ществено - икономически и 
политически условия. Нова 
та конституция ще доприне 
се, както каза другарят Ти
то в Яйце „самоуправление
то да прерастне в цялостна 
обществена система, учреде 
на като единно производст
вено обществено отношение 
със съгласувано действува
ме на всички обществени фа 
кгори от основните органи
зации на сдружения труд и 
останалите основни самоуп- 
равителни общности до фе
дерацията“.

За резултатите обаче ще 
говорим в края на годината.

то за туризма, както и дру
ги обществени договори ще 
спомогнат 
преодоляване на затрудне
нията в икономиката.

Б ръцете на работническа 
та класа все повече прииж
дат права и тя ще стане най 
-мощния фактор в стопа ние 
ването. Направените изменс 
ния в икономическата сисгс 
ма и тези, които предстои 
да се направят, а това са 
системата на цените, 
да, данъка, външната търго 
вия, валутно-кредитната, 
зарната, разширеното 
производство ц планирането 
— значи постепенното 
подчиняваме на сдружения 
труд.

ПО-СТАБИЯНО ОБЩЕСТВЕНО 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
за по-успешно

Цялата политика на потре 
бление е концепирана като 
антииифлациоииа. Така че 
капиталните вложения и ли 
чното потребление ще могат 
да се увеличат до разпола
гаемите средства, а личните 
доходи съгласно с увеличе
ние на дохода и производи
телността на труда. При то
ва, особена грижа ще се о- 
бърне в обществения сектор 
на жилищното строителство 
и защитата на жизненото 
равнище на населението с 
най-малки доходи.

Следователно, в началото 
на 1974 година място за оп
тимизъм има. Изтеклата го
дина, въпреки доста трудно 
сти, показа че преустройст
вото върху амаидманни на
чала, интеграционните про
цеси, чувствителното подоб
рение на платежоспособно
стта на предприятията, са 
верен път за заздравяване 
на стопанството и икономи
ката изобщо.

Безспорно, енергийната 
криза, нестабилния между
народен пазар, валутните 
кризи и други — ще окажат 
отрицателно влияние. Но 
чрез обществен договор за 
селското стопанство, за раз
витие на електростопанство

Промените в обществено- 
икономическата и политиче 
ска система, които се осъще 
ствяват в широки размери, 
създават благоприятни усло 
вия за по-стабнлен и по-рав 
померен развой и за осъще
ствяване на икономическата 
политика. В ход е и прнспосо 
бяването на обществено-нко 
комическата система към ин 
тереенте на сдружения труд 
А това ще доведе до каче
ствени промени в производ
ствените отношения, до съз
даване на предусловия за о- 
съществяване на тези проме 
ни.

Миналата година са осъще 
ствени редица положителни 
резултати: нарасна общата 
продукция с 5 на сто, увели 
чи се броя на заетите — 2,5 
до 3, нарасна стокоомбенът 
с чужбина. При това особе
но е важно, че през послед
ните две години нашата и- 
кономнка прави съществе
ни преломи в на>й-важните 
сектори на стопанисване.

Ето защо, тази година се 
очаква пскнататъшно норма 
лйзирапе на условията на 
стопанисване. Върху тази 
основа се разчита, че обща
та продукция да нарасне с 
6 на сто, че производството 
в обществения сектор с 7, 
промишленото производст
во с около 8, селскостопан
ското производство с около
2.5 до 3, заетостта с около 
3, производителността на 
труда с около 4,5, капитал
ните вложения в основни 
средства с около 7,5 и лич
ното потребление с около
5.5 на сто.

1974 година, според посо
чените показатели, дава въз 
можност да се осъществят 
по-значителни и по-качестве 
ни резултати в укрепване на 
материалната основа на са
моуправлението и възпроиз- 
водствената способност на 
стопанството. Ускоряване 
на производството на първо 
място се обосновава върху 
ускоряване на промишлено
то производство и строител
ството, а върху тази основа 
при осъществяване на уме
рен ръст на селското стопа 
нство, се преценява по-уско 
рено нарастване на съобще
нията и значително ускоря
ване на търговията и гости 
лничарството.

Съществено условие за о- 
съществяване на поставени
те задачи е продължаване 
на положителните тенден
ции на икономическите от
ношения с чужбина. Съще
ствуват реални възможнос
ти през настоящата година 
износът да нарастне с 10, а 
текущия внос с 9 на сто, въ 
преки че някои затруднения 
в това отношение ще има. 
При това, се разчита струк
турата на износа и вноса да

се изменят, а да се разшири 
стокоомбмснът с. развиващи 
те се и социалистическите 
страни.

Една от най-сложните и 
най-трудните задачи по осъ
ществяване целите и задачи 
те на икономическата поли
тика е намаляване разходи
те на живота. Осъществява
не на тази задача е в центъ 
ра на икономическата поли 
тика в настоящата година, 
имайки предвид нейната свъ 
рзаност с целокупните сто
пански процеси.

Макар чс увеличението на 
цените от 7 на сто ще се за 
пази и тази година, същест
вуват благоприятни условия 
за осъществяване «а поста
вените задачи на антиинфла 
ционна политика и осъщест 
вяване на значително по-до 
бри резултати в стабилизи- 
зиране на пазара и цените. 
При това трябва да се има 
предвид, че са направени за 
бележителни качествени из
менения на взаимните отно 
шения между стопанските 
групации, че е увеличена 
платежоспособността на ор
ганизациите на сдружения 
труд и че е засилена тяхна
та възпроизводствена мощ.

дохо-

па
въз-

им

Телеграми
ВИНОВНА Е!

Че може да се възбуди дело и срещу трудова - 
— не е нищо ново. Неотдавна ин-та организация 

спекторът по селско и горско стопанство в Димит- 
възбуди срещу кооперация „Сточар” делоровград 

по малко интересни причини.
През 1961 година кооперацията купила от част

имот ино лице за един тогавашен милион динара^ 
един хектар гора в местността „Разкърсйе". Коопе 
рацията пренесла този имот в своя собственост.

Но излезло, че това не е всичко. Този имот е 
трябвало и да се пази. А кооперацията го „забра
вила“. Ползвали го кой как стигне. Сечели без ред 
гората, кой колкото си искал. А такова отношение 

общественото имущество е недопустимо по за-към
кона.

Против крадците и кооперация „Сточар" инспе 
кторът възбудил дело. Крадците ще отговарят за 
кражба — а кооперацията за лошо отношение към 
общественото имущество. М. Б.

БосилеградКОМЕНТАР

НАКЪДЕ ВЪРВИ БОСИЛЕГРАДСКАТА 

СТОПАНСКА ИНТЕГРАЦИЯ
Основно
комунално
предприятиеБезсъ мнение, най-актуален 

въпрос в Босилеградска об
щина през изтеклия период 
на тази година бе интеграци 
ята на стопанските органи за 
на тази от особепно иконо
мическо значение акция се 
ангажираха почти всички об 
ществено-политически орга
низации. И въпреки това 
досега интерацията не е про 
ведена в дело.

нека политика по въпроса 
за интеграцията. Например 
в „Слога” има само трима 
членове на СК, от които еди 
ния е вече партийно наказан 
поради това, че се е изяс
нил против нея. Въпроо е 
какво могат да сторят оста
налите двама.

Когато се касае за партий
но организиране и действува 
не подобно е и положението 
в гостилничарското предпри 
ятие „Кин стан”.

Къде с изходът от сегаш
ното положение?

Активът на комунистите 
— непосредствени производ
ители, партийния клон на 
комунистите от стопанските 
организации и Общинската 
скупщина са изтъкнали и пр 
едложили, че със сменяване
то на управите на едното и 
на другото предприятие, по
ложението ще се измени и 
решенията по въпроса на ин 
теграцията ще могат да се 
осъществяват.

В случая, изглежда ,АРуго 
решение и няма.

да вземат и тлъминската ко
операция. Това те правят в 
момент, когато с помощта на 
Основната стопанска кама
ра, земеделските кооперации 
от Горна Лисина, Босилеград 
и Долно Тлъмино правят по
следни подготовки за интег
рация, както е заключила 
Общинската партийна конфе 
ренция и Общинската скуп
щина.

По решение на Общинска 
та скупщина в Босилеград, 
за изпълняване на работи
те от областта на комунал
но-битовата дейност е осно
вано предприятие на сдру
жен труд.

Между другото новоофор 
мелото предприятие ще се 
наеме с водоснабдяването 

поддържането 
хигиената в града, изграж
дането и поддържането «а 
пътища и мостове в общи
ната и друго .

