
тктво С уназ на Президента иа Социалисти- 
чеона Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
Областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

■> вестник иа българската народност е сан» Югославия -«
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ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННАТА РОЛЯ НА 
ССРН ПОДГОТОВКА ЗА ОТКРИВАНЕ НА 

ФОСФАТОВАТА МИНА В ЛИСИНАДА НЕ СЕ РЕШАВА В 

РЪКОВОДСТВАТА откриване на този важен за 
страната ни стопански обект.

В електроразпределителното 
предприятие в Лесковац е ра
зговаряно за обезпечаване на 
електроенергия, необходима за 
мината в Лисина. Този въпрос 
ще се реши с новия електро
провод, чието изграждане е в 
ход.

зи дни в Лесковац и ьлади- 
чин хан се водиха конкретни 
разговори .по подготовката за

НЕОБХОДИМИТЕ подготовки 
за откриване на фосфатната 
мина в Лисина не спират. Те

на обществено-политическите 
организации, а необходимите 
същностни промени да се 
отъждествяват с делегатското 
устройство на неговите ръко
водства.

За преодоляване на тази 
практика е необходимо после
дователно развитие на монети 
туционния концепт на местна
та общност и общностите на 
интереоите. Успоредно с то
ва вместо честите вербални 
дълготрайни разисквания по 
тези въпроси да ое подемат 
инициативи за развитие на об 
ществено-икономическите от
ношения в тези общности. 
Още повече, като се има 
предвид, че в общностите на 
интересите се натрупва поло
вината от националния доход, 
върху чието изразходване ра 
ботниците все още недоста-

ИЗПЪЛНЯВАНЕТО на монети 
гуционната роля на Социалис
тическия съюз все още се 
среща с надминатите бюро
кратични схващания. 1е об
ременяват работата на една 
част от организациите и ръко
водствата. Тези схващания ка
то рецидиви от миналото се 
явяват под формата на фор
мализъм и прантицизъм, опор- 
тюнистическо отношение към 
задачите и нофнормизъм при 
част От членовете на ОК. При 
това се чувствува тенденция
та всички въпроои да се ре
шават в рамките на политиче
ските активи и други нефор
мални облици на работа.

Тези констатации неотдавна 
бяха изнесени на съвместното 

Изпълнителния

ТУНЕЛЪТ »ЛЮБАТА« ЩЕ 

БЪДЕ ПРОБИТ ДОГОДИНА Във Владичин хан е обсъде 
на възможността за изгражда
не на някои вторични обекти, 
необходими за 
фосфатния концентрат, който 
оттук ще се превозва за фа
бриката в Прахово.

В тези договори са участву
вали ръководството на Общин 
ската скупщина и на обще
ствено-политическите 
зации в Бооилеградска общи
на и представители на инсти
тута за планиране на |Минно 
леарния басейн „Бор”, нойто 
готви целонупната инвестицио 
нно-техническа

приемане на

органи-

документация 
за откриване на мината в Ли-заседание на 

комитет на Председателството 
на ЦК на СКС и Председател
ството на Републиканската кон 
ференция на ССРН на Сърбия. 
Те обсъдиха осъществяването 
на конституционната роля на 
Социалистическия съюз.

Изтъкнато бе на тенденция-

сина.
Инвестиционната програма 

за изграждане на воични обек 
ти в Лисина и Босилефад е 
готова. Останалите програми 
ще бъдат готови до нрая на 
тази, а в началото 
година ще бъдат обсъдени и 
приети от работническия съ
вет на „Бор".

Трябва да се отбележи, че 
на фосфатната

тъч но влияят.
Преодоляването на тези яв

ления предпочита трудещият 
се в организацията на сдру
жения труд да бъде достатъч
но осведомен и запознат при 
отделянето на оредствата за 
общо обществено потребле
ние, а в общността на ките

на 1977
Тунелът „Любата”

та много въпроси да се със
редоточават, обсъждат и реша 
ват в организациите на Съюза

В непрекъсната борба с ло
шото време и сроковете, стро 
ителите на обектите о,т вто
рия етап на ВЕЦ „Власина” в 
Лисина осъществяват заоеле- 
жителни трудови победи. До
сега те успяха да прокарат 
три тунела в дължина от 3 ки 
ло-метра и построят бетонно- 
железни канали в дължина оу 
12.880 метра.

В момента в пълен раз1ер 
е прокарването на най-дългия 
тунел — „Любата". Досега са 
построени 3300 метра от об

щата му дължина, която въз
лиза на 6400 метра. Този 
голям обект трябва да бъде 
завършен през 1977 година.

Строителите използват все
ки удобен момент за строеж 
на бента, който ще бъде ви
сок 44 метра. Тук ще се 
впрегкат водите на три реки, 
които ще образуват язовир. 
Времето пречи изграждането 
на бента да върви с по-бърз 
темп.

откриването 
мина в Лисина е намерило ва- 

Проектообще-
на номунистите и отделни ръ- 
новодства. Същевременно не
достатъчна е дейността на но 

Социалистичес-

жно място 
ствения план за развитие на 
СР Сърбия и на 
равския регион до 1980 годи
на, а също така и в Съюзния 
обществен договор между ре 
публиките и автономните об-

в

ресите чрез своите делегати 
да влияе върху разпределение 

средствата. При това 
трябва да се премахне пран 
тиката органите на управление 
то с кратки срокове и обшир
ни материали да манипулират 
с делегатите и базата.

В това отношение, в проце- 
трансформиране на Со-

Южномо-мунистите в 
кия съюз, Синдиката, Съюза
на социалистическата младеж 
и в останалите форми на по
литическото организиране на 

се и гражданите.

то на

ласти.трудещите
Обсъждането на тоя въпрос 

показва, че
в. В.в. В.

в организациите 
неангажирането на една част

РЕКОРДНИ ДОБИВИ

НАД 9,1 МИЛИОНА ТОНА ЦАРЕВИЧНО ЗЪРНО
от комунистите и отпорите са 
причина бавно да се създа
ват условия за ефикасно по- 
литичесно включване на най- 
широната обществена база в 
процесите на решаване. При
чините за тези явления лежат 

тенденциите ССРН да се 
сведе на фронт на форумите

са на
циал и етич еския съюз номунис 
ти те са длъжни да се застъп
ват за оо-голямо политическо
ангажиране на обществената 
база, в която всички фактори 
по-цялостно и по-отговорно ще 

своите задълже-

Прибирането на царевицата 
най-спешна задача през октом 
ври — ноември ...

еБанат, Славония,Прибирането на царевицата 
във Войводина и другите кра
ища на страната върви с ус
корени темпове. Освен цело
купната механизация в приби
рането на реколтата се внлюч 
ват многобройни младежки 
трудови бригади, съставени от 
средношколци, войници и ра
ботници.

успешно в 
Пелагония, Поморавие и дру
ги райони в страната.

изпълняват
ния.

в

ЗАПИСВАНЕ НА НАРОДЕН ЗАЕМ

ПЛАНЪТ Е ИЗПЪЛНЕН
с 103 НА ето Настоящата година с царе- 

заоети около 2 364 000вица са
хентара, о.т нойто в обществе- 

сентор 271 хиляди 
Селскостопанските опециа

АКЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА ДО 30 НОЕМВРИ

чително щ0 бъде преизпъл
нен.

хента-ния
ДО 25 ОКТОМВРИ записва

нето на народен заем за ав
томагистралата Белград 
Ниш и водостопаноките обен- 
ти в поречията на Дунав, Са
ва и Морава оа записани об
що 3,08 милиарда динара или 
103 на сто от предвидената 
сума. Тъй като 
ще продължи до 30 ноември 
т. г. счита се, че планът зна-

ра.
листи преценяват, че от тези 
площи ще ое получи рекор
ден добив от над 9 милиона 
и 100 хиляди тона чисто зър-

Тези данни бяха изнесени 
на заседанието на републинан 

записване наския отбор за 
заем към Републиканската

ССРН в Сърбия.
кон

но.ференция на 
Препоръчано е акцията да се 
ускори там, нъдето още не е 
дала задоволителни резултати.

записването Успоредно с това и есенна
та сеитба на пшеница върви Прибиране на царевицата



НА ГОДИШНИНАТА НА ООН

НАЙ-ВАЖНО Е ОПАЗВАНЕТО НА МИРА
От 24 октомври 1945 година, 

когото бяха образувани Обе
динените нации, броят на чле 
новото на световната органи
зация трикратно се увеличи. 
Сега в ООН членуват иа 
страни. Причината за постоян
ното разширяване на Обеди
нените нации трябва да се 
търси в съзнанието на огром 
•ното болшинство държави, че 
световната организация е ста
нала незаменим инструмент за 
решаване на международните 
проблеми и за договаряне по- 
въпроси за развитието в бъ
деще. Въпреки осъществените 
промени в развитието на све
товната общност през послед
ните (30 години) целите и прин 
ципите на Обединените нации 
останаха такива, манто ояха 
определени в Хартата през по
следните дни на Втората све
товна война.

представляват само една част 
от проблемите с ноито се за
нимават Обединените нации. 
Проблемите за икономическо
то развитие и установяването 
на нов световен икономически 
порядък са един от наи-важ 
ните вч>проси, с ноито се за
нимава световната организа
ция. На специалното заседа
ние на Общото събрание през 
1974 година бе приета декла
рация за установяване на нов 
международен икономически 
порядък.

Движението на необвърза- 
ността и отделно нашата стра 
на винаги са давали активна 
подкрепа на ООН, като инстру 
мент на мира и сътрудниче
ството в света.

За огромното 
ство държави Обедине. 
мито нации са 
ним фантор за решава
но на
проблеми и договаряно 
за бъдещето

мнозии*

незаме-

международните

развитие

на Обединените -нации за ре
шаване на този парлив въ
прос. По този въпрос в ооща- 
та дебата на ООН преди из
вестно време говориха пред
ставителят на Югославия и 
докладчикът за Петата конфе
ренция на 
Колембо, 
телят на Шри Данна Оирима- 
во Банда-рана мие.

Политическите

необвързаните в 
ми н и стър-пр е д се д а-КМТАЙ

проблемиШАНГАЙСКАТА ГРУПА
ПОЛИТИЧЕСКИ
ЛИКВИДИРАНА

Обединените нации никога 
не са се стремели да станат 
„световно ираиитолство или 
„мад-държава", нито решения
та им да станат закон, който 
всички държави трябва да 
приемат и провеждат. 1е пре
ди всичко са мястото, където 
се срещат представители на 
воични страни в света, оез о. - 
лед на големината и оогат- 
ството им, с цел да се дого
ворят и разменят опит по ам- 
туалните световни проолеми.

Големият митинг, състоял се то на 
в неделя, на 24 октомври в 
китайската столица Пекин оз
начи края на дълготрайните 
манифестации на китайското 
население в знак на подкрепа 
на нозия пръв човек в Китай 
Хуо Го-фен. Тези манифеста
ции, с които народът даде 
подкрепа на решението на но 
вето ръководство да се раз
чисти с радикалното течение 
в партийния връх са взели 
участие над 50 милиона кнтай-

„контрареволюционната 
антипартийна група на четир- 
мата", опитала се да превзе
ме властта в партията и дър
жавата,
се на решението на Мао Цзе 
— дун, Хуа Та 
го наследи на г.оста председа
тел на ЦК на КИП.

противопоставяйки

Опазването на световния 
мир е бил и си остава осно
вен въпрос и най-важна зада
ча пред тази организация.

Въпросът за разоръжаване
то и в бъдеще остава вьз 
върха на най-важните светов
ни проблеми. Все по-гласни са 
исканията да се свика специ
ална конференция или сеоия

фен да

На митинга не е .озарил 
фен, канто се сХуа Го

очаквало. Реч е произнесъл 
Ву Те, подпредседател на на
ционалния конгрес,
Политбюро на ЦК на ККП и 
кмет на Пекин.

член нзЦй.

„Долу Ван Хун — вен, долу 
зяо, долу Цзян 

Цин, долу Ван Хун — вен" — 
сз издигани лозунги на ми
тинга.

Една от сесиите на Общото събрание
Чжан Чун

' — Великият ни вожд Мао 
Цзе — дун избра Хуо I о — 
фен за свой наследник — из
тъкнал в речта ои Ву Те. Той 
подчертал че „здраво под
крепяме резолюцията на ЦК 
на ККП от —-7 октомври,дру 
гарят Хуа Го — фен да ста
не председател на ЦК и пред 
седател на Военната комисия 
към ЦК".

Саво КЪРЖАВАЦ Драган МАРКОВИЧ

„Долу"! — отговаряли в хор 
милиони души с вдигнати юм- 
руци. ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ЦК НА ЮНП ПО ПОВОД 

РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ИНФОРМБЮРОТО (2)
„Да живее Хуо Го — 

отеквали възклицаФен"
нията на масите. Ву Те припомнил, че лично 

Мао Цзе 
т. г. е предложи Хуа Го — 
фен за пръв

дун през април
По този начин новото ръко

Във връзка с обнародването на Резо
люцията на Информбюро, Централният ко
митет на Югославската комунистическа 
партия дава следното изявление:

1. Критиката в Резолюцията е ооосно- 
вана върху неточни и •неоснователни твър-' 
дения и представлява опит за подриване 
авторитета на Югославската комунистиче
ска партия в чужбина и в страната, пред
извикване на недоумение оред масите в 
страната и в международното работничес
ко движение, отслабване на единството 
на ЮКП и нейната ръководяща роля. Тол 
кова е по-чудно, че ЦК на ВКП (б) отби 
на мястото да провери своите твърдения, 
кан това предложи ЦК на ЮКП в писмо
то си от 13 април т. г.

