
ШтстВо С указ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братстсо 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 нд българската иарооиост в сд>р Югославия у
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В 
ДИМИТРОВГРАД

СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ 

ОТНОШЕНИЯ В 

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 

ОБЩНОСТИ - 

ГЛАВНА ЗАДАЧА
Съществуват основни организационни предус 

развитие на самоуправителните отноше- 
самоуправителните общности на интересите

ловия за 
ния в

са 53 делегации с 662 деле- 
рата, от които 453 производи
тели от материалното производ 

105 жени, 93 младежи 
и 322 членове на Съюза на 
комунистите. Така са създаде- 

основни
предуеловия за 
самоуправителните 
в самоуправителните общности 
на интересите. Тези изводи 
прие Общинската конферен
ция на Съюза на комунистите 
в Димитровград след като об 
съди осъществяването на кон 
ституцис-нните решения в само 
управителните общности на 
интересите и определи по-на- 
татъшните задачи на комунис
тите в тази област.

В заседанието взеха учас
тие и секретарите на първич
ните организации на СНС от 
организациите на 
труд, председателите и секре
тарите на Скупщините на само 
управителните общности на ин
тересите, председателите на 
комисиите за провеждане на 
Конституцията за обществени 
дейности и стопанотво при ОК 
на СКС, както и РАТНО КРЪ
СТИМ, член 
актив

Встъпително изложение на 
заседанието изнесе 
ДОРОВ, член на ОК на СКС 
и председател 
за провеждане на Конституци- 

Димитров градска общи-

В осъществяването на нон- 
и станови-гресните. решения 

ща, Съюзът на комунистите в 
Димитровградска община в до 
сегашната си дейност значи- 

отделил

ство,

място е 
организационното ус- ни

телно организационни 
развитие на 

отношения
върху
тройство на самоуправителните 
общности на интересите. В от
носително кратък период, при 

ангажиране и на оста- 
обществено-политичес- 

положителен

пълно
налите
ни структури, в 
политически климат, са учре- 

с ам оу правител ните общ- 
интересите. Избрани

дени 
ности нана заседаниетоПрезидент7>т Тито пристига

ПРИЕ ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУДСКУПЩИНАТА НА СФРЮ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ СТАНА 

МАТЕРИАЛНА СИЛА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО
сдружения

СФРЮ Киро ГлигоровИзвадки от експозето на председателя на Скупщината на
без прецедент. От един 
Закон не трябва да се

шениясъс самото съществуване 
на Закона изведнаж и маши
нално ще бъдат променени 
заварените отношения в орга
низацията на сдружения труд- 
Законът предлага достатъчно 

ботени основи, определя 
очертава

СЛЕД няколкомесечно публично обсъждане, 
работническата класа, трудещите се и 

дадоха плебисцитарна подкре
па 25

или на Политическия 
на ЦК на СКС.

такъв
очаква прецизна норма за вся
ко възможно обстоятелство в 
сложните, често и противоречи 
ви обществени процеси. Ма- 

Законът е обемиот, в 
смисъл на думата не- 

понеже раз-

с което
всички граждани

на двата съвета на Скупщината присъствуваха 
президентът на СФРЮ другарят Иосип Броз Ти

па Председателството на СФРЮ, 
републиканските и областни 

всички обществе-

ВАСИЯ то

на комисиятанар че 
правия
конвенционален, 
нъсва с определени икономи- 
стически и правни 
за документите, с 
уреждат обществените отноше 
ния, т°й все пак не претен
дира да даде отговори .на всич 
ки въпроси. Следователно 

(На стр. 2)

разра
основните решения, 
системата на социалистическо 
то самоуправление за разлика 
от напиталистичесната система 

системата на държавния

ята в
на.представи 

които се „САМОУПРАВЛЕНИЕТО — ПО 
СТОЯННА И 
НАСОКА"

то, членовете 
председателите на 
скупщини, представителите 
но-политически организации
ЮНА и лр.

Експозе за Закона за сдру- 
труд изнесе председа- 
на Скупщината

или
социализъм, но той не е до
кумент доведен до равнището 
на перфектноот. .Занонът дава 

с които трябва да

СЪЩЕСТВЕНА
на

във Федерацията, на
решения, 
се изградят обществени отно-

— Осъществяването на кон
ституционните принципи, въз 

които се създават 
самоу правител ни обтц-

ните си решения преодолява 
този дуализъм. изхождайки от 
човека като одружен произво
дител, от цялостта на трудова
та му и социална егзистенция. 
По харантера на общаствена- 
та собственост, самоуправител
ните производствени отноше- 

и мястото и ролята на

основа на 
някои I 
ности на интересите, е голямо 
задължение на Съюза на ко
мунистите и на останалите со 
циалистичесни сили — изтък
на Тодоров. Основаването на 
общностите
принлючихме успешно, 
обаче навлизаме в нов етап 