Своята линия „Слога” и 
„Кин стан” не могат да обя
снят. По-точно, досега тепе 
са информирали какво искат 
с интеграцията и на къде я 
водят,

Общинската партийна кон 
ференция партийно нака
за онези ,които се противо
поставяха на интеграцията 
и констатира, че тази акция 
е доведена в застой поради 
отпорите, на търговското пре 
дприятие „Слога” и гостилни 
чарското предприятие „Кин 
стан”.

Особенно симптоматично*— 
по проценка на Общинската 
партийна конференция е как 
ва политика водят и какво 
желаят най-отговорните от 
тези две стопански организа 
ции, които са се интегрира
ли без каквито и било по-се
риозни подготовки. Още по
вече, когато тези две преди 
риятйя изразяват готовност

на, на

В. В.
Без претенции за обобщава 

не, Общинската партийна ко 
нференция е констатирала, че 
поведението на най-отговор
ните в тези две стопански ор 
ганизации е в разрез с поли 
тиката на Съюза на комуни 
стите. Те изцяло пренебрег
ват решенията на най-висши 
те партийни органи и фору
ми в общината. Изглежда, че 
в колективите им няма сили, 
които да се борят за реали
зиране на приетата общи- В. В.
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Пак ще кажем няколко думи за неволите на
погановчани с изграждането на новия път до По-
гановски манастир. Сега ще се обърнем към по
гановчани, живущи извън Поганово, пръснати на
вред из страната. По тоя въпрос говорихме с пред
седателя на местната общност Нацко Милев.

Трябва да се изтъкне, че личният паспорт наПогановчани, село Поганово е изпълнен с важни дати. Преди
пет години доведоха ток като положиха свръхчо- 

усилия. Събраха над 200 хиляди динара. Се
га строят „правия" път, както го наричат те. Осъ
ществяват давнашни мечта. Според думите на Ми-

вешки

на лев, обектът ще струва над 400 хиляди динара.
Завели са местно самооблагане в размер — 20 на

кадастралния доход в срок от две го-сто върху
г1 К- лдини! Къде-къде по-високо самооблагане,помощ! откол-

кото в други села. Но погановчани са трудолюби
ви хора.

И упорити.
Каквото се договорят — претворяват го в дело!
Стойността на досега извършената работа на

обекта възлиза на около 150 хиляди динара. Напра
ждрелото. Оставатвено е трасето от селото до

още 150 метра скалист терен. С „Градня" е склю
чен договор за всеки кубически метър от трасето
— по 100 динара! Трябват значи, много пари.
много пари.

Но голяма част от необходимата сума е обез
печена. Очакват помощ и от Общинската скупщи
на в Димитровград. Но очакват погановчани 
им се притекат на помощ и отселилите се. И на

да

тях ще им трябва пътя. И то не малко.
В местната общност в Поганово очакват и 

„Джервин" да се отчете, както са се договорили 
Да им плати по 0,20 динара за всеки килограм из
купени малини в 1973 година. До края на изтекла 
та година „Джервин" е внесъл само 300 хиляди ди
нара. В Поганово се надяват той да се издължи 
(както е дадено обещание) и за малиновата рекол

РАКИТСКА ГОРА

Предприятие в планината
За дървообработващия цех 

в Звонци, не се знае много. 
А той е между колективите, 
които с положителен резул
тат изпратиха старата годи
на. С какво се занимава то
зи цех — попитахме директо 
ра на горското стопанство в 
Пирот, Момчило Джордже- 
вич.

— Преди две-три години, 
след като намаля работата 
за дървосекачите в Стара 
планина се оказа, че нямаме 
какво да правим с 30—40 
добри работници от звон 
ския край-

Обсъдихме положението и 
решихме да открием цех за 
производство на дървени 
плоскости в подножието на 
Ветрен. Строителен Дърве
сен материал в околността 
на Звонци има достатъчно. 
Според наши преценки — 
КЪМ 50 000 кубически метра. 
Този ревир обхваща Тумба, 
Ракитска гора и Ветрен. Го 
леми резерви има и в част-

— Този цех наистина има 
добри перспективи. Покрай 
дървени плоскости занапред 
ще произвежда и рязан стро 
ителен материал.

Един въпрос се налага 
сам. Дали ще има достатъч
но суровини за по-дъЛъг жи 
вот на този цех.

— Суровинна база има — 
казва Джорджевич. Същес 
твуващите резерви на Тумба 
и Ракитска гора са ни доста 
тъчни за следващите двадесет 
години. Освен това — поде- 
мане акции за възобновява
не на горите.

На мястото на изсечените

та в настоящата година.
Ето такова е положението с пътя. И затуй: по 

гановчани, на помощ!
М. Б.Н. Милев

Заседание на МО на СК в Нагьрща

МНОГО НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ
Комунистите от Назърица, 

Доганица и Ярешник — най 
отдалечените от Босилеград 
села, работещи в една парти 
йна организация в Назъри- 
ца, на изборното си заседа
ние откровено разискваха 
върху редица въпроси, обре 
меняващи живота на населе 
нието в тоя район. Остри 
критики отправиха по адре^с 
на Автотранспортното пред
приятие в Босилеград. То не 
поддържа редовно съобщи
телните връзки с тоя район.

Редица остри критики чле 
новете на СК от тези три се 
ла са отправили към работа 
та на земеделската коопера 
ция в Долно Тлъмино. По Тя 
хна преценка и след санира 
нето кооперацията прави но
ви дефицити. Направена е 
забележка на общината, коя 
то е дала средства за сани
ране дефицитите на коопера 
цията, а не е предприела ни 
що тя кадрово да укрепне. 
Например за инж. Никодия 
Дилков, сегашния директор

на кооперацията е казано, че 
поради досегашните грешки 
не е подходящ за този отго
ворен пост. Изтъкнато е, че 
той проявява своеволие, при 
ема лица на работа в коопе 
рацията без конкурс и др.

Бе изтъкнато, също така, 
че в магазина в Назърица, 
който снабдява и другите 
две села често пъти няма 
сол, брашно, захар и други 
необходими хранителни сто-

широколистни гори органи
зираме залесяване с иглоли
стни гори, които дават по- 
хубаво материално дърво. От 
друга страна, големи .резер
ви "има в частните гори. Тук 
искам да изтъкна и един про 
блем: нерядко се случва ь 
Звонци и околните села да 
сноват разни матрапази, ко 
ито изкупуват от частници
те по-хубавите и материални 
дървета. В съдействие с об
щинските служби в Бабуш- 
ница предприемаме мерки 
да премахнем това зло. И 
личните доходи на работни
ците в този цех не са малки.
__по 1 300 динара на месеца.
Това не е малко ако се има 
на предвид, че „фабриката 
им е пред домовете им. 

края
налата година 

вообработващия цех в Звон
ци е учреден като самоупра- 
вителна организация на сдру 
жения труд.

ки.ните гори,
Решихме — и 

за тези работници предпри
ятие, — казва Джорджевич. 
— Набавихме най-съвремен
ни .машини и започнахме. На 

време работата не 
Но после тръгна.

В. В.основахме
Въпреки обещанията, села 

та от тоя район нямат и те
лефонна връзка с общината. 
Ето защо, когато някой се 
разболее, трудно може да му 
се окаже лекарска помощ.

Долнолисински проблемиПърво 
спореше.
За целокупното производст
во през 1973 година 
рен пазар. Най-големи коли 
чества дървени плоскости се 

Италия,

ЗА ПЪРВИ МАЙ - НОВА 

УЧИЛИЩНА СГРАДА
е наме-

Но дори, когато е търсена 
помощ от Здравния дом в 

винаги
на ми- 

дър-
Към

изнасят в съседна 
към 500 кубически метра, за 

взети над 1 мили
он и 300 хиляди динара.

— Какви са перспективите 
на цеха?

Босилеград тя не е 
била редовна. Линейката е 
отивала до БисъР, но не икоито са вече е започнат строежа на 

същата. Както е предвиде
но, новата училищна сгра
да ще бъде готова до Пър- 

май и ще бъде предадена 
на употреба в началото на 
идната учебна година. Вед
но с тази акция се вършат 
подготовки за довеждане 
па ток, който сигурно из ос 
нови ще промени живота на 
хората.

Долнолисинчани са .реши- 
ли да сложат край на ня
кои неволи. Нямат подходя
ща училищна ограда и деца 
та им учат в частна къща, 
нямат помещения за работа 
на обществено - политичес
ките организации, а и сгра
дата на кооперативния дом 
е в окаяно състояние. Затуй 
неотдавна бе раздвижена и- 
'шщиатива за строеж на но
ва училищна сграда. Освен 
това долнолисинчани са по
дели инициатива и за дове- 

- ждане на електрически ток. 
Понастоящем токът е близо 
до тях — доведен е до стро 
ежа на язовира в Горна Ли 
сина, на само три километ
ра от Долна Лисина.