Напротив, точно е нашето твърдение, 
което е изнесено и в писмото до Цен
тралния комитет на ВКП (б) от 13 април, 
а ноето се обосновава върху редица изяз- 
ления от членсве на ЮКП, дадени пред 
партийните им организации, накто и от 
други граждани на нашата страна от ос
вобождението до днес, а ноето се състои 

това, че органите на съветската разуз
навателна служба нахално са ги вербу
вали. ЦК на ЮКП считаше и счита, че 
такова отношение към страна, в която 
комунистите са владствуваща партия и ко
ято върви към социализъм — е недопу
стимо отношение и че веди към демора
лизация на гражданите на СФРЮ 
слабване и подриване

всдство е 
изключителни събития: идване 
то на Хуа Го — фен на мя
стото. което до преди 

половина

ознаменувало две подпредседател 
на партията и председател на
правителството след сменяване 
то на Тенг Хсиа Пинг. След 
това, на 30 април Мао Цзе 
— дун е писал до Хуа Го —

един 
заемашемесец и

Мао Цзе — дун и разоиванз- фен: „Ако ти дойдеш на тоя
пост, аз ще бъда спокоен”. в
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и от-
на държавното и 

! партийно ръководство. ЦК на ЮКП счи- 
таше и счита, че отношението на Югосла- 

I вия към СССР трябва да бъде обосно
вано изключително върху базата на до
верие !И иокреност и застъпвайки 
този принцип на югославските държавни 
органи не е ни хрумвало да следят 
по нанъвто и да било начин

:2. В Резолюцията без привеждане на 
нито едно доназателст&о, се изнася твър
дението, че ръководството на ЮКП води 
неприятелска политика към Съветския съ
юз. Твърдението, чо в Югославия са ома
ловажавани съветските военни специалис,- 
ти, а цивилните специалисти са бил'И из
ложени на преследване от страна на ор
ганите на сигурността — абсолютно не от
говаря на истината. Все до изтеглянето 
им никой от 
смия съюз, ногата и да било, в това от
ношение не е направил забележка на юго
славските представители. Напълно е лъж-

се за
След успешния арабски са- 

мит в столицата на Саудитска 
Арабия, кървопролитията в Ли 
ван спряха, 
агенции съобщават, че в Бей
рут владее мир. Само в юж
ната част на страната са во
дени боеве между левите си 
ли и десничарите. Последните 
са подпомагани от израелци.

Тези дни се провежда втор 
арабски самит в Кайро, кой
то е приел предложенията от 
Рияд за установяване на мир 
в Ливан. Едно от най-важните 
решения за ливанската криза 
е установяването на арабски 
мирови сили в тази страна.

или
да контро

лират гражданите -на Съветския съюз в 
Югославия.

Чуждестранните

3. В Резолюцията се критикува ЮНП 
по отношение на на воденето 
та борба, а особено политиката на ЮКП 
на

представителите на Съвет-
на класова-

село. При това се привеждат 
те поставки на Ленин. ЦК на ЮКП изтък
ва, ще в своята политика

известни-
ливо твърдението, че някой от съветски
те представители е следен в Югославия, 
а най-малко другаря Юдия.Това твърде
ние, а особено твърдението във връзка с

на ограничава
не на капиталистическите елементи на се
ло се ръководи от наведените й подоб
ни становища на Ления, 
на Резолюцията —

Юдия има изключително за цел да ди- 
оредитира ЮКП и нейното което авторите 

се бяха .потруди- 
можеха да прочетат в публинувани-

ръноводство! ако
пред другите партии.* ли
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ЗАБЕЛЕЖЕНО ПРИ СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯ НИШ

»Храбростта« 

на Стойна Делчев
ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

В ЗАСТОЙСДРУЖАВАНЕТО Е ОЩЕ
РАЗВИТИЕТО и модернизи

рането на селскостопанското 
производство в Нишки регион 
е една от главните задачи 
пред всички обществено-поли
тически организации в пред
стоящия период. В този ре
гион, където 97 на сто от зе
мята е частна собственост 
— сдружаването е необходи
мо мероприятие, за да може 
селското стопанство от екстен 
зивно, да се превръща в ин
тензивно. В 15-те общини в ре 
гиона досега малко е напра
вено в тази насока. От 94 
хиляди домакинства 
6 хиляди са подписали догово 
ри за сдружаване на труд и 
средства със земеделските но 
операции.

проявили по-забележителна ак 
тивност. Но и там, където са 
подписани договори за сдру
жаване, все още няма кон
кретни резултати, все още са 
в сила старите нупо-продажни 
отношения, вместо да се вне
дрява ново съдържание и нов 
дух в работата.

И със създаването на аг- 
рокомплекса в Нишки регион 
се закъснява. Забелязва се 
бавност и в общините. Те с 
данъчната политика трябва да 
насърчават развитието на сел 
ското стопанство.

ОБЩИНСКИЯТ съдия за на 
рушения в Димитровград Па
вел Тодоров — издаде реше
ние, с което Стойча Делчев, 
26-годишен работник от Мъз- 
гош, се наказва с петдесет- 
дневен затвор. По този начин 
Делчев е получил заслужено 
наказание за неотдавнашното 
провинение в кръчмата „За- 
бърдие” в Сми ловци.

Стойча Делчев работи в За
вода за геологически и геофи 
зически изследвания в СР Сър 
бия. Той е без постоянно ме
стожителство. Преди това е 
бил на работа в чужбина. Всич 
ко това обаче не му дава пра
во за неприятелско държание 
към нашата страна и хулиган
ско отношение към хората.

А точно такова е било от
ношението му на 19 т. м. в 
кръчмата „Забърдие”. В пияно 
състояние той се опитал да 
изпъди всички гости от кръч

мата като викал „има ли ту
ка комунисти”. Сетне превър
нал масата, на която седял и 
започнал да тормози присъс- 
твуващите гости. „Храброст
та” си обаче показвал само 
към най-възрастните. грима 
пенсионери над 60-годишна 
възраст. Едното от тях ударил 
с юмрюк по главата, втория с 
крак, а третия псувал, както 
и ония, които са му дали 
пенсия.

По този начин Делчев не е 
проявил никаква храброст, но 
ненултура. Държанието му е 
било дори и неприятелско. И 
то към страна, в която живее, 
чийто е гражданин и в която 
ползва всички права.

Той е бил в чужбина. За
върнал се, понеже не му ха
ресало. Получил работа и след 
всичко това се държи непри
лично.

★ От 94 хиляди 
'.елскостопански се
мейства в Нишки 
регион — само 6 
киляди са сдруже
ни

отдавна състоялото се засе
дание на Председателството 
на Междуобщинската регио
нална скупщина в гр. Ниш. 
Подчертано беше, че в някои 
общини много бавно се изна- 
мират съответни форми на 
сдружаване и не се действу
ва бързо и енергично. Дори и 
комунистите, работещи в 
новните организации на сдру- 

областта на 
не са

само

На заседанието беше дого- 
пристъгти къмворено да се 

изпълнение на вече приетитеос-
по-рано заключения.

Този актуален въпрос беше 
предмет на разискване на не-

жения труд от 
селското стопанство, М. А.

А. Д.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА БЕЛЕЖКА

НЕПРОЯВЕНА
СОЛИДАРНОСТСказки за комунистите

Съюза на комунистите, са 
от ориентационната програма 
за идейно издигане на кому
нистите в първинчите органи
зации на СК.

Встъпителни изложения във 
всички организации бяха из
несени от членовете на По
литическия актив при ибщин 
ския комитет на Съюза на 
комунистите в Димитровград.

Събранията бяха проведе
ни на 27 октомври в райони
те Висок и Забърдие, относ
но на 28 октомври в райони
те Т. Одоровци, Д. Невля и 
Поганово. В крайградските се 
лища и в организациите в 
града събранията ще прик
лючат по-късно.

В ТЕЧЕНИЕ на седмицата в 
Димитровградска община съб
рания проведоха 
първични организации на Съ
юза на комунистите. Разисква 
се върху две теми: „делегат
ската сисемта в практината” 
и „Конституционните концеп
ции и осъществяването им в 
самоуправителните общности 
на интересите”.

всичне”. Декларативно 
ко било прието. Практи
чески почти нищо не е 
направено.

От деня, «огато е про 
ведено събранието, из
минаха няколко месеца. 
Но камък на трасето от 
страна на радейчани не 
е докаран. И работата 
в изграждане на пътя е 
спряла.

В случая жителите от 
с. Радейна не са изпъл
нили едно свое морал
но задължение, но най- 
лошото е, че са измина
ли няколко месеца, през 
които пътят е трябвало 
да се завърши.

Трябвало е са-мо да 
се сложи настилка от 
чакъл и да се валира ...

Трябва да изтъкнем и- 
това, че средства са би 
ли обезпечени.

Обикновено, когато се 
работи върху един та
къв обект, работи се до 
момента докато има 
средства. На пътя Радей 
на — Летърлаш сред
ствата обаче не са би
ли проблем. Проблемът 
бил в хората. Всъщност 
„изневерила” е човеш
ката сол идарност...

И вместо пътят Радей 
на — Петърлаш да е го 
тов, понеже е имало

Неотдавна жителитевсички Петърлаш за-на село 
почнаха изграждане на 
пътя от Радейна до тях 

дължинаното село, в 
от 4 километра, за цел
та средства 
Общността за комунал
но пътно и електросто- 
панство, както и петър- 

с местно само-

ооезпечи

Темите, върху ноито се ра 
зисква в организациите на А.

лашани 
облагане. Помощ оказа 
ха и преселниците 
ва село във вътрешност 
та на страната и в Ди
митровград.

от топартийни организации още не санякои
проведени избори не може да се твърди 
как в Партията няма демокрация, юва 
се останки от военното време и от бур
ното следвоенно развитие, през което 
на ЮКП, а в свое време съществуваха

ВКП (б).

те партийни документи и статии и да се 
убедят в практическото провеждане на 

Затова обвиненията в Ре
золюцията и на ЦК на ВКП (б) всъщност 
само чукат на празна врата, а обективно 
неизбежно водят към охрабряване и под- 
държна на реакционните и капиталистиче
ски елементи в града и на селото, пред
извикване на недоумение всред население
то, сякаш за обективните трудности, спе- 

областта на снабдяването в пе-

тази политика.
ми- През лятото беше из

градено трасе .на пътя и 
сложена твърда настил
ка на около 3 километ 
ра. Част от пътя, около 
1 километър, минава 

Радейна. С ог

въви в други партии, дори и 
Що се пък касае 

Партията се разводнява във Фронта, че 
ръководящите фактори се отклоняват по 

кулаческа партия, то обективно 
води към разбиване на съюза между тру
довите маси, осъщеотвен под ръковод
ството на работническата класа в единна
та организация на Народния фронт, към 
изолиране на Партията от трудовите маои. 
Коренът на това твърдение, освен каза
ното, се намира в неразбирането на от
ношението между Партията и Фронта в 
Югославия, в неразбирането на съществе
ността на Фронта в Югославия и начина 
на осъществяване на ръководната роля 
на работническата класа в него. И по то- 

се изхожда от факти, но

до твърдението, че

пътя на през село 
лед на това че и ра- 

ползват този 
ое по- 

Иомощта

циално в
риода на преминаване от капитализма в 
социализъм, е виновен ЦК на ЮКП и не- 

политина. ЦК на ЮКП счита, че 
метод е недопустимо преценяване 

дейност въз основа на поот- 
взети от .най-различни пе

риоди на борбата или въз основа на от
делни изолирано взети — и при това още 
изкривени — факти. ЦК на ЮКП смята, 
че при оценяването на политиката на 
ЮКП, както и на другите партии, на пър
во място трябва да се взима практиката 
на Партията — дали Партията постига или 
не постига успехи в борбата за социали- 

преобразование на страната, да
ли цялостно отслабват или укрепват капи
талистическите елементи, дали отслабва 

укрепва социалистическият сектор на 
народното стопанство.

деичани 
път потърсена 
мощ от тях. 
трябваше да се даде с 
докарване на 
слагането му на трасе-

го вата 
като 
на неговата камък и
делни цитати,

то.
Предложението е раз

гледала Местната конфе 
ренция на Социалистиче 

съюз в Радейна и 
същото било прието. На 
събранието било изтък
нато, че в изграждане
то на пътя Димитров
град — Радейна соли
дарно участие взели и 
петърлашани и сега тряб 
ва „услугата да се вър-

скиязи въпрос не 
от изнонструирани твърдения, срещу кои
то след това се полемизира с известните 
становища от ленинизма, които никои от
говорен в ЮКП никога не е оспорвал. А 
фактите, както и миогоброините изявления 
в течение на войната и след войната 
не само на комунистите и некомунистите 
във Фронта — говорят: първо, че ръко
водещата сила във Фронта е Компартия
та; второ, че Компартията не се развод
нява във Френта, но напротив — Партията 
идейно и политически издига основните 
маси на фронтовците, възпитавайки ги в 
дух на своята марксистко-ленинска поли
тика; трето, че Народният фроит в Юго
славия практически се бори _ за социа
лизъм, което във всеки случай не би би
ло възможно, ако в него биха играли ня
каква сериозна роля ,/разноцветните поли
тически групи” — буржоазни партии, ну- 
лаци, търговци, дребни фабриканти и под, 

Резолюцията, и ако би

етическо
време и пари, се>а ще 
се чака следващата про 
лет...или

а. Д
4 ЦК на ЮКП не/може, а с дълбоко 

възм^тение да не отхвърли твърденията 
ръководящите фактори на юкм се 

отклоняват по пътя на нупачесна партия 
по пътя на ликвидация на ЮКП, нак в 
Партията няма демокрация, най в Партията 
се прилагат методи на военно ръководе
не, как в Партията ое „погазват на“-°® 

членовете на партията 
критика срещу неправил- 

Партията се отговаря с остри 
н. Нима членовете на 

битки с без- 
очите, биха

как Накр атко У11111111111111НШ111Н1111П111И111В
По-нататъшното издигане на 

членовете на Съюза на кому
нистите, ролята и мястото на 
първичните организации и за
дачите им до юни на 1977 го
дина — ще бъдат главни те
ми на съвещанието със секре 
тарите на СК 
община, което ще се проведе 
на 1 ноември т. г.

На съвещанието ще се да
де оценна и за акцията по за
писване заем за изграждане 
ма автомагистралата Белград 
Ниш и уреждане на поречията 
на реките Дунав, Сава и Мо
рава.

За нуждите на младежта в 
Бабушница тези дни се пре- 
уреждат помещенията на бйв 
шата поща. За целта се обез 
печени 50 000 динара.

В поправката на помещени
ята младежта даде и добро
волен труд. От Ю ноември 
младежта в Бабушница ще по 
лучи зала за обществено-по
литическа дейност и няколко 
канцеларии.