борба за развитие на са- 
моуправителни обществени от 
пощения в самоуправителните 
общности. В тяг трябва по- 
бързо да се внедряват нови
те отношения. Това изисква 
от нас повече уоилия и зна- 

С пълно ангажиране на

СЪЮЗА НА СОЦИЛАЛИСТИЧЕ-жения ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ НА 
СНАТА МЛАДЕЖ

на
телят т „
СФРЮ Киро Глигоров. Той из
тъкна, че решенията които 
дава Законът за сдружения 
труд за парливите въпроси на 
отношението на работническа
та' класа нъ.м средствата за 
производство и за плодовете 
на нейния труд въз основа на 
марксисткия анализ на об
ществените процеси, противо
речията им и нашия богат са- 
моуправителен опит, ще бъдат 
мощно оръжие в ръцете на 
работническата нласа в исто
рическия й устрем и борбата 
за безкласово общество, Доиа- 
то буржоазното общество се 
базира върху разделеността 
на човека, върху отчужденост- 
та на опредметния труд от ра 
ботнина, на отделноот на жи
вия и минал труд-характерни 
за света на наемните отноше- 

Законът за сдружения

“«И»- на интересите 
Сегания

държавата в управляването с 
обществените работи, очевид
но е и разграничаването с Д^Р — в

ПРИВЕТСТВИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА ТИТОжавно-собственичеония етап в 
развитието на социализма. И 
точно върху тези оонов-и — из
тъкна Глигоров — израства де
легатската система, нато нега- 
ция на формалната представи- 
телска демокрация и фантор 
на установяване на овободна 
асоциация на производителите 

действителна общност на 
свободния труд.

Представлява илюзия обстоя
телството ако се очаква, че 
Занонът за одружения труд 
ще даде отговор на всички 
въпроси и за всяка ситуация

на общините. Не са мални и 
резултатите в облаотта на все 
народната отбрана и общество 
на самозащита както и в сътру 
дничеството с граничарите.

грами^за бъдеща още по-пло всеки член на КонФ®р®”гажи 
А-орна* работа и'избраха ‘"члЧГ

И°Младе!ГтмеВлегатИ изпрати ае на СН, които 
ха приаествени писма до пре зират и “^„Гски^^Га 
зидента на Републиката Иосип ни социалиотическ 
Броз Тито.

(Обширно на 9 и 10 стр.)

Босилеград, ДиТез'; дни _ . ,
митровпрад, Сурдулица и ььбу 
птица канто и във всични оо 
щини в СР Сг#рбия се състоя 
ха общински младежки отчет- 
тно-изборни конференции. Бя 
ха отчетени двегодишните ре
зултати във всестранната 
дежна дейност на село, в ор 
ганизациите на сдружения тРУА 

Младежите и 
показали завид

в

ния.

мла
в

1И в училищата, 
девойките са г 
на дейност в политическия, сто 
панения и културния живо-т на

(Следва на 5 стр!)
ния,
труд с концепцията и ионнрет-



ОТОШЕНИЯК 'ГОСЛАВСНОФРЕНСНИ

Социалистическото самоуправление 

стана материална сила в нашето 

общество

ПРЕЗИДЕНТЪТ ЖИСКАР 

Д‘ ЕСТЕН ПОСЕТИ 

ЮГОСЛАВИЯ
днешната степен на развитие
то, съществено е правилното 
отношение и рационалното раз 
полагане с миналия труд.

Мисля — подчерта Глигоров 
че на при- 

този Закон, манто и
В обсъждането на взаимните 

отношения между 
и Франция доминираха въггро 
си V- областта на стопанското 
сътрудничество. Бе нонстатира 
но, че всичми възможности в 
тази област не са изчерпани 
и трябва да се положат уси- 

стонобменът между двете

в енспозето си На 6 и 7 декември гост на 
страна и президента 

на Републината Иооип Броз 
Тито бе президентът на Репу 
блика Франция Валери Жиснар 
д Естен. Официалното посе
щение на френския презц;,ент 
в нашата страна и разговори 
те му с президента Тито и съ 
трудниците му представляват 
още едно потвърждение 
близмостта и 
приятелство между двете стра 
ни и израз на тежненията им 
за откриване на нови парспем 

на плодотворното взаим

Югославиямера на 
на закона за планирането и 
другите крупни сестемни зано 
ни дойде До израз пълното 
оправдание от създаването на 

за определени области 
отношения.

нашата

В пряка връзка с този прии 
чет-

(От стр. 1)
цип Киро Глигоров като 
върто изтъкна по-нататъшната 
разработка на Закона за сдру
жения труд. Необходим е ири- 

анализ на сегашна-

каза Глигоров — за претворя
ването в живот на един танъв 
закон е необходима не рути
на, но дълбоко ангажирана дей 
ност на огромната самоуправи- 
телна база. на цялата деле
гатска система.
Съюза на .синдикатите и на 
другите организирани социали
стически сили, с цел да се 
конкретизират 
мени заварената 
съгласие с
ществена действителност.