Най-неотложна задача за 
долнолисинчани е строежът 
на нова училищна сграда. 
Затова на събрание на мест 
ната общност е решено и

до Назърица.М. А.

ви

ЖЕЛАНИЕТО ИМ Е ЕДНО: ДА СЕ ЗАВЪРНАТ...
на година се приемат 'робот 
цици, които
■И внесли определена сума 

ютроеж на фабрика

Мнозина наши работници 
изтъкнаха, че почти всички 

заминали на работа в чу 
жбина, понеже в момента 

имало работа в страна 
мечтата па всички 

Мнозина

са се отзовалиМиналата седмица в Общи 
нския синдикален съвет 
Димитровград се проведоха 
разговори с наши работни
ци, намиращи се на време
нна работа в чужбина. Б ра 
зговорите участвуваха пред 
ставители на обществено-по 
литическите организации, 

митницата, социалното оси
гуряване и бюрото по наета 
няване на работа. Целта на 
разговора беше запознаване 
с проблемите, с които се 
срещат нашите работници 
чужбина, както и възможно 
стите за завръщането 
страната.
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В
заем, за
за радиални гуми.

В разговора нашите рабо 
тници па работа в чужбина 
се интересуваха и за своите 

във връзка «ъс соци- 
и здравна защита, как 

облек

Долнолисинчани наред с 
тези акции са отправили иск 
до стопанските организации 
в Босилеград, в който искат 
тяхната кооперация Да се 
интегрира със 
организации в града и 
този начин да се подобри 
дейността Й. От друга стра
на това е допринос и за 
по-доброто снабдяване 
населението.

не е 
та ни и
е да се завърнат, 
от тях се намират в неизве
стност докога ще им бъде 
работата осигурена, понеже 
икономическата криза на 
Запада ще доведе до безра
ботица. Те бяха осведомени

права 
ална
то и за митническите

на които имат пра-
стопанските

по
чения,
во. От своя страна те запоз 
наха присъствуващитс с ия 
кои проблеми,. с които се 
орещат, а преди всичко с 
жилищните,
стта, прехраната и пр.лям интерес бе проявен: за

настаняване в заводите 
Тигър“, къАето вече ед-

нав информираио-
Р. К.А. Д.им в

на
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Затуй не е чулно, че днес 
мнозина, а шй-нече онези, 
поели пътищата на музика
та, редовно му се обаждат 
с думи на искрена призна
телност.

За дългогодишната си де 
йиост Георги Шукарев е 
удостоен ст,с Септемврий
ска награда за културна де 
йиост, която присъжда Об
щинската скупщина в Ди
митровград, Това е най-ви
сокото му обществено при
знание, получил за богата
та си културна дейност

Днес Георги Шукарев е 
пред пенсия- Но с неотслаб
ваща сила и ус-ьрдие и зана 
пред работи, понеже трудът 
и музиката еднакво крепят 
силите му.

Три десети лшия ръководи димитровгрлйскил оркесмър 44 ( о

Н1ИВ0Т П0СВЕТЕН НА НИЗИНАТА
И тук — 13 различните хо

рове — са се създали под 
диригентската му палка сто 
тици любители на музика-

За преподавателя по музика в димитровград
ската гимназия „Й. Б. Тито” — другаря Георги 
Шукарев сме писали неведнаж и по различни по
води. Този път поводът е 30 годишна работа с ду
ховия оркестър на гимназиалната музика в града. 
Навярно, този юбилей ще си отмине тихо, както и 
други годишнини от богатата му музикална дей
ност.

та.

Онези, които са имали ща 
стие той Да ги въвежда в 
света па музиката, безспор
но го помнят като чужд на 
импровизацията. Еднакво 

взискателен и към хористи, 
и 1<ъ'М музиканти, той пре
ди всичко (Ие забравя да бъ 
дс взискателен и към себе 
си. С часове ще работи вър 
ху отделна партитура, с ча 
сове ще преписва една пар
тия само всичко да стане 
една хармония-

Неговата популярност 
всред публиката не идва от 
желанието му да бъде попу 
лярен. Големият авторитет 
между музикантите са есте
ствен резултат на дългогоди 
шиите му усилия да напра
ви от тях добри музиканти.

Въпреки немштуемостта от 
това, че ще се повторим — 
един бегъл поглед върху би 
ографията на пленника на 
музикалното изкуство ще ни 
разкрие една неспокойна на 
тура, която ще го води на- 
шир из света. По това време 
ще сменява специалностите 
все до 1924 година, когато 
в Нормандия ще се срещне 
с пленяващата музика на 
флейтата.

Но да започнем от начало 
то. Георги Шукарев е роден 
през 1907 година в Димитро 
вград. Тук завършва основ
но и прогимназиално учили 
ще. Сетне учи железопътно 
училище за машинист, рабо 
ти като металоработннк. За 
минава за Франция 1924 го
дина, по няколко месеци ра 
боти в отделни фабрики, до 
като в Калвадос не пристъ
пи към оркестър, свирещ на 
неми филми.

Веднаж проникнал в све
та на музиката — тя изцяло 
става негова съдба. През 
1930 година е вече във воен 
ната музика на Лийона (Ал
жир), за да се завърне отно 
во в страната през 1935 го
дина. До фашисткото напа
дение свири в състава на ра 
злични оркестри в Белград.

Едва след освобождението
— през 1944 година — става 
преподавател по музика в 
димитровградската гимназия- 
Тук поема ръководството на 
гимназиалния духов орке
стър, който тогава наброя
вал едва 24 души.

Първите следвоенни годи
ни са изпълнени с огромен 
ентусиазъм, много младеж
ки сторителни обекти, пес
ни и музика. В тези години 
димитровградската .музика 
постоянно е на строежите, 
на .младежките обекти: И 
ж.п. линията Бърчко — Ба- 
новичи, Шамац — Сараево, 
на тържествата в Пирот, 
Ниш, с една дума — нався
къде, където музиката тряб
ва да политне духа, да изра 
зи изблиците на радост от 
наскоро дошлата свобода.

Оттогава гимназиалният 
оркестър постоянно расте
— достига в състава му да 
свирят 44 музиканти, За по
следиците десетина и пове
че години никога не е бил 
с по-малко от 35 души. Ед
но грубо изчисление ще по
каже, че за тези три десети 
летия под ръководството на 
този всеотдаен любител на 
музикалното изкуство са из 
лезли над 300 музиканти. За 
мнозина от тях музиката е 
била „хоби“, но не и на мал 
цина тя е станала препита
ние, възможност творчески 
да се изявят.

В Димитровград, десетиле 
тия назад, почти е немисли
мо каквото и да било кул
турно събитие без участие
то на гимназиалната музи
ка. И винаги пред нея, па 
подиума, на сцената, или из 
улиците е той — Георги Шу 
карев. Под неговото ръково

дството гимназиалната музи 
ка е Димитровград се про
слави в цяла Югонсточиа 
Сърбия.

В музиката, в гимназиал-
Несправедливо би било, 

че единствено ния оркестър, днес освен мо 
мчета израства едно поколе
ние

ако кажем, 
музиката, т.е. духовият оркс 
стър е бил единствената му 
преокупацня за тези три де
сетилетия- Георги Шукарев 
не с по-малък успех вече 
три десетилетия води разли 
чин хорове — на гимназия
та, на учителската школа, 
синдикален хор в града ... 
За него еднакво важна е

музиканти-момичетата. 
Безспорно и от тях някое ще 
поеме пътя на музикалното 
изкуство. А заслугата за то 
ва пак ще бъДе на Георги 
Шукарев, който посвети жи
вота си на музиката.

и хоровата музика, както и 
оркестралната музика. Ст. Н.Г. Шукарев

строят водопроводи, асфал
тират улици, строи канали
зация, електрифицира сели
ще и пр. и пр?

Няма защо да доказваме, 
че накрая бе прието съвсем 
оправдателно заключение: 
на селото е необходима во
да (дори оспорващите стро
ежа на водопровода не от
ричаха това!). Няма защо 
(или по-точно в конкретния 
случай е безпредметно) да 
каже.м, че проектите ще да 
дат отговор колко ще стру 
ва водопроводът.

За нас е съществено, че 
тук видяхме сблъсъка на 
две течения: едното, което 
на думи се декларира за по 
литиката на СЮК, а второ
то, което на дело иска да 
осъществява тази политика.