новните права на 
и на най-мека 
ностите в 
репресни” и т.
Партията, които през хиляди 
страшие гледаха смъртта в 
могли да търпят в Партията състояние, не
достойно, и за хората, и за комунистите. 
Твърденията чак в Партията не смее да 
ое критикува и подобно, представляват 
страшна обида за всени член на нашата 
Партия, опетнявано на .«ромското и слав
но минало на Партията и на нейната дне
шна геройска борба за възобновявано и 
изграждане на страната. ЦК на ЮКП под
чертава, че поради обстоятелството, че

Бабушнишна
както се казва в 
бил коалиция между Компартията и ДРУ* 

партии или форма на споразумение 
между пролетариата и буржоазията; че
твърто, че Партията не превзема програ
мата от Фронта, но напротив, Фронтът 
получава основно направление и програма 
от Компартията, което 0 и естествено с 
оглед на нейната ръководяща роля в него.щледва)

11ИТ0

М. Джунич
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НЛИСУРА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ГЮЛИТИЧЕ- 
СНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

3200 ДУШИ БЕЗ ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ
С лице към животрептя 

щите проблеми
В дейността за ограмояваие иа възрастните занапред ще 

всички обществено-политически фактори в общи-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪ 
ЮЗ *в с. Клисура, нанто ни ос
ведоми председателят на мест 
ната организация МИРЧА СТО 
ЯНОВ, е организиран в ц-ет 
подружници 
Дервен с близките махали, 
Грубинач Смудиина, Бохчагова 
и Кебапова махали.

— Организационно така сме 
устроени, че най-ефикасно да 
действуваме в разрешаването

що така проявява всестранна 
дейност по належащите акту- 
ални задачи. Една от тях е

се включат
ната

На поредната си сесия Из
пълнителният съвет на Общии 
ската скупщина в Ьосилепрад 
обсъди задачите, произтичащи 
от Ориентационната програма 
на Скупщината на СР Сърбия 
за десетгодишна дейност за 
ограмотяване на неграмотните.

На заседанието се констати
ра, че през изтеклия период 
не са вложени по-значителни 
усилия от компетентните за ос 
новно образование и възпита
ние в общината тази дейност 
успешно да се организира и 
реализира.

Според официалните данни 
от преброяването през 
година от 14 070 жители о Бо 
силеградска община, които са 
над десетгодишна 
повече от 3200 души са с 
непълно основно образование. 
Най-много неграмотни има ме 
жду по-старите жители, защо 
то между жителите от Ю до 
34-годишна възраст броят на 
неграмотните в цялата общи
на възлиза на 240 души.

Изхождайки от задачите, оп 
ределени в ориентационната 
проррама, Изпълнителният съ
вет на ОС заключи в предсто' 
ящия период дейността за ог 
рамотяването да се провежда 
организирано във всички села 
в общината. В изпълнението 
на тази задача главната отго
ворност поемат: Общинската 
образователна общност и ос
новните училища и компетент
ната служба в Общинската 
скупщина.

През изтеклите пет години

обществено-политически фак
тори в общината — бе изтък
нато на сесията на Изпълни
телния съвет на ОС.

Скупщината иа СР Сърбия 
препоръчва на общинските са 
моуправителни общности за 
ооновно образование да оои- 
гурят средства за осъществя
ване на програмата за огра
мотяване и основно образова
ние на възрастните. Също и 
основните училища в своите 
годишни програми трябва да 
планират ограмотяване на въз 
растните.

Въпросът на финансирането 
досега е бил най-слабата точ
ка за осъществяване на ори-

ентационната програма и на 
общинските акционни про1ра- 
ми. Занапред, по препоръка 
на Скупщината на СР Сърбия, 
Републиканската 
на общност яде осигурява до
статъчно средства за ограмот 
яване и основно образование 
на възрастните в неразвитите 
краища. За тази цел, през 
тази учебна година тази об- 
ядност планира да .се израз
ходват 12 милиона динара.

Тези средства яде бъдат от 
голямо значение ограмотяване 
то и в Босилеградска общи
на успешно да проведе.

записването на заем за стро
ежа на автомагистралата Бел
град
басейните на Морава, Сава и 
Дунав.

Клисура Ниш и за уреждане

образовател
— Досегашните 

по записването на 
добри. Заетите лица и пен
сионерите записаха по едно-

резултати 
заема са

1971
В. В.

възраст.

ЗАПИСВАНЕТО НА НАРОДЕН ЗАЕМ

Всички бвз 

изключение
Клисура — Дервен

на най-важните жизнени проб 
леми на селото. Всяка подру- 
жница си има свое ръковод
ство и може свободно да се 
каже, че в организационно от 
ношение твърде добре стоим 
— каза М. Стоянов.

Местната организация на 
ССРН, както впрочем и всич
ки останали организации в се 
лото и гражданите на с. Кли
сура, в момента живеят с про 
блема за изграждане на теле
визионен препредавател. Прог
рамата на Телевизия Белград 
се „лови" само в отделни ма
хали, а и образът е доста мъ
тен.

месечен личен доход, остана
лите граждани също се отзо
вават масово. Ние сме орга
низирали записването така, че 
за всеки район имаме отговор 
ници.

Интересното тук е, че и же
ните равноправно участвуват 
в тази полезна обществена 
акция. Въпреки че мъжете им 
са записали заем по работ
ните си места

РАБОТНИЦИТЕ от основното 
училище „Г. Димитров" в Бо
силеград единодушно решиха 
да запишат по едномесечен ли 
чен доход за заем за измраж- 
давне на автомагистралата бел 
град — Ниш и уреждането на 
реките Дунав, Сава и Морава. 
Целокупната сума на 
ния в училището заем възли
за на 140700,00 динара.

Хубавият пример на препо
давателите последваха и при 
служниците, младежта и пио
нерите от училището. Пионер
ските общности ведно с кла
совите ръководители 
всеки пионер да се включи в 
акцията. В акцията участвуват 
над 600 ученика. Очаква се да 
запишат над 10 000 динара.

Всред учащите 
лям интерес за записване на 
заем. Досега най-голяма сума

е записал Ненад Крал — 500 
динара, следват Леонид Стои
менов и Крум Григоров с по 
200 динара. Над стотина уче- 
нина са записали по 100 ди
нара: Владимир Григоров, Ве
сна Велинова, Мишо Райдой- 
ков, Вера Стоянова, Владимир 
Митов, Елена Стоименова, Ду
шко Анастасов, Петко Стой
нев, Маряна Ангелова. Милан 
Вукосавлевич, Дияна Вуконич, 
Иван Стоименов, ученици от 
първи до четвърти клас.

След записването на заема 
учениците ще вземат решение 
една сума от тези 
да се обедини и 
името на пионерския 
„Божко Буха”, които по-късно 
ще се ползва за поправка на 
спортни игрища. 
ао!Гиехи|Л| ‘^В

и те тук 
масово записват заем. !ака 
например СТОЯДИНКА БОРИ
СОВА е записала 5000, ВИО
ЛА АНДРЕЕВА 2000, ЛЮБА 
НИКОЛОВА и СТАНКА КОС
ТОВА по 1000 динара и про
чие.

записа-резултатите от ограмотяване
то в Босилеградска община не 
задоволяват. Като последица 
на недостатъчна активност на 
възпитателно - образователни
те институции и на самоуп-

Когато изтъкваме резулта- равителната общност за обра
тите от записването на заема, зование и възпитание, изоста 
трябва да посочим примера нала е организирана дейност 
на учениците (въпреки че то- по този въпрос, 
ва не е дело на ССРН), кои
то безвъзвратно чрез учени
ческата кооперация записаха 
по 10 динара.

Социалистическият съюз е 
особено деен в 
на комунално-битовите акции,
взели в с. Клисура широк раз ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА 
мах.

— След асфалтирането на 
улиците, въвеждане на улич
но електрическо осветление, 
на ред е да построим мост 
пред училището. Необходими 
са ни към десет хиляди дина
ра. Част от тази сума ще да
де самото училище. Но на по 
мощ трябва да ни се прите
кат гражданите (с доброволни 
дарения) и Общината.

Няма съмнение, че и това 
ще бъде успешно решено. За 
щото характерно за клисурци 
е, че действуват сплотено, 
единно ...

— Щом бъде готов препре- 
давателят и се пусне в дей- 

с помощта на об
ществено-политическите 
низации, Общината и остана
лите, ще вземем 
левизор. Ще му намерим мя
сто в училището, но така че 
не само учениците, но и мла 
дежта да го ползва 
М. Стоянов.

Социалистическият съюз съ

сте и е
решихаор|*а

средства 
внесе отцветен те- Изхождайки от становища

та на СЮК, че неграмотност
та е класово-политически проб 
лем, в неговото изкореняване 
трябва да се включат всички

отряд
владее го-

заяви
решаването

ЗАПИСВАНЕ НА НАРОДНИЯ 
ЗАЕМ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА Конкурси и своеволия

Работниците 

изпълниха плана
и Общинския съд в Босилеград, който ану

лира конкурса и възлага 
нов.

ма нещо характерно за Димит
ровград и Босилеград: 
връзка с настаняването на работа и спа- 
ване на обществените споразумения, до
говори, дори и съдебни решения.

Ако настаняването на работа и проб
лемите във връзка (С него са ойентивно 
обстоятелство, това никак не може да се 
каже и за своеволията, които се прояв
яват в това отношение.

В конкретния случай се насае 
спазването

да се разпишепроблемите във
Следващата нрачна е обаче на учили

щето. Жалба до Онръжния съд във Враня. 
Той обаче потвърждава присъдата на Об
щинския съд в Босилеград. Но случаят с 
това не завършава ...

Основното

В Босилеградска община за 
лиоването на народния заем 
за изграждане на автомаги
стралата Белград — Ниш и за 
регулация на реките Дунав, 
Сава и Морава върви успеш
но и по плана. ■

Досега почти воички работ
ници са записали заем и из
пълнили планираната сума. Съ
ществуват възможности до 1 
декември тази сума да оъде 
преизпълнена. Записаната су
ма възлиза на 2,2 милиона 
динара, нолкото е и определе
но в плана на Общинския ко- 
ординационнен комитет за за 
писване на заема.

Сега в
ването на заема всред селско
стопанските 
местните общности, 
се, че в определения срок до 
1 декември и тук ще 
стигнат добри резултати.

училище в Горна Любата, 
като че ли е решило да „изтрае" и де
лото продължава. Търсят се различни на- 
чини, да се донаже, че те са прави, въ- 
прени очевидната истина.

Излишно е да обременяваме читателя 
с всични съдебни дела във връзка с 
този случай. Достатъчно е ано кажем, че 
случаят се протака вече повече от една 
година. Година, в която училището от I ор
на Любата харчи обществени пари за ед
но съдебно дело. Дело, ноето никак не 
може да се оправдае.

Сянаш се забравя, че освен неоправ- 
даното харчене на пари има и друго не
що. Забравя се, че една година учени
ците в основното училище в Горна Лю- 
оата са без квалифициран преподавател 
по физина. А ето, започна още една учеб
на година... 7
НЯ„И вместо да се води грижа за основ
ната работа — възпитанието и ооразова- 
нието на младите поноления 
се прахосва по съдилища.

за не-
на едно съдебно решение и

— Лека-полека снемаме от 
дневен ред един след друг 
проблем на селото. Но с на-

последиците от това.
Основното училище в Горна Любата 

е публинувало ноннурс за преподавател 
растването на жизненото рав- по физина. На конкурса са «се явили два-
нище — растат и изисквания- ма нандидата: Васна Тодорова, препода-
та на хората. А това означа- вателка по физика от Долно Тълмино и
ва, че трябва да се решават Йорданов, преподавател по общетехниче-
нови л-роблеми. Досега ,не сме сно образование в училището в Горна Лю

бата. Условиятанамерили начин как да спрем 
миграцията, която ни създава 
доста трудности. Пък ние и 
не се трудим .много в тази 
насока. Нека хората си изби-

на конкурса, разписан 
още през август миналата година, е из
пълнявала Тодорова. Приет е обаче Йор
данов, нойто не изпълнявал условията.

От този момент започват перипетиите, 
рат къде ще живеят по-оога- в които „главния герой" е училището а 
то, по-добре. Нали именно за „жертви” Тодорова, съдиите в Босилеград 
това се борим — заключи и Враня дори и Йорданов.
Мирча Стоянов. Тодорова е отправила възражение сре

щу решението, но отговора на училището 
е изостанал. Тя след това се обръща до

пълен ход е запис-

производители в 
Очаква

се по-

в. в. ст. н. времето
а. Д.
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ПАРТИЕН ЖИВОТ У

Фошохроника Непосредствено ангажиране по 

всички въпросиКопаят се канали за 

районния водопровод медел ските производители и 
сдружаването им с обществе
ния сектор.

Комунистите в тези партий
ни организации дадоха пълна 
подкрепа на предложените ре
шения в тази област и се за
стъпиха сдружените селеносто 
пански специалисти да бъдат 
равноправни с останалите ра
ботници. Изтъкнато бе, че за 
провеждането на това важно 
обществено мероприятие е 
необходима пълна кадрова и 
финансова под|Ч>товна на ос
новната организациа на сдру- 

за селско сгопан-

ТЕЗИ ДНИ първичните пар
тийни организации в селата 
Долно Тлъмино, Бистър и Гор 
но Тлъмино проведоха съб
рания, на които, в присъствие
то на секретаря на общин
ския комитет на СКС ГОНЕ 
ГРИГОРОВ, се обсъдиха най-ак 
туалните въпроои от дейност 
та на тези организации.

Един от основните обсъжда
ни въпроои бе до коя степен 
партийните организации са де 
еопоеобни да осъществят за 
дачите от програмите си. Съ
що така се анализира как се 
върши приемането на нови 
членове, осъществяването на

идейно-политическото издига
не на комунистите и до коя 
степен партийните организа
ции успяват да раздвижат ос
таналите организирани сили в 
местните общности и да съ
гласуват с тях активността ои 
по общите и съвместни въп
роси.

Партийните организации об
съдиха и най-актуалните жиз
нени проблеми в овоите сре
ди. С голямо внимание се раз 
говаряше по отношение на ан
гажирането на всички членове 
на Съюза на комунистите за 
осъществяване на процеса на 
взаимното сдружаване

ТЕЗИ ДНИ в Забърдието се 
строи районния 
Освен местното наседени е, в 
работите участвуват й армей
ците. Те копаят канали гсъс 
специална машина).

Микуландрич войник от Кар- 
ловац и помощникът му Салих 
Реджепи от Носовска Митрови 
ца. Работят от сутрин до 
вечер.

В момента прокарват на 
най-трудната част от трасето 
от Пъртопопинци до Бребев- 
ница. Почвата е влажна и то
ва затруднява копаенето на 
наналмте.

водопровод.

които
ще се положат водопроводни
те тръби.

Ще изкопая,-,- канали в дъл
жина от 35 километра, от ко
ито 15 километра канали за 
главния водопровод от резер
воара до Димитровград, а ос
таналите за селата.