Радва ни, че накрая всич
ки се съгласиха да се допит
ват с гражданите. Но как
во още стане ако противни 
ците на едно полезно начи- 
нение пуснат в ход нечест
ни средства срещу водопро
вода. Те имат „доводи“ „убе 
дително“ да докажат, че? са 
на „правилно становище".

Все пак, бихме се радва
ли ако звончанци разберат 
истината и действително 
тръгнат по пътя на съвреме 
нните селища. А това 
чи: днес водопровод а утре 
— канализация, асфалтови 
улици, имодерни здравни-бал 
неоложки заведения и про 
чие ...

ЗАПИС ОТ СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

КОЙ (НЕ) КОКА ВОДА 0 ЗВОНЦИ?
ва е правилно от становище 
то на закона...

Сетне се намесиха и 
зи, които са хванали 
или друг нехигиеничен или 
пресъхващ извор, като твър 
дяха, че дори 60 
гражданите в Звонци имат 
вода.

След такива разисквания 
1! еосведом еният дей ствител 
но ще се запита (и то съв
сем оправдателно): защо то 
гава звончанци с години на 
ред повдигат въпроса за во
допровод. Щом имат вода, 
чия е прищевка да се строи 
водопровод?

И ето, като кули от карти 
рухват доводите на досегаш 
ните разисквания. С много 
горещи думи се изказват 
звончанци, че ги е срам, ко 
гато на случаен пътник (а 
в туристически край, какъв 
то става техният случайни 
те пътници са много!) не 
могат да поднесат студена 
изворна вода, с каквато изо 
билствува целият край.

Действително, временно 
заетият .може би вижда ка
то обременяване тези 2 на 
сто. Но нима в други сели
ща и населени места също 
с две или три на сто не се

Съветът на местната общ
ност в с. Звонци си беше на 
срочил на 20 декември т.г. 
събрание в 17 часа. У нас 
обикновено е прието да се 
казва: „Насрочи го за 17, • дем допитване с граждани- 
ако искаш да се съберат 
(ако изобщо дойдат) в 18 
часа“. Тук изглежда това 
правило не важи. На пет ми 
нути преди 17 часа болпшн 
ството бяха дошли и „кво
рум“ имаше. Въпреки това 
дошлите почакаха още пет
надесетина минути, за да 
пристигнат и другите по и- 
нак доста лошото време.

На дневен ред беше само 
една точка (пак изключение 
от всекидневната ни прак
тика). Трябваше да се реши 
как ще се проведе акцията 
по построяване на водопро
вод в Звонци. За да не се 
схване че в Звонци всичко 
върви като подмазано ще 
кажем, че тази акция се 
провежда с години наред, а 
особени подготовки са пред 
приети преди две години. И 
досега винаги се е проваля-

собственижът засега отказва 
или от Бучи дел, >с чиято ме 
стна общност с!че постигна
ли споразумение. За нас се
га е съществено да прове-

оне-
един

на сто отте по отношение на местно 
то самооблагане. Откривам
разискване по въпроса — 
каза накрая Б. Таков.

Както е обичайно в такива 
случаи „пробивът на леда“ 
в разискванията стана след 
дълго мълчание. След пре
делно ясно обяснение труд
но се намира позиция, от ко 
ято да се атакува едно съв
сем правилно решение на 
събрание на избирателите 
и още по-конкретното му обя 
снение. Па все пак първото 
му атакуване беше:

— Другари, аз бях на съб 
на избирателите.ранието 

Но веднага след събрание
то хората .ме питаха, като 
гласуваха това решение — 
отменя ли с'е самооблагане- зна-то за построяване на пъти
ща в комуната. (Разисква
щият, вече набрал инерция 
продължава още по-смело). 
Те казаха дори, че няма да 
плащат две самооблагания. 

мисля

ла.
Божко Таков, председател 

на Съвета на местната общ
ност, тоя път изглежда на 
дело иска да докаже, че ко 
мунистите по-инак не могат 
да действуват. В късото въ
ведение накратко обрисува 
положението:

— Звонци се нуждае от 
вода. Решението на .събра
нието на избирателите от 16 
декември е да се започне с 
изграждане на водопровода 
и събиране на средствата за 
него. Накратко положение
то е следното: за хигиенизи 
ране на селищата ОС в Ба- 
бушница ще отпусне три 
милиона стари динара, изве. 
стна сума ще даде земедел
ската кооперация, а ние тря 
бва да въведем самооблага- , 
не с 4 на сто върху кадаст
ралния доход и 2 на сто от 
личния доход на заетите, за 
наятчиите и др. Безспорно, 
очакваме участието на тру
довите организации, 
тук имат свои .представител 
ства, но засега имаме само 
обещания-

Освен това, искам да ка
жа, че водата ще доведем 
или от Берин извор, където

Стефан НиколовА че то-

които

ИЗГЛЕД ОТ ЗВОНЦИ
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И1В1просееш * пзкусюо
Димитровград

Политическа шкода
Неотдавна започна с рабо

та политическата школа при 
гимназията „Йосип Броз Ти 
то" в Димитровград. В нея 
са записани 34 ученици от 
втори, трети и четвърти 
клас на гимназията. Темите, 
които изучават са от област 
та на марксизма, нашето 
югославско социалистическо 
самоуправление и основните 
организации на сдружения 
труд. Организационно шко
лата е подпомогната от Об
щинския комитет на Съюза 
•на комунистите. Лекции на 
школата изнасят преподава
тели от гимназията и обще

ствено-политически дейци в 
общината.

Според думите на отгово
рния за работа на школата, 
гимназиалният учител Адам 
Георгиев, запиралите се уче 
1-шци проявяват голям инте
рес, към материята.

За отбелязване е, че поли
тическата школа работи 
вече години наред. Пробле
мът за сега е там, че няма 
необходимата литература за 
учениците на школата.

Л.. : , : ж
А. Д.

След едногодишна дейност на ,,Музикалната младеж“
Проблеми на звонското училищеВсе повече млади приятели на музиката НУЖНИ СА ПО-ДОБРИ ПОМЕЩЕНИЯ

* ОСЕМ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА СЕРИОЗНА КЛА
СИЧЕСКА МУЗИКА НА ДИМИТРОВГРАДСКА-

ртируват 40 ученици. На пър 
во време грижата за норма
лна работа на интерната во 
Аят преподавателите от осно 
вното училище, така да /се 
каже на доброволни начала. 
По-късно — ще търсим по- 
добро решение.

— Какви други проблеми 
имате?

— Кадрите представляват 
сериозен проблем. Училище
то работи на български език, 
а нямаме подготвени пре
подаватели по всички пред
мети. Няма и добри учебни
ци. Преподавателите имат се 

забележки

Докато в останалите учи
лища в нашия край не знаят 
какво да правят поради мал 
кия брой ученици (някои 
училища вече са закрити), 
то в Звонци е обратното. 
Там не знаят как. да обезпе 
чат добри условия за норма 
лна работа. Нямат подходя
щи помещения- А в звонско 
то училище се учат 260 от 
общо 461 ученици, колкото 
има с подведомствените учи
лища в района.

— Нашите учебни стаи на 
нищо не приличат — казва 
директорът Зоран Лепоев. — 
Трудим се да осигурим усло 
вия за нормална работа, но 
трудно. Сградата е почти ру 
хнала, инвентарът дотраял. 
Надяваме се обаче този про 
блем да разрешим с помощ
та на Републиканската обра
зователна общност, в която 
сме представили иск за 700 
хиляди динара.

— Този въпрос трябва да 
се реши — казва Лепоев — 
в нашия край 
сто на сто от де
цата посещават училище. 
Училището напоследък пола 
га големи усилия да облек
чи положението на пътува
щите ученици открихме 
малък интернат, в който ква

УШ Щ ИТА СЦЕНА

През 1974 година е запла
нувано изпълнението на 16 
до 20 концерта, пак със све 
товноизвестни състави. Един 
от тях найнвсроятно ще бъде 
„Колегиум музикум“, спече
лил вече световна извест
ност. Димитровградчани ще 
имат възможност да видят 
Съвременен балет, да чуят 
изпълнителите Трило Симо- 
нути и Жика Йованович, да 
се запознаят с развитието на 
джаза от началото на 20-ти 

бен успех доживя гостуване век. 
то на Белградската филхар
мония — по случай 30-годи- 
шнината от АВНОЮ и 50- 
годишнината от нейното съ
ществуване.

С други думи, “Музикал
ната младеж,, само за една 
година дейност успя да спе
чели сърцата на стотици по
читатели на класическата 
музика. А това безспорно е 
извънреден успех.

През 1973 година трябва
ше да се създаде клуб на 
приятелите на музиката.
Понеже всичко беше в

Дълги години „Музикалната младеж” не 
можа да намери плодородна почва в Димитров
градска община. Въпреки че в града вече три де
сетилетия се създават поколения музиканти и по
клонници на музикалното изкуство. Причината е: 
не беше намерен най-подходящият начин музика
та да се доближи до младия слушател.

Миналата година „Музикалната младеж” 
осъществяваше дейността си чрез културния цен
тър в Димитровград и „Музикалната младеж” в 
Пирот. Самият този факт показва, че тази дей
ност на културата бе изтласкана на заден план.

риозни и
отношение на препо

учебницивелените 
сърбохърватски език. В тях 
са допуснати големи грешки. 
Очакваме положението да 
се подобри след формиране
то на съвместна просветно- 
педагогическа служба за учи 
лищата на български език в
Димитровградска, ______
градска, Бабушнишка и Сур 
дулишка община. Крайно 
време е да се формира така 
ва служба, защото с години

от
Музикалната младеж като о 
рганизация на младите люби 
тели на* музикалното изкуст 
во, действува и в Димитров 
град. Начело й с застанал 
ентузиаст, — преподавателят 
по музикално образование 
при основното училище „Мо 
ша ПияДе“. При щедро оказ 
вана помощ от дългогодиш
ния музикален радетел — 
Георги Шукарев — „Музика 
лната младеж“ намери „мя
сто под слънцето".

Нещо повече: _ при 
чие със само 15 хиляди ди
нара любителите на музика 
лното изкуство — млади и 
възрастни — чуха осем кон
церта на световно известни 
наши и чуждестранни изпъл 
нители на класическа музи-

Колко ще се множи отре- 
дът на младите приятели на 
музикалното изкуство, все 
пак зависи от ръководството 
на „Музикалната младеж“ и 
облиците, които ще прило
жи, за да привлече слуша
теля- Едногодишният опит 
говори за респектиращо 
чало. Дано то не бъде изме
нено.

Босиле-

почтп

някои училища не са посе
тили по-опитни просветни де 
йци, кои да окажат помощ 
на по-младите просветни ра 
ботници.

на-

нали-
М. А.Ст. Н,

зачатък тази инициатива ще 
се осъществи през 1974 годи 
на. Особено радва, че през 
1973 година частично, 
слушатели беше 
работническата младеж. В 
тази насока през 1974 годи- 

особени

БОСИЛЕГРАД
като 

включена Условия за по-добър успех имака.
Историята на Димитров- 

не е за- на ще се положатград никога досега 
белязала през една година 

гостува-
усилия-

Музикалното израстване 
на димитровградската мла
деж трябва да се засили и 
чрез различни други форми 
на общуване, освен с конце 
рти. Беседите, лектории, сре 

с изтъкнати

дителите на по-слабите уче 
ници се поддържат постоян
ни контакти. А за успеха ще 
водят разговори и Пионер
ската организация, която за

тературна, драматична, фо
то, хорова и спортна секции 
С подбрани програми учени 
ците вече се представиха по 
случай Деня на република- 
та и Деня на Югославската . сега работи деин0- 
народна армия.

Основното училище „Геор 
ги Димитров“ в Босилеград 
е най-голямото основно учи 
лище в обшинаТа- Тази уче
бна година в него учат 671 
ученици, от които 342 от V 
до VIII клас. Останалите у 

долните класове. Дол- 
класове имат 18 пара

толкова успешни 
ния: Белградската „Про му
зика“ под ръководството на 
Гюра Якшич, Сръбския стру 

квартет под ръководство 
Бранко Паевич, Унгар 

ският дует — цигулка и пи 
но — спечелили първа нагрз 
да на музикалния фестивал 
БЕМУС, Белградският духов 
квинтет.

Разбира се, 
ще остане срещата с 
ния певец, световно известни 
ят Мирослав Чангалович и 
Белградската филхармония, 
а и съставът Поезия и музи 
ка е участие на изтъкнати 
югославски деятели на изку-

нен 
то на щи и разговори 

музикални дейци, изпълните 
ли и творци, колективно слу 
шанс на записи и пр. — са 
само част от възможности
те, предлагащи музикалното 
изкуство. Учениците пък от горните

През 1974 година ше сс на класове са разпределени в
правят опити да се заинтере ]2 паралелки. Средно в па-
сува и селската младеж. В ралелка учат 30 души, кое-
началото това ще б-ьдат до- то позволява иормалаа рабо
готи между местшгге музи- та. При това, преподаватели
пири ' те имат съответната педаго-
кални изпълнители, а ее гичеока подготовка, така че
ще се организират колектив обучението теме нормално, 
им посещения на 
от по-известни изпълнители 
на класическата музика. Ра 
збира се, до голяма степен 
успехът на това начинание 
ше завием от разбирателст
вото, което проявяват мест
ните сили.

Очаква се, че с общи уси
лия на' преподават^11, роли 
тели и Пионерската органи
зация — уопеха ще се подо
бри.

чат в 
ните
лелки, от които 14. са подво 
домствсии.

Неотдавна класовите съве 
ти, а сетне и учителският <п> 
вет разискваха за уопеха на 
учениците. Изтъкнато е, че 
той не е добър. Почти все- 
ки трети ученик има сла
ба бележка. Именно затова 
са предприети мерки, за да 
ее подобри успехът. Преди 
всичко за слабите и изоста
ващи ученици ще се прове
ждат допълнителни часове. 
Останалите ще се коштролн-

незабравима
супер- Условия за по-добър ус 

пех, както и за по-богата 
извънучилищна дейност съ 
ществуват. Предприемат ее 
мерки за създаване «а ра
диоуредба, откриване на 
клуб, където ще има вест
ници, описания, телевизор и 
пр. С оспособяване на физ-

ството. . „
Изведнаж се показа, че Ди 

изненадва- концерти Учителският съвет прие 
навреме програмата за рабо 
та. Отделно място в нея зае 
ма марксисткото образова
ние на учениците. За целта 
са набелязани теми, които 
редовно се изнасят. При у- 
чилището работят още:

митровград има 
що благоприятни условия 
за богат и интензивен музн- 

От началото

рат по-често. Дисциплината в. културната зала 1це -ее съз- 
училището е добра. ладат още по-благоприятни

условия за развитие на фи-кален живот.
срамежливо, а сетне все по 
вече «млади и възрастни по
сещаваха висококачествени
те концерти на наши и чу 
дестранни изпълнители, исо

БРАТСТВО Ш ЯНУАРИ 1974

По успеха и дисциплината 
се разисква и на родител
ско-учителска -среща. С ро-

зичеоката култура.

Борио Костадиновли-ж
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Между миньорите на Бесна кобила

БРАТСТВО В ПЛАНИНАТА тсди.кивА!
тин-а лоь

Ш ■ *

йто през мощта се бе аку
мулирал в тунела —, 
Чедомир Здравкович, който 
16 години строи тунели.

Тунелът свързва мината и 
флотацията. По него ще се 
превозва .рудата до флота 
цидта. Но гой е и миньор
ска съобщителна вързка — 
през зимните дни единстве
ната между мината и флота
цията. Вътре от тунела има 
асансьор, който подземно, 
на височина от 500 метра 
„изкачва" работниците.

казва
МИНЬОРИ ОТ НЯКОЛКО НАРОДИ И НА

РОДНОСТИ РАБОТЯТ РАМО ДО РАМО И ОВЛА
ДЯВАТ БЕЗБРСМ ТРУДНОСТИ. ПРЕЗ ПЛАНИНА 
ТА Е ПРОБИТ НАЙ-ДЪЛГИЯТ ТУНЕЛ В ЕВОРПА, 
К01ЙТО СЕ ПОЛЗВА ЗА ТРАНСПОРТ НА РУДИ

През тези зимни дни всички пристъпи до ми
на „Благодат" на Бесна кобила са блокирани от 
снежната стихия. Съществува само една пътека, 
обележена с пръчки, която криволичи по стърмни 

По нея се пробихме до

Пред входа на тунела

пасяват с храна и др. потре 
би, необходими за дългата и 
сурова зима.

Всички са съгласни, че без 
истинско другарство и взаи 
мно доверие би били загубе 
ни. Засега те разчитат на

Миньорите ни казаха, че 
особено сурова е гази зима. 
Няколко пъти мината е ос
тавала без ток и телефонни 
връзки. Под ударите на вя
търа далекопроводните и те 
лефоииите стълбове са леге 
ли като перца. Снежните 
пресни по седловините 
планината образуват истин- 
ски баири.