С работите ръководи стар
шината ДРАШКО АЛЕКСИЧ, от 
Ниш, а с машината стйепан

в

жения труд
на зе- она дейност и изкупуване — 

„Напредък” в Босилеград.
Разговорите в тези три пар 

тийни организации показаха, 
че дейността им бележи въз
ходящи резултати. Сравнител
но успешна дейност разгръща 
партийната организация в Дол 
но Тлъмино. Тази организация 
много е постигнала и в идей
но-политическото образование 
на овоите членове, което не 
е случай с всички партийни 
организации от този район, 

измине три-четири пъти по- Между другото комунистите 
голямо разстояние: да се мине От това село на три последо- 
през село Петърлаш, нъдето вателни събрания са оосъди- 
беше предвидена закуска... ли Законопроекта за сдруже- 

В определеното време всич- ния труд. 
ни бяха на стрелбището. Тук Решаването на конкретните 
се проведе стрелба с военни жизнени проблеми в селата от 
оръжия. С нея ръководеха за тлъминския район винапи 
пасния напитан Новак Гъргов било в центъра 
и поручикът схг Югославската то и на партийните организа- 
народна армия Радомир Гор- ции. Обаче, общата им сла- 
дич. В пълен ред, при наи-голя бост е, че все още не са 

внимание, запасните офи- успели да разгърнат дейност
цери и подофицери стреляха и между гражданите в други- 
и постигнаха извънредни ре- те обществено-политически ор 
зултати ганизации в своите среди.

_ Въпреки известните резулта-
Всичко това неподобаваше, ти върху приемането на нови 

със сериозния подход на за- членове| тези партийни орга- 
паоните старшини, на истин- низации Все още изостават в 
ск0 военно положение. А то- приемане на млади и добри 

всъщност беше обикновен земеделски производители, 
поход въз __основа на програ- Подобни партийни събра-
мата за обучение на запасни- ния тази ще се про-
те военни старшини, а в рам веда и в партийните органи- 
ките на подготовката по все- зации в назърица, Ярешнини 
народна отбрана. Дотоница.

Върху разчистването на те
рена са включени 
от околните села 
ци, Пъртопопинци, .Бребевница 
и други ...

жителите
Смилов- ЗАБЕЛЕЖЕНО В ДИМИТРОВГРАД

Поход но запоените 

офицери
Неотдавна, след полунощ, 

случайният минувач край град 
ония парк в Димитровград мо 
жеше да забележи група от 
около сто души, облечени във 
военно облекло. Това беше 
група от запасни офицери, 
събрани тази нощ да изпъл
нят определена задача. А за
дачата беше: ориентационен 
поход, движение по азимут, 
до определено място. Място
то беше близо, някъде край 
Димитровград. Но до не»о 
трябваше да се стигне по ра
злични посоки, по предели 
без пътища.

И всички тези хора, като 
че ли не искаха ,да наруша
ват” нощната тишина, движе
ха се тихо, говореха тихо. 
След кратък договор те се 
разделиха в три групи. 1ръг- 
наха в различни посоки. Цел
та беше стрелбището в Ди
митровград, отдалечено някол
ко километра. Но да се стиг
не до него трябваше да се

е
на внимание-

мо

терен обачеМашината изкопава 500 метрав час. Лошият
каналът за водопроводните търби крайпречи. На снимката 

Пъртопопинци.
ва

В. В.А. Д.

МНЕНИЯ <

се оползотвори 

свободното време
разисква в скупщината, по-то- 

технитеции, за обществено-политичес 
на дейност и културно изди
гане.

Преди всичко — сега е вре
ме съветите на местните об
щности да се раздвижат. Със 
своите планове те трябва да 
запознаят гражданите в мест
ните общности и да се дей
ствува. А една ли работа има 
да се свърши: да се електри
фицират селища и махали, да 
се поправят пътища, коопера
тивни домове и др.

Ръководствата на обществе 
но-политичесните организации 
също трябва да използват слу 

да организират събра- 
ноито да се разисква 

обществено-

БОСИЛЕГРАДСКИЯТ КРАЙ е 
печалбарсни край и затова от 
април и май до декември 
най-трудоспособните мъже на 
пускат родния край и 
по строежите. Поради тяхното 
отсъствие с пълен успех не 
могат да се провеждат разни 
обществено-политичесни 
ции. Така беше и пРез изми
налото лято, ногато хората 
трябваше да се запознаят със 
Законопроекта за сдружения 
труд. В много села в община
та не са проведени и редица 
общи събрания, тук-таме е за
глъхнала акцията по електри
фикация и прочие.

С една дума — 
но-политичеоката дейност <по 
оправдателни причини е в из
вестен застой през летните 
месеци.

Но лятото отмина и след 
няколко седмици ще заприиж- 

в родния край. 
Създават се значи и условия 
за разгръщане на по-оживена 
обществено.политичесна

Есента и зимата трябва

чно, какво става с 
мнения и предложения.

Събранията в местните об
щности трябва да се 
зват за разяоняване на някои 
въпроои от данъчното облага
не, премерването на имотите; 
за запознаване на избиратели
те с проблемите на снаодява- 
нето, изкупуването на селско
стопански продукти.

Преди години беше оистема 
наболели селски въп- 

обсъждат през

п:=. г=о,т" ;=,.*=*;;
стояние да работи". В тези моменти Стиепан Мииулан- 
дрич и Садих Реджепи работят рт.чно.

изпол-отиват

ак-

всички
роси да се 
есента и зимата, поради това, 
че събранията тогава най-ма- 

биваха посещавани. Хора 
та, които отиват на временна 
>работа навред по страната и 
виждат как там се разрешават 
много въпроси, могат да пре
несат нещо и от тоя опит в 
родния край.

Общинската скупщина 
пълнителният съвет също мо- 

подготвят да по-

совочая и
обществе ния, на

по най-актуални 
политически въпроои. иега е 
удобен момент и не е нъоно 
хората по-цялостно и пълно да 
бъдат запознати със законо
проекта, с проблемите 
сдружаването на селскостопан 
оките производители и пр.

И делегациите трябва да за 
силят дейността ои. Делегати- 

използват мо-

и Изна

дат хората гат да се 
могнат на местните общности 

на наи-набо-дей- в разрешаването 
лелите въпроси.те трябва да 

мента и да пренесат на свои- 
накво се

ност.
да се използват за принизи

ла благоустройствени ак
постоянноВойниците 

глеждат" работата.
население разичет 

машината
Иван АндоновМестното 

ва терена пред те избиратели заране
I
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Големи залежи на кварцит 

при с. Ракита
Двустранен ефект

НАНТО досега и тази година конфекции „Сво
бода” взе участие на модния панаир в Белград, про- 

в началото на октомври. Участието на „Свооо- 
оценява успешно, но само от 

показано всичко най-

веден
да” на този панаир се 
една гледна точка. На него е 
ново, произведено тази го-дина в конфекционните пред 
приятни в нашата страна. По този начин е получен 
нов опит и рекламирани са собствените изделия.

Има обаче нещо по-важно от рекламния момент. 
Това е иомерческият, относно финансовият ефект. 
Всъщност и основната цел на панаира е сключване на 
търговски сделки и продажба на стоката, а всичко 
останало е от второстепенно значение.

Финансовите ре-зултати обаче са слаби. Конфек- 
„Свобода” на панаира в Белград е сключила твър

де малко търговски сделки. В това отношение в пред* 
могат никак да бъдат доволни от уча-

на сто силициев двуокис, из
държа и температура над 
1 500 градуса Целзиеви.

Конто ни уведоми иОСИФ 
АЛЕКСАНДРОВ, директор на 
комунал но-услужното предпри
ятие „Момуналац” в Бабушни- 
ца. от фонда за насърчаване 
развитието в изостаналите нра 
мща, Самоуправителната общ
ност за геоложки изследвания 
и Строителния център а Бел
град ще бъдат обезпечени 550 
хиляди динара за започване 
на началните роботи.

Реализатор но програмата 
по изследване на мрарцитните 
залежи о „Комуналац". В про 
грамота е предвидено да се 
извършат геодетски, геоложки 
измервания на рудата, измер
ване на дълбочината на плас
товете. канто и на лаборатор
ното им изследване.

Ако изследванията дадат же 
ламите резултати, ра мястото 
на бившата мина „Ерма" може 
би ще бъде открита нова ми-

Тези дни ще започнат из
следвания на кварцита в окол 
ността на селата Ракита и Вучи 
дел, в местността на „козар- 
нин”, „Вражи нам-ик" и „Воде- 
ничище". Целта на тези гео
ложки изследвания е да се 
утвърдят залежите на този 
нвметал, който има 1-олямо 
приложение в производството 
на огнеупорни материали, хи
мическата и стъкларската про 
мишленост, строителството и 
др. стопански отрасли.

За кварцита в този район 
се е знаело и досега. Но 
той не се експлоатираше.

Какво е съдържанието на 
кварцита в намерените наход
ки?

Досегашните изследвания по 
казват, че той е висококаче
ствен. Пробите, направени с 
кварцита от Ракита и Вучидел 
говорят за високия процент 
на силиций. Така например за
лежите при „Коз армии" съдър 
жат 98,65 на сто силициев 
двуокис, тези при „Вражи ка
мик” 98.05 на сто — а зале-

Досегашните из
следвания пока
зах, че кварцитът 
е качествен и има 
широко приложе
ние в промишле
ността и строител 
ството ции

приятното не 
отнето в панаира.

Основната причина, манто изтъкнаха в конфен- 
,Свобода", е че на панаира в Белград нямало

жите при „Воденичище" са 
най-богати на силициев двуо
кис — дори 99,34 на сто. Ми- 
кроструктурата на намерените 
пластове задоволява, основ
ният стой кварцит има дебе
лина и до 40 метра и както 
е установено, се протяга от 
Вучи дел до Раков дол. Наме 
рени са и други пластове с 
дебелина от 8 метра и 8 Дъл' 
жина от около 7 километра.

Проби от кварцита при се
ло Ракита . са изследвани в 
„Силина” в Гостивар. Устано
вено е, че той притежава от
лични физико-химически осо
бености. Освен че има на 95

ция
продажбата на едро. А вероятно е, че и занапред ще 
има такива случаи. Остава само продажбата на дреб
но, чрез собствените магазини, търговски агенти и
прочие.

Има всъщност и друг изход. А това е свърз- 
лроизводството с търговията. Това обачеването на

все още изостава.
Затова е необходимо, освен зачитането на за

конните предписания, да се имат предвид и редица 
предложения, сюгжестии и постановления в болшин
ството документи.

В противен случай и най-добрите законопредпи- 
сания понякога остава* безрезултатни, ако трудовите 
ор|«анизации не работят на нови начала.

на.
М. А. А. Д.

В ОСТ „АВТОТРАНСПОРТ” В БОСИЛЕГРАД
ОТ ПРОЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪРБИЯ ДО 1980 ГОДИНА ДЕФИЦИТЪТ НАМАЛЕН НА САМО 

600 ХИЛЯДИ ДИНАРАПроизводството НО хроно-вожно 30Д0Ч0
В РАМКИТЕ на обществено- Отделно ще се приеме про 

грама за развитие на селско
то стопанство в планинските 
краища, която главно ще на
сърчава развитието на живот 
новъдството.

Всички компетентни тела и 
организации в Републиката, ре 
гионите и общините са длъ

Деветмесечният баланс по
казва, че от предишния дефи
цит възлизащ на 2,6 милиона 
динара са останали непогасе- 
ни само още 600 хиляди ди
нара. Това е резултат на все
странното ангажиране на вре
менното управление и на тру
довия колектив

Трудовият колектив на орга
низацията на сдружения труд 
„Автотранспорт” в Босилеград 
има основание да бъде дово
лен. След въвеждането на 
временно управление само за 
два месеца успешна и орга
низирана работа, дефицитът 
от 2,6 милиона динара е ве
че изцяло погасен. Деветме
сечният баланс, който тези 
дни из отви фияансово-счето- 
водствената служба показва, 
че тази стопанска организация 
има само още 600 хиляди ди
нара непогасен дефицит.

— С оглед, че това е ми
нимална сума, мога да кажа, 
че опасности от 
ОСТ
ществуват. Обаче, сегашните 
резултати трябва да продъл
жат. Докато не погасим изця
ло дефицита няма почивка за 
нито един работник — заяви 
председателят на временното 
управление СИМЕОН ЗАХА
РИЕВ.

Трябва да се изтъкне, че 
през изтеклите 
членовете на 
равление са вложили 
мум усилия, за да организи
рат и насочат трудовия колен 
тив към превъзмогване на кри 
зисното финансово и самоул- 
равително положение в тази 
стопанска организация.
ПОВЕЧЕ ИКОНОМИИ

Положителните 
резултати, с които е намален 
дефицита и заплатените лични 

работници 
до септември, не са случай
ни. Те са резултат на 
•конкретни 
то е предприело и реализира
ло временното управление. Ед

но от основните е икономии
За развитието на 

стопан-
развитие на 

година,
икономическото 
СР Сърбия до 1980 
отделно място ще има разви
тието на селокото стопанство. 
С по-пълното използване на 
производствените, трудови и 
други ресурси и на природни
те възможности, ще се създа
ват условия за по-бързо, строй 
но и стабилно стопанско и 
обществено развитие на сел
ското стопанство

навсянъде, нъдето е това би
ло възможно. С една дума, 
затворени са всички вентили, 
по които са оттичали финан
сови средства и материали.

— Най-много пестехме ма
териали, нефт, резервни час
ти и др. Също така премах
нахме различни безплатни пъ 
тешествия на семействата на 
нашите работници. Кондукто- 
рите навреме правят разчети, 
което значително г 
лл атежосопособността 
шата стопанска организация — 
изтъкна Захариев.

С подобрената организация 
на работата значително са 
малени и останалите ненужни 
разходи и 
икономичност. Между друтото 
подобрена е ефикасността на 
авторемонтната работилница 
за бързи поправки на дефек
тите на камиони

Върху солидните

селското 
ство в планинските 
краища ще се из
готви отделна прог
рама

— казва се 
обществения 

план за развитие на Сър
бия до 1980 година.

С интензивното развитие на 
селското стопанство трябва 
преди всичко да се осъщест
ви по-обемно производство на 
храна и масово сдружване и 
свързване на мастните земе
делски производители с обще 
ствения сектор.