— Бях само един киломе
тър отдалечен от мината, но 
снежната стихия ми попре
чи^ и цяла седмица отсъст- 
вувах от работата — казва 
Марян Тасич, машинотех-

Знаят това миньорите и 
още в летните месеци се за

те катове на планината.
миньорите.

ЗИМАТА

Промените, които тук съз 
дава ръката на труженика 
стават все по-видими, 
реки че все още се борят с 
природната стихия, Тук 

сняг вали и тогава, когато 
навсякъде в околността 
времето е хубаво и топло. 
И през лятото времето така 
бързо се мени, че само иа!й- 
опитните и най-смели алпи- 

се решават да се 
изкачат на най-високия 

връх на планината — само 
стотина метра над мината.

тайнствена и във вътрешно
стта си. Днес строителите 
на тоя тунел с гордост раз
казват за своята голяма тру 
дова победа.

Тук е важно още нещо: 
тунелът е изграден без жер
тви. Това значи, че неизве
стност не е съществувала, 
обаче трудности 
е имало почти ежедневно.

— Четири пъти гледах 
смъртта пред очите си, но 
имах щастие. Три пъти бях 
затрупан в тунела, а четвър 

път ме изнесе порой, ко

През тези зимни дни всич 
пристъпи до мина „Бла

годат" на Бесна кобила са 
блокирани от снежната сти
хия. Съществува само една 
пътека, обележена с пръч
ки, която криволичи по стр 
ъмите катове на планината. 
По нея ее пробихме до ми
ньорите.

Бесна кобила е трудно не 
проходима планина. Все пак 
в нейните студени прегръд
ки се създава живот, който 
на пришелеца изглежда о- 
собено суров, но 
миньорите.

Мнозина казват, че бога
тата оловна и цинкова руда 
на височина от 1.800 метра 
на тази планина е създала 
„малка държава“ — нарече 
на мина „Благодат“. Тук ра 
мо до рамо работят миньо
ри от българска, албанска, 
македонска, сръбска и унга
рска народности. В злонра- 
вната планина единството п 
другарството се мери с друг 
— по-голям аршин.

ки ВЪП- на

своите усилия и очакват с 
нетърпение деня, когато ще 
започне редовното производ 
ство. Богатите оловни наело 
йки ще им донесат и по-ху
баво утре.

п несгоди

писти

Вене Велиновне и на ти

ската служба в Пирот на 
26 януари 1969 година.

Докато Ахмед завършвал 
следването, Драгица в сту
дентската стая в Нови Бел
град се учила да бъде дома 
киня- Приготвяла ядене на 
арабски и сръбски начин. 
Получили дъщеря Галили, а 
по-късно, в Йемен, Драгица 
родила син, който е кръстен 
Мохамед, по името на пра 
Лялото на Ахмед.

Семейството Тахир 
вее добре. Единствено пиро 
тския „зет“ малко се трево
жи, че не може да получи 
работа, а като „домакиня“ 
се грижи за децата, отива 
на пазара.

И днес той-в мислите си 
е -с народа край Нил, който 
тези дни преживява реша
ващи моменти за своето бъ
деще.

Рапортьорите изследват

ЕГИПТЯНИНЪТ ОТ НАНЕ КАПНИ
Хората искаха да-видят еги 
птянин, да се ръкуват с не
го, да го питат...

— Дойдох през вратата, 
казал тогава Ахмед, на своя 
бъдещ тъст, а не през про
зореца. Аз, съм човек от ду 
ма и искам да ми дадеш 
Драгица за съпруга...

ОЛОВОТО
Как Драгица Петрова, служаща в Общнсотта по 

здравно осигуряване на работниците, родена в се-
Ахмед Тахир 

Порт Саид.

жи-
На пръв поглед изглежда, 

че миньорите на „Благодат“ 
са пленници на негостолю
бивата планина, която и въл 
ците отбягват, поради суро
вите климатически условия- 
Почти на самия връх на ви 
соката планина оловото съз 
дава селище и нов 
В това още безименно сели 
ще живеят над 300 миньо-

ло Славиня, „пленила" египтянина 
Мохамед Мохсим (36), икономист от

Бащата се противопоста
вял, както и болшинството 
от роднините Драгица да 
тръгне за чужденец. А еги-живот.

От преди няколко месеца 
къща номер

ца Момчил войвода при Ка
ле в

&33
37 на ули- 11. Чирич

Статията е заимст- 
вувана от „Слобода" с мал

ки съкращения*

ври. ШЯ

ш \т -М
Минно-металургичният хи 

мически комбинат ,,Треп- 
ча" е вложил повече от сто 
милиона динара за най-съв 
ременно оборудване, с кое
то да се активизира мина
та. Специалистите казват, 
че тези капиталовложения 
бързо ще се отплатят, защо 
то „Благодат“ е една от най 
-богатите мини в света. Още

Пирот живее семейст
вото на Ахмед и Драгица 
Тахир, на които сме всъщ
ност гости. Малко са 
съграждани, които-знаят, че 
оа получили същински 
тятин за „зет“, човек който 
преди десетина години, по 
времето когато над „страна
та с пирамидите“ — Египет 
започна англо - френската 
агресия. Като гимназист Ах
мед участвувал в боевете 
против английските и френ 
оки парашутисти някъде на 
пясъчните дюни край Порт 
Саид...

наши

Босилеградегип ж, : Г 0
Среща с наши 

работници от 

чужбина

ш
МИИ да да:1

не е открито такова находи 
ще, на което природата да е 
подарила така богата руда.

От тази мина с най-модер 
на флотация, построена 
югозападната страна на пла 
нината, годишно ще се- ко
пае руда за около 110 мили 
она динара. От Първи май 
тази година, когато в мина
та започва редовно произво 

в леярниците на „Тре

И

Семейството
Тахир

^ ,
Председателят на Общин

ската скупщина в Босиле
град, Владимир Стоичков 
води разговор с група рабо 
тници от общината, намира 
щи се на временна работа 
в чужбина. Между присъс- 
твуващите на разговора на!й 
много имаше строителни 
работници, изразили жела
ние да се завърнат и настан 
ят на работа в строителния 
цех на комунално-услужно 
то предприятие „Услуга” в 
Босилеград. V

Договорено е още веднага 
да се разгледат всички възмо 
жности за настаняване на ра 
бота на тези и други работни 
ци, намиращи са на временна 
работа в чужбина, в стопан
ските.-организации в , общи- - 
ната.

от • ^
и ц

ГОЛЯМА ЛЮБОВ

Но да се върнем към на
шия разказ от преди шест 
години когато на улицата в 
Студентски град в Нови Бел 
град Драгица Петрова от Сла 
виня, студент по технология 
на пръв поглед „пленила“ 
мургавия египтянин.

Десет минути разговор на 
улицата и още десетина дни 
дописване било достатъчно 
те да се заобичат.
' В „най-лудата нощ”,

1967 година в Бел1рад Дра
гица и Ахмед решили да се 
венчаят. Но преди това тря 
бваше да „убедят“ родители 
телите си и получат съгла-

Вдство,
пча“ оттук ще се превозват 
около 40 хиляди тона оло- сие за брак. Ахмед от май

ка си Галина от Египет, а 
Драгица от баща си Сазда 
от Славиня • • •

— Беше Първи май 1968 
година, разказва Ахмед, ко
гато за пръв път пристигнах 
в Славиня и влезнах в къща 
та на земеделеца Сазда Пет 
ров. Бях понесъл пръстен и 
всички подаръци за ‘случая* 

За новината, че в къщата 
на Петрови пристигнал „чуж
денец“ бързо се узнало ме
жду роднини и приятели.

птянинът малко сърдит, че 
Петров не му дал АъЩеРята 
взел куфара си и с „невяста 
та“ тръгнал пеша за Димит 
ровград за да се върне с пъ 
рвия влак за Белград.

Куфарът бил тежък а пъ- 
тят дълъг. От селото до га
рата в Димитровград тряб: 
вало да се минат 26 киломе

вен, цинков, кадиев и 
сребърен концентрат.

ТУНЕЛЪТ

„Благодат" почти за ден 
стана известен в целия свят. 
Зарад тунела, който е най- 
дългият в Европа, а може би 
и в света. Тоя коридор, в 
\ължина от 6.821 метър, е 

-юкаран за шест години, 
с големи усилия. Защото 

л кобила се е показала

па
тра.

Любовта между двамата 
студенти не спряла.и те за
станали пред пред граждан- В. В.
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чнаха вражди. И сега пътни 
ците плащат сметката.