Запланувано е селскосто
панското производство до 
1880 година да се увеличи с 
22 на сто в сравнение с до-

в проекта на подоори и 
^ на на-

на-

повишена общата

и автобуси, 
делови ре

зултати много е подействува- 
ло по-пълното ползване 
ностите на товарните

фалит на 
„Автотранспорт" не съ-

сегашното.
Освен грижите за производ 

ство на зърнени култури, го
лямо внимание ще се отдели 
върху интензивиране на жи
вотновъдството. За целта ще 
се използват наличните въз
можности, които предлагат 
планинските краища, чрез ме
лиорация на паоищата и ли
вадите и създаването на из
куствени ливади, ще се уве
личи производството на фу
раж, за развитие на животно
въдството.

Чрез по-бързото развитие 
на животновъдството ще се 
обезпечи достатъчно храна, 
необходими суровинни за про 
мишлеността и увеличаване 
на износа. Същевременно раз
витието на този отрасъл ще 
внесе положителни промени 
в икономическата структура 
на селсното стопанство и ще 
обезпечи по-висок доход на 
производителите.

Предвижда се обемът на 
ж и вотновъ дн ото производство 
в плановия период да се у-ве

мощ-
камио

ни.
НашитеПовече добитък усилия и зана

пред ще бъдат съсредоточени 
върху товарния транспорт. До 
сега той имаше най-голям де 
фицит. В предстоящия 
период трябва да осигурим до 
статъчно работа за воички ка 
миони — каза Захариев.

повече храна за населението

личи с 34 на сто. За осъще
ствяването на тази цел брой
но ще се увеличи животновъд 
ния фонд, ще се извърши ка 
чествена промяна върху ра
совия състав на добитъка и 
ще се намали себестойността 
на продукцията. Още повече 
ще се ползват благоприятните 
възможности на планинските 
краища за производство на жи 
вотновъдна храна на естестве 
ните ливади и паоиаца.

Съществено влияние върху 
развитието на селсното сто
панство в средносрочния пери 
од ще имат мероприятията и 
решенията, с които ще се оси 
гурят трайни и стабилни ус
ловия за стопанисване в то
зи отрасъл. За по-успешното 
му развитие ще се подпишат 
повече самоулравителни спо
разумения.

жни организирано и непренъс 
нато да насърчават развитието 
на селскосто стопанство, а от 
делно процеса на сдружване, 
то на частните земеделски 
производители. Особени уси
лия ще се положат за мате
риално-техническото и кадро
во оспособяване на земедел
ските кооперации и основните 
организации на сдружения 
труд за сътрудничество със 
сдружените земеделци. Със 
своите производствено-развой
ни програми те са длъжни да 
обезпечат по-бърз ръст на про 
извсдството и да стимулират 
частните производители за вза 
имно сдружване и сътруднича 
ство, казва се между другото 
в Проентообществения план 
за развитие на СР Сърбия до 
1980 година.

зимен

два месеца 
времнното уп- 

макси- ПОРАДИ НЕДИСЦИПЛИНА — 
ТРИМА УВОЛНЕНИ

Членовете на временното уп 
равление изтъкват, че трудо
вата дисциплина е един от ва
жните фактори в ОСТ „Авто
транспорт”. Въпреки, че: не
прекъснато се подобрява, тя 
все още не задоволява. Ето 
защо временното управление 
се принудило да предприема 
остри наназателни мерки сре
щу недисциплинираните работ 
1виц|и. Трима нондуктори са 
уволнени от работа 
фалшифициране
лети.

финансови

доходи на всички

редица 
мероприятия, нои- норади 

на пътни би-
в.В.

в. в.
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АКТУАЛНО

КОЛКО БЛЕСТЯЩ ЩЕ БЪДЕ
ДВОЙНИЯТ ПРАЗНИК?

не искат да помагат на своите съ-ВЪЗБУЖДА приятни чувства
селяни, и друто, оощестъено-ноли-у човека когато във вестник „Брат

ство" прочете, че населението от ортаниаопиИ от селототическите
актив-село Долна Лю&ата на седи със не проявяват достатъчна

ност за разрешаване на този проо-скърстени ръце и че за 2У-ти но-
лем. ттаиуснат е И заоравсн цупн-ември т. г. ще чествува двоен пра

зник: Деня на Репуоликата и пра- ципът на солидарност.
торе написаното може да сезника по случай електрифицира-

случи, ако общинския комитет нането на селото. Но, читателят, кой
Съюза на комунистите, оощинска-то по-добре знае положението в се
та конференция на ссттт, съюзалото, ще се попита колко блестящ
на социалистическата младеж, съ 
вета на местната оощност не пока
жат воля и раоота това Олагопо- 
лучно да се реши и ако изостане 
помощта на оощинската конфе
ренция на Съюза на комунистите 
Босилеград.

Лесно е на 43 домакинства да

ще бъде този двоен празник и да
ли това ще бъде празник на всич
ки долно любатчани? Защо?

В статията („Братство" от 15. 
10. 1976, страница 7) е казано, че 
в Долна Любата ток ще получат 
43 домакинства. А това е едвам

Долината на р. Ерма

В КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА” В ЗВОНЦИ

Интензивиране на 

животновъдството
една трета от населението в това 
село. Ншцо чудно, ще рече някой, 
не може всичко

не седат със скръстени ръце, за- 
щото са разположени на отсечка 
дълга 1 км покрай самия далеко
провод а имат два трафопоста. Но 
какво да правят останалите маха
ли, когато далекопроводите още 
не са започнати, а трябва от свои
те тънки кесии да отделят по 
30 000 или 50 000 динара. Проб
лемът е, както се вижда, дълбоко 
обществен и ако сега най-подходя
що се реши това добре ще дойде 

В какво се състои проблемът? при развеждане тока в останалите
села и райони в Босилеградска об 
щина. На мнение съм че ние, в 
навечерието на гласуване на про
ектозакона за обединение на сел
скостопанските производители за 
32 години свободно изграждане на 

може да се дър- 
„кой е под

отведнъж. Но,
представете си как ще се чувству
ва оная част от населението, кои
то няма да получат ток. Може би 
и това не би било тревожно, ако 
останалите жители това удовол-Милош СТО-1107 л и 3863,

ИЛКОВ с 1497 литра и 5379
Кооперация „Ерма” в Звон

ци, една от по-добрите сел
скостопански организации 
Бабушнишка община, има ам
бициозни планово в животно
въдството. Със своите сдру
жени 90 селскостопански про
изводители, от които 60 са 
предимно животновъди, вече 
набелязва нови планове за по 
вишаване броя на едрия и 
дребен добитък.

Понастоящем кооперацията 
вече е създала нови 100 хек
тара ливади с изкуствени тре 
ви, които с по-рано създадени
те 50 хектара, вече представ
ляват значителна площ, добра 
база за развитие на животно
въдството.

Кооперацията е обезпечила 
и 8 овнове, които е дала на 
безплатно ползване за подоб
рение на породата на овцете.

Овцевъдството, което през 
последните години беше в упа 
дък, изглежда ще стане до
ходен отрасъл в Звонски ра
йон. За продадено мляко сел
скостопанските производители 
в района са 
десетки милиона динара.

ствие могат да почуствуват поне 
за 1-ви май или на следващия ден 
на Републиката. Въпрос е дали те
зи хора ще получат ток и след 
2—3 години, или след 10 години.

динара и така нататък.в

— Какво планира коопера
цията занапред?

— Ние имаме в план да съз 
овцеферма с 

казва Б. Таков.
С едно изречение: токът е толкова 
близо, а все пак толкова далеч.
Всъщност, населението от махали
те на с. Долна Любата трудно мо
же да получи електрически ток, 
защото далекопроводите още не 
са започнати, трафопостовете не социализма, ше 
са най-добре разпределени, което жим по оная стара „

последица финансовите крушата, той ще бере крушите .
няма

дадем нова 
1000 овце —
— Голяма пречка в това от
ношение е още неразрешени
ят въпрос със здравеопазване
то на селскостопанските про
изводители. Ако и овчарите 
получаваха пенсии, щеше да 
бъде много по-лесно. Друг 
проблем — както изтъква Та
ков— са лошите съобщения. 
Шосето от Звонци до Ьабуш- 
ница е в твърде лошо състо
яние и изнасянето на живо
тинска продукция на пазара

ще има за
облаги да бъдат твърде високи за 
едно да не кажеме бедно, но и по- 

семейство. Към всички
обективни проблеми се прик- тическо обсъждане и решаване

на посочения: проблем.
Кирил ГЕОРГИЕВ 

преподавател

Авторът на тези редове 
намерение да критикува никого, 
но да насърчи към едно комунис-заможно 

тези
лючват и два субективни: хора
та, които поради близост до тра
фопостовете имат малко разноски

е свързано с МНО1О трудности 
и по-големи разходи.

м. А.

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СНС В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАВГОРНА — ДОЛНА ЛЮБАТА

Подготовка за сдружване на 
земеделците

Със самооблагане построени два 
моста

взели няколно

— Тази година кооперация
та изкупи над 3000 овце и 
10 000 литра краве мляко — 
каза БОЖНО ТАКОВ, дирек
тор на кооперация „ьрма” в 
Звонци. Произведохме към 2 
ва»она сирене, което продадох 
ме главно на белградския па
зар, Поради качеството на на
шето сирене, не сме в със
тояние да задоволим търсене-

местни общности 
Босилеградска община.

КАН НАЙ-УСПЕШНО да се 
реализира сдружването на зе 
м©делените 
имайки предвид ноннретините 
условия, тези дни е главна те
ма на обсъждане в първич
ните партийни организации

във всичкина в Бооилеград от пътния и 
•комунален фонд е осигурила 
•към 450 хиляди динара, които 
са използвани за доставка на 
строителен материал.

ДЪЛГОГОДИШНИТЕ труд
ности за жителите от долна 
и Горна Любата и от някои 
съседни села, поради липса на 
мостове, вече не съществу
ват. Тази есен местните об
щности в Горна и Долна Лю
бата построиха два моста; на 
Любатсна река и на Сува Лю
бата.

в
събрания

ор!«низации
На насрочените 

«а партийните 
ще везамт участие и ръковод
ствата на всички местни об- 
ществено-политичеки органи
зации. За конкретните въз
можности на сдружването ще 
говорят агрономите

организация на сдруже- 
селскостопансна 

изкупуване „На- 
в Бооилеград.

производители

В. В.

от ОСНОВ-
«ЧЛААААААА/ЧАЛАЛААААЛЛАг

СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПРИЕ

ната
ния тРУД за 
дейност и 
предък” с

На тези заседания ще се из 
вършат подготовки за провеж 
дан е на заседание на ибщин 

конференция на СКС, 
ще определи задачите 

компетентни за

Долна Любата, 
на селото

Мостът вто.
който
овързва с повече махали 
то и с пътя за село

дълъг 18, а широк 8 ме
тра. Той е построен от мест- 

общност. Неговата Стой
на 260 хиляди

центъра
как 

Дукат,В звонската кооперация „Ер

Програма за есенната сеитбама” маслена единица при мля 
кото се заплаща по 7,8 дина
ра. Сдружените производите
ли ще участвуват в премиите 
и в разпределението на 
чалбата след завършването на 
годината. Най-добри мленопро 
изводители в района през та- 

били: ДУШАН

е
ната
ност възлиза 
динара.

Мостът на р. Сува Любата 
в Горна Любата е дълъг 30 
и широк 3 метра. Този обект 
свързва горнолюбатените маха 
ли с центъра на селото. С 
местно самооблагане 
та общност е вложила над 50 
хиляди динара. Стойността на 
моста възлиза на 300 хиляди 
динара.

ската
коятозасеят обществените орг ^ни- 

зации, един милион и 252 хил 
яди хектара частният сектор. 
В програмата се изтьн да, че 
са обезпечени достатъчно на

КЪМ КРАЯ на миналата сед 
мица Съюзният изпълнителен 
съвет прие анционна програма 
за есенната сеитба със зада
чите, ноито трябва да 
предприемат за реализация на 
същата. През тази есен тряб
ва да се засеят един милион 
и 950 хиляди хектара о-г ко
ето с пшеница един милион и 
716 хиляди хектара. От тези 
площи 450 хиляди хентара ще

пе- воички
сдружване на земеделците в 
светлината на Законопроекта 
за сдружения труд.

За сдружването на земедел 
ските производители наскоро 
ще ое организират разговори 

обществен о-

•на

се
пшдщца ичествени семена 

са регистрирани 58 прилнати 
домашни сортове но Ато с© отли 
чават с висок д,обив. Също

зи година са 
ЙОСИФОВ, който е предал на 
кооперацията 2015 литра 
ио и е получил 8522 динара, 

СТАНИМИР МИЛТЕ-

местна-

и в останалите 
политически организации 
местните общности.

мля- в
тана обезпечени са достатъч
но изнуствени торове презследват:

НОВ с 1239 л за които е по
лучил 3863, Петър Таков с

В. в.на тезиЗа изграждането 
мостове, Общинската енулщи- есента.
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Ш&тота иъкчстьо
0% ‘

За създаване на Участие но 

мемориални музикални 

ерещи „Георги Шукарев“

ИЗЛОЖБИ >Г2\СРЕЩИ С НАЩЕНЦИ ш
;

ши ГЩ р1

Иидород
;

1ш

11Геров ж■1)•X \
■ Ш, к [€//1

ЗА НЛАРИНЕТИСТА ВАСИЛ ГЕЛЕВ сме писали и 
друг път. Този талантлив музикант си завоюва ви
соко място в музиналния живот на Републината. Стана 
пръв кларнетист в Белградската филхармония.

се на „Октомврийските музинални

1Вторинт онтомврийсни са- 
изложба ■лон — художествена 

на белградсните художници — 
година бо открита от 1 

до 18 октомври 
„Моша Пияде” в Белград. На 
тази общобелградска изложба 
взе участие и художкикът-са- 1гЙ 
модеец, родом от Димитров- 
градско, Милорад Геров. ЖЙ

Картините, с които се пред н*}

штазиСрещнахме
тържества" в Ниш. В програмата той бе солист. Нред- 

„Кончертино за кларинет и оркестър ' от 
К. М. Вебер. Видимо развълнуван от топлия прием и 
от нестихващите аплодисменти на нишните люоители 
на класическата музика, Васил Гелев прие предложе
нието ни за нратък разговор.