Още един въпрос заслужа 
ва внимание. Докато цехът 
на „Ниш-екотрес” поддържа 
линиите по селата, то печал 
бата от линията Димитров
град—Пирот отива в касата 
АТП Пирот. Може би не слу 
чайно отборникът Милорад

Златанов потърси, на сесия
та на Общинската скупщина 
да се разгледа закоността на 
решението на тази линия да 
пътуват само рейсовете 
АТП Пирот. На въпроса на 
Златанов още не е даден от 
говор.

Дали се чака да 
дълбок сняг? •

на

навали

А. Д.

Конкурсната комисия при крояшко-занаятчииската 
работилница „ПРОГРЕС" — Димитровград

обявява

КОНКУРСу
■•■С Й; за попълване на работно място

1. ДИРЕКТОР (не е реизборност)
Освен общите условия според основния закон 

за трудовите отношения, кандидатите за посоче
ното работно място трябва да изпълняват и след
ните специални условия:

— да имат висша училищна подготовка с 5 го
дини трудов опит на ръководни места

— да имат полувисша училищна подготовка с 
8 години трудов опит на ръководни работни места

— да имат средна професионална подготовка 
или да бъдат ВКВ( висококвалифицирани) работ
ници с 10 години трудов опит на ръководни рабо
тни места в стопанството

— да притежават морално-политически каче-

сняг НЕ ВАНИ - РЕЙСЪТ ВЪРВИ...
Осем височки села поради 

лошото време почти цяла зи 
ма са откъснати от центъра 
на общината '.Димитровград. 
Пътят през Видлич бе също 
непроходим.

Не е забравен случая от 
миналата година, когато два 
тежки камиона на АТП от 
Пирот „блокираха” автобу
са на „Ниш-ркспрес", мини- 
ващ през Пирот за Сенокос, 
понеже Видлич беше непро
ходим. Тази постъпка беше 
осъдена от всички и увеща
нията бяха, че обществено- 
политическите дейци от Пи
рот и Димитровград ще се 
ангажират пр*облемът да бъ
де разрешен. Отправена бе 
и молба до Авто-транспорт- 
ното предприятие в Пирот

рейса за Сенокос да минава 
през Пирот. Това беше на 
45 сесия на Общинската ску 
пщина
Имайки миналогодишния о- 
Ш1Т компетентните от „Ншн- 
експрес” не посмяха да пус
нат линията. И така връзка 
та с осемте села от Висок е 
прекъсната. В момента връз 
ка има — само през Видлич.

бъде утре, 
когато навали сняг?

да разреши да .минава авто 
буса на „Ншп-експрес" през 
зимата за да поддържа ли
нията за Сенокос. Трябваше 
да мине цяла година да се 
получи отговор — и то отри 
зателен. По този въпрос ня 
колко пъти разискваха обще 
ествено-политическите дейци 
от двете общини. Освен вза 
имни пререкания — договор 
нямаше АТП в Пирот не да 
ва съгласие автобуса на 
„Ниш-експрес" да минава 
през тяхна територия и имат 
подкрепа от обществено-по
литическите организации от 
Пирот.

Този въпрос разгледа и Об 
щинската скупщина. Бе ре- 
шено да се търси намеса на 
републикански органи. До 
отговора бе прието решение

ства
на 18 декември. — да не са осъждани и да не се намират под

следствие
Личният доход по споразумение.
Квартира не е обезпечена.
Молбите се подават до конкурсната комисия 

в срок от 15 дни от деня на обнародването на кон
курса.

Доколкото в определения срок не се направи из 
бор конкурсът остава открит до попълване на ра- 
бтното място.

Но какво ще

С молбата кандидатите са длъжни да достав
ят: доказателство за училищната подготовка, тру
довия опит, движението в службата, за притежава 
не на морално — политически качества удостове
рение, че не са наказвани в службата и че не са 
под следствие.

Молбите подадени след изтичане на срока, ка- 
кто и непълни молби няма да се взимат под вни
мание.

Явно е, че има нелоялна 
конкуренция- Обаче не тряб 
ва да се забрави, че на АТП 
Пирот е три пъти предлага
на интеграция с бившия ав
тотранспортен цех на „Ус
луга” но те я отхвърляли. А 
когато той се присъедини 
към ,,Ниш-експрес” — запо-

След Осми септември 1944 той 
се приключил към Босилег- 
радския партизански отряд, 
а сетне и към КНОЮ. Член 
на Партията станал през 
1948 година. Христов взел 
де'йно участие в следвоенно 
то изграждане на страната

Той е първият босиле- 
градсоси младеж, заминал на 
железопътната линия Бръч- 
ко — Бановичн, Участвувал 
е в много трудови акции в 
родния си край.

— След войната условия
та за работа бяха трудни, 
но всичко побеждавахме с 
воля и работа. Работеше се 
а1 денем и нощем и резулта 
титс не изостанаха 
Христов.

— Преди войната животът 
в нашия край беше тежък.

тлъминския 
къщите бяха със 
покриви, нямаше пътища и 
съобщения- Пътуваше се из 
ключително пеша или с ко
не, а от вътрешността бях
ме отсечени и по половин 
година. Само за няколко го
диш I след освобождението 
нашият край започна бързо 
да се мени: построиха се 
пътища, училища, снабдява
нето стана редовно, а лнч-

Беседа с бойци от Босилеградско
край

сламени
Вгодини на труд и^възход

готвехмеКак са прекарали последни 
те години от войната и как
ви впечатления имат за след 
военното изграждане бе те
ма на разговор с трима чле 
нове на Общинската борче
ска организация в Босиле
град.

Павел Илиев е -служещ в 
общината в Босилеград, Пре 
ди войната завършил учите 
лека школа 
Когато отпочнала 
той бил в запасното-офицер 
ско училище,

— Нашата част от Сарае
во замина за Мостар и тук 
се сражавахме с неприяте
ля- След две седмици гер
манците успяха Да ни плен
ят и ни откараха в лагери- 

Германия- Денем рабо 
имотите на богати 

германци, а вечер ни от 
веждаха в лагерите — при
помня си Илиев.

След завъртането му от 
пленничество, Илиев учите- 
ствувал в Жбравино, Голеш 
и Караманица. В освободе
ния Босилеградски край ста 

първи секретар на Наро 
доосвободителния отбор в с. 
Караманица.

— Укрепването иа народ
ната власт в новосъздадена
та социалистическа държа
ва бе първата ни задача. Бо 
рехме се срещу неприятел- 
ствата, спекулите, частната 

Вършехме 
снабдявахме 
с хранителни

ипродукти 
избори
тели за първото учредител
но заседание на Съюзната 
скупщина — казва Илиев за 
задачите, които се провеж
дали в първата година след 
войната.

Дълги годили Илиев бил 
председател на Околийския 
народен отбор и секретар 
на Околийския комитет 
КПЮ В Босилеград. Обаче 
винаги се е връщал к-ь-ч Ур 
чебното дело: като 
дащ тоя отдел в околията, 
а сетне и в общината пола
гал големи усилия за реша
ване на проблемите. Член иа 
СК е от 1948 година.

— Добри резултати пости 
във всички области.

представи-за

казва

нав Светозарево. 
войната Нашите събеседници изтъ 

кнаха славните години на 
следвоенното изграждане, в 
конто Босплеградския край 
с постигнатите успехи се е 
преобразил изцяло.

завеж-

В. Велинов
Павел Илиевгнахме

Създаването и развитието 
на самоуправителната 
ма с най-крупен резултат и 
за нашата община — изт^к 
на Илиев.

те в 
техгме яа ка и участвувал в окончате 

лннтс боеве срещу фашисти 
те. В тези боеве бил отли
чен с орден за храброст. След 
като се завърнал в радиото 

Ляте Златков е роден в сИ село за1Ючнал да работи в 
Горно Тлъмино. Работи в Народоосвободителпия от- 
Общшгския комитет на СК ^ор, а към края ша 1945 го- 
в Босилеград. дима постъпил на работа в

Военните години го зава- Народната милиция в Боси- 
осемнаДесетгоди- леград. След три години бил 

в СК. Изпълнявал

си-сте

Ляте Златков

н«я и обществен стандарт 
закрачи силно напред. За 
тоя успех много допринесо
ха и първите иародоосвобо- 
дителии отбори — изтъкна 
Златков.

Борис Христов, е роден в 
бедно селско семейство в 
Босилеград. След дългогоди
шна работа 'В Службата на 
вътрешните работи 
преди две години е пенсио
нер.

ва рили като
шен въглекопач в Ибарски- приет 
те рудници. След завръща- е различни дължиости 
пето си, към края на война докато не постъпил иа рабо 

в^зтановил вързка е па- Та в Общинския комитет на 
Пчиня. За това СК.

Златков си припомня за

все

та,
вртизаните 

нещо узнала полицията, пре 
следвала го и често го тор- отредица детайли от следвоен 

изграждане на Босилег 
радския край.

мозила.
Към партизаните 

се приключил в Крива палан
из нотоЗлатковтърговия.

купуване,
населението

Борис Христов
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА

Х*/Л)@р СИТНЕЖИ
Една жена, дошла на сви 

ждаие на мъжа си в затво- 
ра.

— Как се чувствуваш?
— Като у дома. Не пускат 

да излизам никъде.
„Павлиха" — Любляна

АКО ИСКАШ ВСИЧКИ ДА СА СЪГЛАСНИ С ТЕБ, 
НАПРАВИ СИ САМОКРИТИКА,

ИСТОРИЯТА НИ УЧИ, НО НИЕ НЕ я УЧИМ

НИ У СЕЛО, НИ У ГРАД — И така, другарко, вие 
сте щастлива майка на де
сет деца?

— В момента, да ...
— Защо в момента?
— Защото сега всички

НАЙ-ТРУДНО СЕ ВПРЯГАТ ТЕЗИ, КОИТО ДЪР
ЖАТ ЮЗДИ.&

мо заглавили у йедно гъо 
лище — реко я.

Улезомо нийе, а ка се 
погледамо на видело, 
свет ни се завърте: изма 
зали смо се ко прашчи- 
на. Бабата изкаляла це
дилото, недва оцелела по 
гачката и кокошчицата.

— Епа свате, са ми ка
жи куде живейеш ти, у 
Цариброд ли, у Лукави- 
цу ли или у Желюшу?

•— Свате незнам. Пути 
щата нали видиш киква 
су. Ламбе нема, а калта 
йе до гушу. Немамо и во 
ду по ижете и да не съм 
изкопал бунар по-лоще 
че буде и од Борово, Там 
барем имаше кладенци... 
За събрания окаго ни тия 
и од Желюшу, и од Лука 
вицу. Народ нали знайеш 
шиляв ко овъс. Ако жел- 
юшанйе воду доводе —• 
они кажу: „А нийе смо у 
Лукавицу”. Ако Лукави- 
ца пут праи, а они: „А ни 
йе смо у Желюшу”. А ка 
се сретну с боровци ка
жу: „Те нийе па царибро 
цагье... ”

Дочекамо некико и Но- 
вуту годину, па ка да на 
здравим на сват Гогу, а 
я диго чашуту и реко:

-—■ Епа свате, нека ти 
йе честита Новата година. 
Па ега у туя годину най- 
после се договорите куде 
че живейете 
или у село. И воду да си 
доведете, и путат да си 
асвалтирате, и ламбе по 
улицете да «акачите...

— Да си жив свате — 
рече сват Гога — а и я

ЗА НОВУ ГОДИНУ по 
кани ме сват Гога да иде 
мо при яьега. Рече: „Я 
съм у Цариброд, ама ти 
че питаш од гарата надо 
ле куде живейем и свак 
че ти каже..

Я и баба Ристена нато 
чимо дамаджануту, из- 
пържимо кокошчицу, ба 
бата омеси погачу и чека 
мо да мъркне, па пойдо- 
мо. После се раскаямо за 
що на видело не пойдомо, 
ама по дъж опънджак. . .

— Бае, знаеш ли дека 
живейе сват Гога?

— Кой сват Гога? — пи 
та ме он мене.

— Гога от Борово. — ре 
ко я.

— Що тека не кажеш
— рече он 
йош надоле, чак до Лука 
вачйи мое за Желюшу, 
там пак че питаш и они 
че ти кажу . ..

А съга, кво да праимо? 
Бълтамо нийе, бабата се 
заглоби у йедну лочку, 
собу вой се опънакат у 
калту. Елем после поло
вин час мешанйе по кал
ту найдомо опънкат. Сти 
гомо и до мосат. А найди 
съга човека да питаш. 
Нема никой.

Най-после видомо пред 
йедна врата човек с ве- 
нер тражи нещо. Повар- 
камо къмто туя къщу и я 
окам од путат:

— Ей бае, знаеш ли ку 
де живейе тука Гога от 
Борово?

—Манчо, ти ли си бре!
— изока ония и я препоз 
на сват Гогу. Забави се 
па пойдо с венер да те 
тражим.

— По-арно що не си по 
шъл по-рано, ка се бео

ВСИЧКО Е В РЪЦЕТЕ НА ЧОВЕКА, ЗАТОВА ТРЯ 
БВА ЧЕСТО ДА ГИ МИЕ.

А. СИАЯНОВСКИ^^ ИСТ0РИЯ'ГА БИ БИЛА БЛАГОРО
ДНА, АКО НЕ ВЛЯЗАТ В НЕЯ.

,К. ПАВЛОВ^ свят ВСИЧКИ СМЕ ГОСТИ. ЗАТОВА 
ИМА МАЛКО ДОМАКИНИ.

СПЯТ.

5 000Бяха разделени на 
километра един от друг, но 
той много я обичаше. Все
ки ден й пишеше писма. 
И така осемдесет и един 
дои. На осемдесет и втория 
тя се омъжи за пощенския 
раздавач, който й носеше 
писмата...

т
НЕ, НЕ СЪМ ЛУД ДА СЕ ПРАВЯ НА УМЕН.

ГЛАДНА МЕЧКА ХОРО НЕ ИГРАЕ. ПРЕЯЛА —
Двама художници разго

варят:
— Помисли си само, един 

глупак иска да му нарису
вам краставица.

— А нима е толкова слож

СЪЩО.

И' РУВРЕМЕТО РАБОТИ ЗА ОНЕЗИ, НА КОИТО СЕ 
ПЛАЩА ОТ ЧАС.

НЯМА НИЩО ПО-ТЕЖКО ОТ ПРАЗНИЯ ДЖОБ.но?
— Сложно е, разбира се, 

той иска кисела крастави-
„Остен" — Скопиеца...че идеш

„Йеж" — Белград

А сега дясната колонка. 
Това са парите, които сте 
спестили от мен. Откакто сте 
ме „купили'’, нали не ви 
удържат ергенски данък? Ка 
то пресметнем, излиза 303 ру 
бли и 22 копейки икономия- 
Плюс квартирните пари: на
ли след моето раждане са ви 
дали квартира? Дали са ви! 
Когато сте имали стая П°А 
наем, сте плащали по 40 ру 
бли на месец, а сега — 7! Ра 
зликата е 33 рубли на месец, 
396 на година, 2772 за 7 го
дини ... Като прибавим към 
тях „ергенските" пари, изли 
за всичко 3075 рубли и 22 ко 
пейки.

Занимателна аритметика
— Преди женитбата вие с 

мама три месеца ли сте се 
срещали? Три месеца, това 
са 90 дни, значи 90 срещи, 90 
букета... Букетите сам ли 
си брал? По рубла за букет 
— всичко 90 рубли. Плюс 7 
пъти на театър сте ходили и 
15 пъти на кино, плюс 18 пъ
ти сладолед и 3 баннчарни 
ци. Средно излиза 75 рубли.

Сватбата, баба казва, че не 
ви е излязла скъпа: тя съв
паднала с празниците. Да 
прибавим 200 рубли сватбе
ни. После разходи лично за 
мен: креватче, количка, ко- 
шарка, костюмчета кожух
че, три пъти на ден храна в 
течение на 7 години — закръ 
глената равносметка излиза- 
3000 рубли... Можеш да про 
вериш — всичко ли съм запи 
сал тук...

Растат едни умни деца. 
Моят Вовка учи в първи 
клас. Наскоро взеха в учили 
ще събиране и изваждане. 
Оттук и започна всичко.

Идва си веднъж Вовка в 
къщи, сяда веднага на маса
та и почва да пише на лист
чета някакви колонки от ци 
фри. Мърда си устните, очи 
те вдигнал към тавана, сви 
ва си пръстите на ръцете .

— Ти какво смяташ? — пи 
тамУ град Като извадим от дясната 

колонка лявата: 3075 рубли 
и 22 копейки минус 3075 ру
бли излиза, че ми дължиш 
22 копейки. Давай по-бързо 
за сладолед — децата са ве
че на опашката! И освен то 
ва е празник.

Не, каквото и да казвате, 
децата растат умни. Даже 
прекалено!

— Ами — отговаря Вовка. 
— пресмятам колко струвам
аз.

— Как така колко стру
ваш?

— Ами така — отговаря, 
— лявата колонка — това 
са всичките ми разходи по 
мене, а дясната — колко ми 
дължите вие...

И ми обясни най-преглед- 
но всичко:

да съм жив да доживе- 
/йем това що съга ти нао 
рати!

Манча Н. Станиловски (СССР)
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