в галерията

стави се в а
\л/ч •- -

шстави М. Геров, предизвикаха 
основателен интерес сред бел 
градчани — любители на изоб

Шсамо белградска. Тя едно 
временно е и републиканска. 
Като солист участвувам почти 
на всички концерти във вът
решността: Ниш, Аранджело- 
вац, Светозарево, Бор и дру
ги места. Окончателно, музи
ката трябва да бъде достъп
на на всеки трудещ се, на 
всички граждани, без оглед 
къде се. намират.

€ оглед на обстоятелство
то, че В. Гелев ни е известен 
като един от музикантите, по
лучил основи в Димитровград 
ската гимназиална музика, за 
интересувахме се за връзки
те му с родния край.

— В Димитровград идвам от 
време на време. Но частно. 
Мисля, че Димитровград е 
длъжник на покойния Георги 
Шукарев, за чийто принос в 
развитието на музикалната 
култура в Димитровград не е 
нужно да се говори. Считам, 
че е време да се обсъди въз
можността за създаване еже
годни мемориални музинални 
срещи „Георги Шукарев”. Без 
оглед наква музика ще се из
пълнява на тези музикални 
срещи. Лично съм готов да 
се включа и да помогна спо
ред силите си ...

Разговорът прекъсна, но и 
не приключи. В. Гелев бърза
ше за поредния си концерт в 
друг град. ^Т. Н.

разителното изнуство.
Художнинът — самодеец М.

Геров и досега е участвувал 
на няколко изложби. Една от 
тях е общохудожествената из 
ложба на художниците от бъл „
гарската народност от Дими- дими
тровградско.

ш X ш
'* "1Ш 1 гШ25?

кн. К.
53

Милорад Геров: Мотив край 
(молив)с. Долни Криводол

ОТКРИТА ИЗЛОЖБА 
ЗА ХРИСТО БОТЕВ

БЕЛГРАД

Васил Гелев

и далновиден вожд на б ъл- 
гарсното националноосвободи- 
телно движение 
век”) говориха Светислав Джу 
рич, управител на Народна би
блиотека в Белград и Констан- 
тинка Каладжиева, управител 
на българската Национална би 
блиотека.

поет и борец. На тържеството 
присъствуваха изтъннати кул
турни и обществено-политичес 
ни дейци, между които и д-р

— Какво ще кажа за себе 
си ли? Освен редовните кон
церти, упражнения, намирам 
се пред магистратура за кла 
ринет...

Бяхме узнали предварител
но, че е станал деен обще
ствено-политически работник, 
че е един от носителите на 
т. н. демократизация на музи
калната култура.

— Считам, че Белградската 
филхармония не бива да бъде

Изложбата за живота и де
лото на българския поет и 
революционер в Народната 
библиотека на СР Сърбия от- 
нри посланикът на НР Бълга- Драгутин Тешич подпредоеда-
рия в Белград Стефан Петров. тел на Изпълнителния съвет

на Сърбия, представители на 
В Народната библиотека на Съюзния секретариат на вън-

СР Сърбия в Белград тези шните работи, видни гости от
дни посланикът на НР Бълга- България и представители на
рия в нашата страна Стефан други посолства в нашата сто-
Петров откри внушителна из- лица.
ложба за живота и делото на 
Христо Ботев, подготвена в

в миналия

Изложбата бе открита в рам 
ките на размяна на изложби- 
Неотдавна в София бе устро
ена изложба за делото на вид 
ния сръбсни деец Светозар 
Маркович.

За живота и революционния 
път на Христо Ботев (който 
според записните на Iеорги 

български Димитров „бе най-тапантливия
чест на 100-годишнината от ги 
белта на великияСАМОДЕЙЦИТЕ - НОСИТЕЛИ 

НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ
СУРДУЛИЦА

ОТ 25 ДО 31 Т. М. XXII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ННИГАТА В БЕЛГРАД

Книгата • иай-благородното средство за 

разбирателство между народите
АРУКултурно-художественото 

дружество „Първи май" в Оур 
дулица за последните някол
ко години прерасна в истин
ски разсадник на културни из
яви. Освен драматичната сек
ция, която годишно подготвя 
няколко пиеси, от неотдавна 
работят и музикална и фол- 
клорна секция.

кул турно-худож еств еното 
жество. При това, резултати
те, които дружеството постига 
наистина са завидни — доба
ви художественият ръководи
тел Б. Савич.

* Традиционната културна 
манифестация отнри душан 
Петрович Шане председателят 
на Съюзната конференция на 
ССРН в Югославия

издателства от Индонезия, Па 
нама, Кипър и Гана, покрай 
Алжир, Аржентина, 1унис, 
Ирак, Египет и други необвър 
зами страни.

Тази изложба ще премине 
в знак на разговори за лите
ратурата на необвързаните 
страни и развиващите се стра 
ни, а и произведенията пуб
ликувани в чест на 35-»одиш- 
нината от въстанието и рево
люцията на нашите народи и 
народности.

Белградският панаир на нни 
гата ще бъде открит до 31 
октомври т.г.

„Уверени сме, че Междуна 
родният панаир на книгата в 
Белград, има изключително 
значен-ие. В перспективата на 
равноправие, сътрудничество 
и мир между народите, Юго
славия вижда възможност на 
исторически прогрес, за кое
то книгата и такива манифес

тации толкоз безспорно до
принасят", каза между друго 
то Душан Петрович Шане от 
нривайки Панаира.

Драматичната секция е уча
ствувала на фестивала на са
модейните театри в Смедерев 
ска паланка, а музикално-фол 
клорната секция редовно из
нася концерти в районните 
центрове на общината. Два 
концерта са били изпълнени 
в Клисура и Божица.

— Само в танцовия съста^ 
участвуват към 100 души — 
членове. Той има две групи, 
а съставен е от средношкол
ци, млади работници и писне

заяви БОРИС САВИЧ,
художествен ръководител на — Предвиждаме да се свър 
културно-художественото дру ***®м_с Музикалната младеж в 

Птпт, но*” ср Сърбия, като по тоя начин
жество „Първи май . обогатим музиналния животи

с клаоическа музика. 1Л дру- 
Между големия^ брои амо- га ,страна запланували сме от 

дейци твърде дейни са и Лен- «риване на секция по изобра- 
на ИВАНОВА, Георги ГЕНОВ и зително изнуство. Считаме, че 
Любен ЙОВЧЕВ, членове на с това до известна степен, 
драматичната секция. тъй да се каже ще „комплек

туваме” културния
- Може о удоволствие да само в но и на в

отчетем, че представители,на община _ ,заключи Б Савиц 
българската народност са поч 
ти половината от членовете в

Тази най-гол яма изложба 
на писаната реч, след извест
ния Франкфуртски панаир, и 
в света, откри председателят 
«а Съюзната конференция на 
ССРН
Петрович Шане.

Тазгодишната манифестация, 
посветена на книгата, надми
нава предишните между дру- 

и по броя на участни
ците, които излагат на площ 
от около 3 хиляди квадратни 
метра над 100 хиляди издания 
от всички области на творче
ството. Освен 135 
свои произведения излагат и 
издателства от Европа, Азия, 
Америка и Африка. Между 
35 страни за пръв път има

ри
Югославия душанв

гото

живот не домашни,

ЦТ. Н.
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В МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА СЪВЕЩАНИЕ НА МЛАДИТЕ В ЗВОНЦИ

ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ ДА МОБИЛИЗИРАМЕ ВСЕКИ
МЛАД ЧОВЕКВ първичните организации 

на социалистическата младеж 
в Босилеградсна община се 
превеждат изборните събра
ния, на които се отчитат по
стигнатите резултати, наооле
лите проблеми, и предстоящи
те задачи.

брания ое изтъкнаха ред нале
жащи проблеми, които сама 
не може да разреши, ьдин от 
тях е общественото хранене 
на учениците. При положе
ние, когато няма организиран 
ученически стол, този въпрос 
става доста сериозен. Също 
и липсата на помещения пре
чи на по-успешното разгръща 
не на младежката дейност в 
училищния център. Инак мла
дежите
постигнали сравнително добри 
резултати в областта на марк
систко-политическото образо 
вание. Обаче те се застъпват 
и за осъществяване на по
добри образователно-възпита
телни резултати, които могат 
да се постигнат с по-голяма 
трудова дисциплина.

★ КАЗА В ИЗЛОЖЕНИЕТО 
СИ ДРАГОСЛАВ СТОИЛКО- 
ВИЧ, ЧЛЕН НА СЕКРЕТАРИАТА 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКАНСКАТА 
РЕНЦИЯ НА ССМ В СЪРБИЯ

Звонска баня има голямо зна
чение, понеже се 
по време на жива политичес
ка активност и избори в Съ
юза на социалистическата ,мла 
деж. Тю ще даде принос за 
обогатяване на съдържанието 
на работа на младите.

та дейност не бива да позво
лим да се повтарят.

— Голям брой на младите, 
поради различни причини се 
намират извън организацията. 
Но ние в акциите трябва да 
мобилизираме всеки млад чо
век. Нашата организация е и 
възпитателна, даваща възмож 
ност на младите хора в акци
ите да се изявят и потвърдят 
— каза между другото Стоил- 
кович.

В по-нататъшното си изло
жение членът на Секретариата 
на ССМС говори за трудовите 
акции, активностите на млади
те в делегациите, сдружаване 
то на земеделците и прочие.

Радован Чирич, секретар на 
Междуобщинската конферен
ция на ССМ запозна присъс- 
твуващите с някои особенос
ти на средноорочното разви
тие на Нишки регион и зада
чите на младите в неговата 
реализация.

Според изявления на участ
ници на съвещанието — такъв 
вид на идеологическо образо
вание предизвиква интерес 
сред младите и ги мобилизи
ра за изпълняване на задачи- 

М. Джунич

провежда

КОНФЕ

Първичната младежка орга
низация в Долна Любата, на
броява 20 души, но все още 
няма добри условия за орга
низирана дейност. Въпреки че 
в селото съществува коопера
тивен дом, младежите нямат 
свое помещение, в което да 
се събират и организират за 
работа. Поради отсъствие на 
повече младежи на сезонна 
строителна работа, в тази мла 
дежка организация трудно мо
же да се осъществява после
дователна активност.

Неотдавна в Звонска баня 
се състоя съвещание с члено 
вете на председателствата на 
общинските конференции на 
Съюза на социалистическата 
младеж 0т Пирот, Димитров
град, Бела паланка и Бабушни- 
ца. За два дена голям 
брой младежки активисти се 
запознаха с непосредствените

ГОЛЯМ ПРИНОС НА МЛАДИсредношколци са
ТЕ

Драгослав Стоилкович, член 
на Секретариата на Председа
телството на Републиканската 
конференция на ССМ на Сър
бия, запозна участниците на 
съвещанието, че изборите в 
младежката организация се 
провеждат в благоприятна по 
литическа атмосфера. Съвкуп
ните резултати, които осъще
стви нашето общество през 
последните две години от мла 
дежките конгреси, голям при
нос дадоха младите. В този 
период ССМ стана значителен 
фактор в нашето общество, 
укрепна числено и кадрово. Су 
мирайки резултатите на своя
та двегодишна дейност не би
ва да забравим и нашите сла: 
бости, за които трябва да тър
сим причините, така че в 
предстоящия период на наша-

задачи на техните организации 
в по-нататъшното развитие на 

социалис-самоуправителните 
тически отношения, предстоя
щите задачи по осъществява
не на средносрочно развитие 
на Нишки регион, приноса на 
младите в реформата на въз
питателно-образователната сис 
тема и международното поло
жение на Югославия. Освен 
това младите търсеха отгово
ри на много въпроси от рабо
тата на младите и говориха 
за своите резултати, размени
ха опит и определиха основни 
те насоки за 
си дейност.

Ногато се говори за избор
ната младежка дейност в Бо
силеградсна община трябва 
да се изтъкне, че тя не мо
же да се реализира в някои 
села поради малкия брой мла 
дежи. Например в селата Ьар- 
йе, Ресен, Белут, Извор и дру 
ги има най-много по трима — 
четирима младежи, които не 
могат да се организират в 
младежка организация.

Но затова пък младежите 
в Дукат, организирани в две 
първични организации с 80 
члена, са успели да разрешат 
някои основни въпроси, напри 
мер те имат два младежки 
клуба, в които са поместени 
телевизори, а също така ре
довно получават дневен и сед 
мичен печат. Тяхната дейност 
значително мною се чувству
ва в обществено-политическия 
живот в селото.

по-нататъшната
те.Съвещанието в

МЕЖДУНАРОДНА ВИКТОРИНА НА МУЗИКАЛНАТА МЛАДЕЖ В ДИМИТРОВГРАД
Ръководството на Общинска 

та младежка ко-нференция е 
на мнение, че в тези и още 
някои други села тряова да 
се създадат младежки активи.

ДОБРИ ЗНАНИЯ И НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА
В средношколския училищен 

център в Босилеград, в кой
то действуват в 19 първични 
организации, на изборните съ

та младеж. В съревнованията 
взеха участие девойки и мла
дежи от Аранджеловац, Ди
митровград, Копар, Крагуевац, 
Титоград, Младеновац и Бел
град. Най-високи резултати по 
стигна групата от Младеновац 
заедно с младите от Копар, 
Нови Сад и Белград. Младе- 
ковац ще участвува във вто
рия нръг на състезанията в 
Крагуевац. След това ще бъ
дат излъчени най-добрите гру 
пи, за международното състе
зание, което ще се състои в 
Белград.

Димитровградските предота 
вители показаха също добри

В Димитровград се проведе 
първия кръг на международ
ната викторина на Музинална-

знания и се класираха на ше
сто място от 10 състезаващи 
се групи.в. В.

Освен добрите знания, кои
то показаха младите любители 
на музикалното изкуство, вик
торината имаше и друго значе 
ние. Там се запознаха и свър
заха нови приятелства и ме
жду младежи от цялата стра
на. Димитровград в този сми
съл се показа като добър ор
ганизатор и гостите безспор
но си отидоха доволни и с ху
бави впечатления.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗВИДНИЧЕСКИЯ ОТРЯД В ДИМИТРОВГРАД

ГРАМОТИ ЗА НАЙ-АКТИВНИТЕ
КОВ, Любиша ЕЛЕНКОВ, Сини- 

РАНЧЕВ, Славча СТАНКОВ 
и Петър КОЧИЧ. Тези членове 
на извидничесния 
проявиха в младежката трудо
ва акция по 
ността край 
та чешма на ..Изворище”.

Христина Панайотова

средства за работа на тази 
организация на младите.

На заседанието бяха избра
ни младежи, които ще се 
подготвят за бъдещата работа 
в организацията на 
ците.

Бяха връчени и грамоти на 
младежите Перица РАНЧЕВ, 
Гроздан КОСТОВ, Еленко ЦЕН

В Димитровград се състоя 
събрание на извидническия от 

„Момчил войвода”. Обсъ
дена бе дейността на отряда 

изминалия едногодишен пе
риод. Бе също прието в пред 
стоящия период в работата на 
общинската организация на 
извидниците да се включат и 
обществено-политическите ор 
ганизации, а 
зът на бойците. Тази помощ 
главно трябва да се състои 
обезпечаването на материални

ша

ряд отряд се

в уреждане мест- 
въз помен ателна-

извидни-

А. Д.
специално Съю-

ЛЮБОПИТНО

В Тайните на Хималаитв БОСИЛЕГРАД

Културният дом 

ще бъде готов до 1977
на има значителни залежи от 
каменни вълища, мед, олово, 
цинк и бисмут. От ценните 
минерали тун се намират сап
фири, графит, сол, калиев кар 
бонат.

Правя,т се проучвания за на 
нефт и природен

Нито една планинска систо 
света не привлича толма в

нова много вниманието на ал 
и геолозите, биоМладежка 

политическа 

школа на,Борба“

линистите 
лозите, ботаниците и геогра 
фите манто Хималаите. Кан да 
бъдат разгадани тайните на 

гигантски заснежен хре- 
простира на

на Общинската скупщина е 
обезпечила 2,4 милиона дина
ра. Останалите средства от 
6,25 милиона динара са полу
чени от Републиканската кул
турна общност на СР Сърбия.

Всички уоилия на компетент
ните за развитие на култура
та в Босилеградсна община се 
га са насочени за културния, 
дом, който се строи от преди 
четири години. Досега в то
зи голям обект, който се про 
стира на около 2 хиляди ква
дратни метра са вложени 8 
милиона и 650 хиляди дина
ра. За цялото му довършване 
и оборудване са необходими 
още 4 милиона динара.

личие натози
бет, който се 
2400 километра в северната 

южноазисния субкон-

газ.

часг на 
тинент, и да бъдат използва- 

благото на човека
__ сега този въпрос вълнува
учените на много страни.

произхода на 
Хималаите има пряко отноше- 

нъм това, какви и в нак- 
во количество полезни изкопа 

се съдържат в тези пла-

В рамките на програмата по
идеологическо-политическо и 

образование на 
Бабушница започ- 

с работа 4 отделения на 
политическа шно- 

гимназия-

ни те за
Счита се, че цялостното домарксистко 

младите в 
наха •

изграждане на Дома на кул
турата ще се завърши през 
идната година. С това ще бъ
дат създадени добри условия 
за развитие и организиране на 
различни културни прояви и 
дейности, а преди всичко на 
самодейността.

Въпросът за
младежката 
ла на „Борба". При 
та „Вуи Кадаржич” са форми- 

отделение 
в Ба-

ние

еми
нини. Според изчисленията за
лежите от варовин и доломи
ти в Хималаите 
са неизчерпаеми, запасите от 
гипс и фосфорати имат индус- 

значение. Също та

ра ни три и едно 
при основното училище 
бушница. Тази шнола посеща
ват 40 души. Досега я завър
шиха 32 младежи и девойки.

За изграждането на нултур 
ния дом, Общинската самоуп- 
равителна общност с помощта

практически

в. В.
М. Дж. триално
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ПРЕДЛОЖЕНИ НАНДИДАТИ ЗА

ИНФОРМАТОР ДЕЛЕГАТИ В РЕГИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ 

ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
НА САМОУЛРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ 

ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ — ПИРОТ

РАЗИСНВАНИЯТА ВЪРХУ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СДРУЖЕ 
НИЯ ТРУД

заседанието на 
конференция на 

съюз, на-

извършен на 
Общинсната 
Социалистическия 
срочено за 12 ноември.В Здравния дом 

допълнителни анализи
легат о Републиканската кон
ференция на ССРН БОРКА ВЕ 
ЛИЧКОВА, работни в ООСТ 
„Тигър" — Димитровград. 
Избор ма делегатите ще бъде

Координационното тяло за 
политина към ибщинкадрова

ската конференция на Соци
алистическия съюз 
тровград предложи кандидати 
за делегати в Регионалната са 
моуправителна общност на 
тересите по здравеопазване в 
Ниш.

А. Д.в Д1И ми-

НА СА
НАОБЩНОСТИНАЛИНТЕРЕСИТЕ В ПИРОТин- ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 

МОУПРАВИТЕЛНАТА

В НОВАТА ОБЩНОСТ - 

С ЧИСТИ СМЕТКИ
финансова гледна точна, за 
период 1974, 1975 и първата 
половина на 1976 година. Зна 
чително място е отделено и 
на осъществяването на само 
управителните прааа на труде
щите се през този период.

Мненията бяха различни, но 
изводът беше, че е неооходи- 
мо да се проведат още вед- 
наж събрания на трудещите 
се. На тези събрания трябва 
отново да се разгледа анали
за и да се оцени дали в Здра 
вния дом са изпълнени всич
ки условия за създаване на 
три основни органи&ции на 
сдружения труд. В това отно
шение особено внимание ще 
се обърне на член 296 от За- 
конопрноекта. Всъщност дали 
в досегашните трудови едини
ци процесът на работа е та
къв, че резултатите на труда 
могат евидентно да се изка
жат в самата трудова едини
ца. И дали работниците в те
зи трудови единици могат да 
осъществяват своите общес- 
твени, икономически и самоуп 
равителни права.

В зависимост от допълни
телните анализи и мненията 
на трудещите се Здравният 
дом в Димитровград ще се и 
реорганизира.

В ДИМИТРОВГРАД се със- 
стоя съвместно заседание не 
общинското 
тяло за провеждане на публи
чното разискване на законо
проекта за сдружения труд, 
работната група в Здравния 
дом и ръководителите на об
ществено-политическите орга
низации. Заседанието беше 
свикано по предложение на 
ртботната грула за провеждане 
на публичното разиснване в 
Здравния дом, с цел да се 
оцени досегашната дейност 
върху разискванията по Зако
нопроекта.

Представителите на работ
ната група изтъкнаха, че е 
изготвен анализ, който е раз
гледан от трудещите се във 
всички трудови единици. На 
тези събрания те са се из- 
назали за създаване на три 
основни организации на сдру
жения труд в Здравния дом 
и една обща служба.

В анализа на работната гру 
па също е предложено създа
ване на три основни организа
ции на сдружения тРУД — бол
ницата с родилния дом, зъбо
лекарско-лекарска и амбула
торно-диспансерна. Освен то
ва в анализа е обработена и 
работата на Здравния дом от

Съвета на 
оси-

За делегати в 
ползващите услугите, за

работниците от 
на сдружения

координ ационно иуряване но 
организациите 
труд, са предложени ДИМИ
ТЪР СЛАВОВ, работник в уп
равлението и САВАТИЕ 
НОВ, работник в ООСТ „Ти
гър" в Димитровград, ь Съ 
та на ползващите услугите, за 
осигуряване на селскостопан
ските производители, коорди
национното тяло предложи НИ 
КИФОР СТОИЛНОВ, селскосто 
лански производител от село 
Радейна. В Съвета на даващи
те услугите беше предложен 
примариус д-р НИКОЛА ЦВЕТ 
КОВ, а в самоуправителнил ра 
ботнически контрол ДОБРИН 
ПЕТРОВ, лаборант в Здравния 

Димитровград.

От същностно значение е и 
фактът, че новата 
обезпечава на осигурените ли 
ца стационарно лекуване, на
ваксване на личните доходи в 
случаи на бременност и раж- 

ленуване на болни в

Предложението на регионал 
ната общност на интересите 
по здравно осигуряване в гр. 
Ниш беше тема на оосъжда- 

състоялото

ИВА- обтцност
ве

че на неотдавна
заседание на Изпълнител

ния отбор на Скупщината на 
Самоулравителната 
на интересите в Пирот.

Този важен документ, кой
то бе допълнен с известни 
предложения, наскоро ще бъ- 
де пуснат на публично обсъж 
дане. Споразумението ще бъ
де основата за бъдещо орга
низиране на здравната защита 
на населението в петнадесет
те общини в Нишки регион: 
Пирот, Димитровград, ьабуш- 
ница, Бела паланна, I аджин 
хан, Житораджа, Прокупие, 
Свърлиг, Мерошина, Долевац, 
Свърлиг и Куршумлия.

Ще се приложи пълно за
читане на принципа на взаим 
на солидарност и разпоредби
те на Конституцията на СР 
Сърбия и Закона за здравно 
осигуряване и задължителните 
видове здравна защита на на

се
дане,
чужбина, поемане на разнос
ките за работа за реосигуря- 
ване и лекуване в случаи на 
масови епидемии и природни 
бедствия.

От друга страна, основните 
общности по здравно осигуря 
ване в общините ще разпола- 

отнасящи

оощност

гат със средства, 
се до уреждане на правата от 
областта на основната здрав-

дом в

Освен това на заседанието 
на координационното тяло бя
ха дадени предложения за де
легати в Междуобщинсната и 
Републинансна 
на Социалистическия 
За делегат в междуобщинска 
та конференция на ССРН бе
ше предложена ЛИЛЯНА ЗАР 
КОВА. просветен работник в 
основното училище „Моша Пи 
яде" в Димитровград; а за де

на защита.
Освен това, всички основни 

организации, бъдещи равно
правни членове на регионал
ната общност по здравно оси
гуряване в Ниш пред подпис
ването на самоуправителното 
споразумение ще тряова да 
погасят дълговете си за да 
може новата общност да за
почне да работи с чисти смет-

нонференция
съюз.

А. Д. ки.селението.

За учащите се ПОРАДИ МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

УЧИЛИЩЕ БЕЗ ЛЬРВО И ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ
рационализация на общински
те училищни мрежи, ьдна от 
възможностите е чрез превоз
ване на учениците [там къде 
то е възможно) и организира
не на интернати при всички 
централни основни училища.

В. В. — А. Д.

В ПОДВЕДОМСТВЕНОТО ЧЕТИРИКЛАСОВО УЧИЛИЩЕ 
В СЕЛО РИБАРЦИ, В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
УЧАТ САМО 8 УЧЕНИКА В ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО ОТ
ДЕЛЕНИЕ

Тези дни посетих едно от 
най-малките подведомствени 
училища в Бооилеградска об
щина. То работи в село Ни- 
барци. Сега тук учат само 
осем ученика. В първо и вто
ро отделение няма нито един, 
в трето само един ученик, а 
останалите са в четвърто от
деление.

— Преди две години учили
щето бе закрито. Нямаше уче 
ници. Това ще се случи и 
през идната учебна година, ло 
неже за първо отделение ня
ма нито един ученик 
ва ВЕРА ИЛИЕВА, ноято дъл
го време учителствува в това 
село.

Със своите 50 домакинства 
Рибарци е същинско старчес
ко село. Млади хора тун поч
ти и няма. Ето защо и съдба
та на местното подведомстве 
но училище винаги е неиз
вестна. Трудно може да се от 
говори дали след години тук 
ще има достатъчно ученици, 
училището пак да започне с 
работа.

Такова е и положението с 
подведомствените училища в 
едноимените села Барйе в Бо 
силепрадска и Димитровград
ска община, в Пъртопопинци,
Зли дол, Извор и още в мно
го други.

Фактът, че в много села на
малява броят на учениците 
търои сериозно обмисляне 
как да се организира обуче
нието за малкия брой учени
ци, за които няма условия да 
съществува отделно училище,

Д. ЛЮБАТА

Интернатът успешно работи а трябва да завършат основно 
образование. Безсъмнение ре
шение трябва да се търси в— Самоулравителната об

щност за детска защита ока
зва финансово-материална по
мощ за обезпечаване на хра
на, а образователната об
щност плаща необходимия пер 
сонал, зает в интерната — ни 
каза Кирил Иванов, директор 
на основното училище.

Въпреки непрекъснатото по 
добряване на условията, Ива
нов добави, че в училищния 
интернат има още нерешени 
въпроси. Един от тях е все 
още незадоволяващата обза- 
веденост на същия.

И през тази учебна година 
при основното училище в Дол 
на Любагта работи ученически 
интернат. В него живеят 62 
ученика от най-отдалечените 
долнолюбатски махали и от 
няколно съседни села. в ин
терната са настанени ученици 
о.т Дукат, Църнощица, назъри- 
ца и Горна Ръжана.

Всеки ученик, настанен в ин 
терната, месечно плаща такса 
120 динара. Това е минимално 
участие във финансирането на 
'Прехраната, отоплението и дру

каз-

г.ите разходи.

Поради миграция

ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА

ПРЕВОЗ ЗА 450 УЧЕНИКА
Самоулравителната общност 

на интересите е Бабушница 
обезпечи тази учебна година 
безплатен превоз за 450 уче
ника. Тези деца сега без 
трудности посещават училище. 
Тази година за превоз на уче 
ници ще бъдат дадени 240 
хиляди динара, 20 хиляди по
вече от лани.

Въпреки това все още има 
голям брой ученици-пешеход
ци, понеже засега не съще
ствуват никакви условия да 
се организира превоз. Главно 
това са ученици от отдалече
ните планински села, ноито са 
без пътища за авто-съобще- 
ния.

В двора на училището
М. Дж.
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ФУТБОЛ

Добра игра само пред нрая на срещата Клисурсш край
Другарю редактор,
Като читател и абонат на в. „Брат

ство” искам да съобщя за някои новини 
от Клисурски район. В района имаме 3 ме
стни общности, доста дейни. Те построиха 
със средства от местно самооблагане сгра- 
дичка за ТВ-препредавател над Савина ма
хала. И на Букова глава се строи препре- 
давател, така че наскоро ще гледаме про
грамата на Телевизия Белград. Разбира се, 
в строежа за подобряване приема на про
грамата участвува и Телевизия Белград. Та
зи придобивка с особена радост се посреща 
от населението в Клисурски район.

Второ, Клисура има добри рейсови 
съобщения. Тук редовно идват автобусите 
на босилеградското автотранспортно пред-

„Единство” от 
доста забележки по

„ЕДИНСТВО” (Г. МАТЕЕВАЦ) — „АСЕН БАЛКАНСКИ” 4:2 (2:0)

Г.) Матейевац, 24 октомври. Игрище на „Единство”.
Време хубаво и подходящо за игра. Теренът неравен. Зри
тели оноло 300. Съдия 3. Васич (Ниш). Голмайстори за 
„Асен Балкански": С. Иванов в 71 и А. Милев в 80 мину-

„Асен Баланнски" повто-ри 
слабата игра от миналата сед
мица и претърпя ново заслу
жено поражение, с резултат 
2:4 (0:2), орещу отборът на 
„Единство” в Долевац. Особе
но слаба игра димитровград
ските футболисти показаха 
орез първото и първата част 
на второто полувреме. Пред 
края на срещата те бяха рав 
ноправен противник, дори в 
някои моменти и по-добри от 
домашния отбор. По това вре
ме т-е успяха да постигнат и 
два гола, но това беше дос
татъчно само да се намали 
резултата, но не и да се спе
чели мача.

та.

„Асен Балкански": Н. 
Велков, Д. Каменов, Д. Вел
ков, А. Пейчев, П. Димитров,

А. Петров, М. Виданович (Н. 
Алексов), А. Милев, И. Ден 
ков, С. Иванов, М. Петров.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА

Мед! но гостиш
В неделя, на 24 октомври, 

в Димитровград 
традиционната среща по спорт 
на стрелба между женските и 
мъжки отбори на „Ратно Пав- 
лович” от Ниш и „Граничар” 
от Димитровград. Го 
Ниш с'е показаха кат

готвени отбори и успяха да 
спечелят победа и в женска и 
в мъжка конкуренция, Б сре
щата взеха -участие по з съ
стезателки и 5 състезатели в 
отборите по женска, отнооно 

о по под мъжка конкуренция.

приятия и на предприятие 
Враня. Преди имахме 
отношение на услугата на босилеградските

изобщо. Откак

се проведе

кондуктори и персонала 
имат ново ръководство станаха твърде ус
лужливи. Считам, че това заслужава публи
чна похвала и като признание на персона
ла, и като признание на ръководството.

Трето, нашата местна общност с. Дрв- 
Стрезимировци и с. Грознатовци с

стите от
А.

ХУМАНЕН ЖЕСТ

I ООСТ „МОРАВА" ЩЕ 
: ПОСТРОИ КВАРТИРА НА 

АЛЕКСАНДЪР 
НОВ, ИНВАЛИДЕН ПЕН
СИОНЕР ОТ ЗЛИ ДОЛ, 
ДЪЛГОГОДИШЕН 
БОТНИК В ТОВА ПРЕД- 

I ПРИЯТИЕ

инци, с.
общински булдозер поправи пътищата в три 

речното течение на р. Ерма презКВАРТИРА ЗА ПЕНСИОНЕР АРИЗА-
те села и
с. Стрезимировци.

От казаното личи, че трите местни об- 
изпълняват своите задачи, 

трудолюбиви и отзивчиви в

РА-I
щности успешно 
и че хората са 
акциите.

За своя 60-ти рожден ден 
Аленсандър Аризанов, инвали
ден пенсионер ще получи най- 
хубав подарък — 
ноято в Босилеград

ва като доказателство на ху
манната само-управителна поли 
тика.

Аризанов е заслужил тази 
помощ. 25 години е раоотил 
в това предприятие. I ювече 
не е могъл, защото загубил 
вида и се пенсионирал. Започ 
нал да работи 1946 година в 
'изграждането на първия етап 
на ВЕЦ „Власина" и тук ос
танал все до завършването на 
тази наша водоелект.рическа 
централа. След това отивал от 
един на друг строеж в различ 
ни краища на страната. Рабо
тил е в Маврово, Крушевац, По 
дуево, Белград, Калиманци, 
Обиличево ...

Днес получава 2 хиляди 
дин пеноия.

Борис Тончев, пенсионер 
с. Стрезимировци

квартира, 
ще му

построи трудовия колектив 
на ООСТ „Морава . Работниче 
ският съвет на това предприя
тие, което строи втория етап 
на ВЕЦ „Власина” е взел ре
шение на своя дългогодишен 
труженин, 
като тежък инвалид поради за 
губен вид, да реши жилищния 
проблем. Строителният матери 
ал е прибавен. Чака се Об
щинската скупщина в Босиле
град да определи строителния 
г.зрцел, на който да се по
строи домът на Аризанов.

В ЗВОНСКА БАНЯ

Десет години 

нищо не се мени
заминал в пенсия

едно нощуване. Тряб-нара за
да се посочи, че хигиенич 

условия и снабдяването 
са твърде лоши.. В банята не 
е имало редовно хляб, ово- 
щия и зеленчуци. А в Мага
зина гостите са могли да 
купят само шоколад, бонбони 
и наполмтанки. Затова -гостите 
бяха принудени да отиват в 
Звонци и да се снабдяват с 
артикули От първа необходи-

ТОВА ЛЯТО показа, че в 
Звонска баня трябва много не- 

да се менят. В банята са 
пребивавали около 400 гости 
по-малко от миналата година. 
Това показва, че в касата на 
„Църни връх" са влезнали по- 
малко пари. И сега когато ре
зултатите са налице могат да 
се посочат причините за та
кова състояние. В 
чарското предприятие „Църни

И в този случай е прояве
на безброй пъти доказаната 
човешка солидарност. I рудо- 
вият колектив на ООСТ „Мора 
ва” иска по най-хубав начин 
да помогне на своя бивш ра
ботник, който сега живее в 
Босилеград в почти рухнала

Аенсандър Аризанов: доволен, 
че предприятието не го е 

забравило
квартира. Ще му построят 
уютен дом, в който да се по
мести с болната си съпруга. 
Този жест е поздравен от 
всички работници на колекти

ва
ните

— Много, много съм дово- ща 
лен, че не са ме забравили в 
предприятето, което толкова 
обичах и в него останах цели 
25 години от живота си — 
казва Александър.

а. В.

Ш
. ■

мост.еостилни- престане 
банята да се възхвалява само 
с природните красоти. фябва 
да се менят условията,

така и снаб- 
Ръноводството на

Време е да се

,връх", което управлява оанята, 
считат, че за такова положе- 

„вюновен” лошият път 
до Звонска

кан
то хигиеничните

ние е
от Бабу шница 
баня, а тази година и лошото

дяваното.
Църни връх" трябва веднъж 

слабости ида отчете тези 
за сезона, нойто идва да -по
добри условията, 
бодно да се каже, че през по 
следните десетина години • 
банята нищо не се мени.

време. Според грижливо 
равените
юни, юли и август само 
дни са били слънчеви, затова 
тази година тун летуваха само 
1300 гости.

нап-
през Може сво-изчисления

30

М. Джунич

Дори и да се приемат обек 
причини за слабототивните

посещение на банята, съхце-
ЧИТАТЕЛИ,

НА ЗАДАЕНИ ОТ ВАС 
ДАВАМЕ 

ОТГО-

ст.вуват и субективни, 
са пречна за подобрение на 
условията в банята. Тази го
дина
ха както и в най-уредените 
туристически места — 120 ди
нара, а временно пребивава
щите са плащали м по 60 ди-

ноито

ВЪПРОСИ
НОМПЕТЕНТЕН

цените на пансиона бя-

ВОР.

СЕНОКОСИзгледи от наши села:
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Интересни новини
отдавиа мНо тава беше тоякова • • •

*» ни граждани". На едно от по
им събрания разне

си и бившият 
императорската 

Отава. Той и подчине- 
за това, че би-

подвел под отговорност 117 
японски военнослужещи, ви
новни за изтреблението на иоц 
хиляди филипинци. От тях 
били осъдени на смърт, а ос
таналите на до жив е н затвор. 
След мирния договор с Япо-
шя военнопреотъпниците ши

В едно уадинвмо кафене в 
предградията на Ток'ио вся
ка трета събота от месеца се 
събира странна компания. Там 
могат да се чуят разкази за 
убийства, за пожари и мъче
ния.

следните 
зал подвизите 
лейтенант от
армия
ни те му само 
ли ,,изпаднал и в лошо настрое 
ние”, устроил в едно филипин 

кървава баня. „Но 
беше толкова отдавна..."

Кои са тези хора? сно село 
това 
— назал Огава.

освободени.
През 1945 година след края 

война
Тези военнопрестълници са 

,/пълноправни и уважавана Втората световна
трибунал в Манила днесвоенният

Вулканът заплашвасе ронило 

училището? Трудно е обаче да се пре- 
точно ное тревожи по- 
бежанците: страхът от

от най-пряио 
области да се 

набързо. От общо

хиляди жители 
застрашените 
евакуират 
30 хиляди души, които населя 

оноло

Вулканът Суфриер о Гводе- 
отново.

цени 
вече
бъдещето или изпълненото с 
трудности настояще. За тях 
главен проблем сега е изхран
ването. -Той стои и пред об- 

които са ги приюти-

лупа се активизира 
Както е заявил началникът на 
гражданската сигурност на ос
трова Вигване може ои ще 
бъде най-катастрофално в ра
йона на Антилите от начало
то на този век дооега.

триъгълник 
17—18 хиляди вече 

напуснали. Властите са 
70 хиляди

,ват един 
вулкана, 
са гоСЕДИМ тия дни у кръчмуту при Бу- 

бу у Звонци и се Бинем од муБе.

- Даскалйете у Звонци имали събрани- 
йе и примали чистачку у Берин Извор. Цел 
дън търчатье по селото, по кавенете. Иедни 
кажу дека нема да стане грешка у прима- 
вьето, оти йоще нейе минула Ьурунтията од 
онова примавье, а друБи пак кажу дека же- 
лезето се кове док йе жешко.

щините,другиевакуирали 
души. Сред населението още 
витае страхът от изригването 

1902 година, когато заги-

тъй както те и в нормал-ли,
очакванеНапрегнатото 

I втори път в продължение 
на един месец, накара

но време са в постоянни за
труднения с прехраната.през

нали 28 000 души.
за
само

ЗАНИМАТЕЛНО

Гледам кво стая и поче и я да се
околораспитуйем каква Бурунтия се дигла 

примагьето на йедну чистачку. ,,А бре, бра- 
тче, каже ми йедън — нейе това никакво 

а това само че се ройи училищетоприман>е, 
и това нейе за пръв пут ...” През XVII век случаят помага да се 

само нова шапка, но и дамскаШапките винаги са били важна състав 
на облеклото. Ано в древността са 

за защи-
създаде не 
прическа. Веднъж, когато фаворитката на 
Людовик XIV мадмоазел де Фонтанж се

косите и.

„Чекай, бре 
да се ройи?"

на част
били носени с практична цел — 
та от дъжд, вятър и слънце, в късното 
Средновековие те стават предмет на раз
кош с огромно разнообразие на форми, 
цветове, материи и размери. Ето един от 
образците — нъм висоната около метър, 
фуния, обвита със снъпо надифе или зла- 
‘ колосан воал,

като дълъг

Чудим се я и кръстим: 
човече, кико може училище

Види човекат дека нищо не разбирам
разхождала, вятърът разчорлил ____
Тя ги прибрала под забрадката, украсена 
с нолосални дантели. Това се харесало 

Тана се появила шапката „Фон- 
нула от нолосални дантели, 

панделни и т*ол върху телен снелет.
Но това е нищо в сравнение с тап

иите от времето на Мария-Антоанета. На
правени от тел» слама, филц, тюл и тафта, 
унрасени с панделни, цветя и брошни, те 
достигнали 70 сантиметра височина.

В нрая на XIX и началото на XX вен 
пищни шапки с широни пе-

на нрая. 
танж” — висока

и пак поче да ми тълкуие:

— Тека, бре Манчо, колко пути са су
да се не ройе. Ако '

тотнан брокат, се принрепят 
с причудлива, форма, който 
шлейф се влачел след ронлята.се ройили па що и са 

приме снауту на йеднога служителка он че 
Берин Извор у Звонци да вой ос

на облеКъм нрая на XV в. силуетът 
клото става пищен и широк, което есте- 
ствено се отразило и върху шапките. На 
сукно или надифе, унрасени с бродерии, 
брешни. Претенциозно нахлупени върху 
едното ухо, те едва се задържали върху 

своите собственици.

слезе од
лободи место. Кажи ми тегая, това прима- 
н»е ли йе на чистачку или ройевавье? се появяват 

риферии, унрасени с изнуствени цветя и 
плодове, напомнящи ношници.си мислим поСедим у кърчмуту и 

хуя работу. Ка предвечер дойдоше учител>е 
на две турлийе у кръчмуту и седоше на две 
масе. Йедни пию доволни що йе училището 
добре ройило, а друБи само ръмжу 
йоще повече од муБе дека йе па успело ро- 
йеван>ето.

главите на

магнетофон.цял ден гърми 
Само на работа нервите ми

и закрие носната си кърпа 
почна да обвинява другия, че 
я е
той я намира в джоба си и за 
почва да се извинява.

обвиняем:Между съдия и 
— Вие сте откраднали 

ца от магазина на този 
подин. 
винение?

— Да, взех ги по погрешка. 
— Кан така?
— Мислех, че са пресни!

яй-
отнраднал. След мално почиват.

— Вие нанво работите?
— Барабанист съм в ронор- 

нестър.

малкогос-
Имате ли нянанво из-и пию

★
— Поздравяваме те, значи 

си се помирил с жена си. Ви 
дях ви вечера, че заедно це-

И си мислим що си не идем от тува. ★Докторе, мъжът ми непре
къснато губи вещите си. Не 

да бъде изленуван?
Тука за мене лек нема. Ай сам си мек на

по-слабите и — Не се безпонойте — от- пехте дърва.сърце све се прикалемим с може ли Ах, да ние просто сидругият. — Вие меговаряМоже, по-евтино ще ви беядуйем, топим се и после си одболедуйем та взехте за нрадец, а аз по лите.делихме меструва да продължава да гу- ★джентлемен.мислих, че стеидем по Звонску бан>у да церим живци. би. Две приятелки разговарят:И двамата сме се излъгали.★ — Вече две години семеен★— Когато застана на ръце,Затова по-добре да си бегам од Звон- живот и все още нямам де-Животът е истинсни ад.кръвата ми нахлува в глава-
ци да не пукнем оди чужди ядове. казва едната.Сутрин започват да нрещят тета. Защо когато си стоя на А знаеш ли в кого емиженатапоследецата,нраката, кръвта ми не нахлу-

вината за това?прахосмуначната. ДоМАНЧА включвава в тях?. — Отнъде да зная? Мъжътнашата нъща раздробяват ас-—I Защото не са празни!
ми изобщо не ме пусна дафалт с чунове,пневматичниДвама мъже пътуват във
излизам сама ...апартамент повлан. Единият не може да от- а в съседния