съвети
на обществените 
Такава форма, на обединяване 
и ангажиране на субентивните 

отговорните държавни
пия
страни да се увеличи и уравно 
веси.

В съвместното комюнике за 
Тито — Д' Естен

тическия 
та система на оценяване на 
резултатите от труда и стопа
нисването. Факт е. констатира 
Киро Глигоров, че в това отне 
шение не отбелязваме на
предък. а съществуват инди- 
ции, че може би сме напра
вили и крачка назад. Причина
та за това покрай дефектите 
в самоуправителнито отноше
ния п един брой трудови ор
ганизации вероятно о и в не
достатъчно ясно разработена
та политика и методп па про
веждане на политиката на раз 
пределенисто на дохода и 
възнаграждарането, които пре 
ди всичко трябва да изхож
дат от зачитането на индиви
дуалния и колективен принос 
в съвкупния обществен до
ход от страна на всяка тру
дова организация и това ман
то с текущия труд. и така и 
с ефектите на рационалното 
ползуване на миналия труд. 
Че в тази сфера имаме сери
озни проблеми говори и недо
статъчното увеличение на про
изводителността на труда, не
достатъчното ползуване на об
ществените средства, мощнос
тите .нерационалното разпола
гане с акумулацията, както и 
слабата икономия на текущия

сили,
фактори и представителите на 

практиката върху
на

СЮК. СССРН, традиционнотонауката и 
най-важните задачи доприне
се за изясняване на нан-нруп 
ките обществени въпроси и 
дилеми.

разговорите
се изгьква, че президентът ^на 
СФРЮ и президентът на I 
публика Франция са изразили 

дълбоко задоволство 
от резултатите на разговори- 

в приятелска

Ре-
принциггите и 

практика в 
динамичната об-

тиви
но сътрудничество.

По време на 
разговори президентите 
сип Броз Тито и Валери Жи 
снар д’Естен вадиха изчерпа 

политичесни разговори, 
взаимното

своето
двудневните 

Йо- те, преминали 
атмосфера, в дух на разбира 
телство и взаимно уважаване, 
а които са отразили близчост 
на гледищата ну. двете стра
ни по многобройни въпроси.

Двамата президенти —
заключителната част 

на съвместното комюнике — 
изказаха увереност, че тяхна
та среща открива нови пер
спективи за развитието на 
сътрудничеството между две 

във всички области

подчерта по-ната- 
схема-

Оттам
тък Киро Глигоров 
тичните отговори върху осно
вата на новия Закон за сдру
жения труд, кои>:> като обра
зец трябва да се отнасят за 
всички организации на сдруже
ния труд. съдържат в себе си 
крупни опасности в прилага
нето на Занона да пренебрег- 

конкретното

телни
в които обсъдиха 
сътрудничество и най важните 
международни въпроси.

Като президенти на две евро 
пейсни страни президентите Ти 
то и д’Естен комплектно разгле 
даха резултатите от Конферен 
цията за сигурност и сътрудни 
чество на континента; като ръ 
ководители на средиземномор- 

обстановката

каз
ва се в

реалното, 
съблюдаване на всяко положе 
ние. търсейки върху същата 
обществено-икономическа 
нова кокнретни, понякога спе
цифични отговори за множе
ство проблеми в 
труд. Въпросите като големи
ната на основната организа
ция на сдружения труд, кон
кретните форми на сдружава
не на труд и средства, сдру
жаването в сложни организа-

нем

те страни 
и укрепва уважението и при
ятелството между народите на 
Югославия и Франция.

ос- ски държави 
в този регион, а като лидери 
на една индустриално развита 
и една развиваща се страна 
— обмениха мнения за сегаш 
ната и бъдещата световна и- 
кономическа ситуация. Тези 
три проблема се намират в цен 
търа на интересованието на чо 
вечеството, защото от 
то решаване до голяма степен 
зависи отслабването на напре 
жението и унрепването на све 
товния мир.

Във всестранната размяна на 
мнения с президента Тито Жис 
као д Естен бе изчерпателно 
запознат с резултатите на кон 
ференцията на необвързаните 
страни, състояла се през лято
то в Кобомбоч

сдружения
Президентът н_а Република 

Франция благодари на прези
дента на СФР Югославия за 
топлото посрещане, което му 
бе указано и го покани офи
циално да посети Франция. 
Поканата е приета с удовол
ствие.

Във вторник, на 7 декем
ври т. г., президентът Валери 
Жискар д’ Естен води разго
вори с председателя на Съюз 
ния изпълнителен съвет Дже 
мал Биедич. Отделни разгово
ри водиха и министрите на 
външнте работи на двете стра 
ни Минич и Гиренго.

тяхно
ции и много други изискват 
активен творчески подход, кой 
то търси добро познаване на 
Закона и същността на негови 
те решения при същевремен- 
конкретен анализ на всяко 
поотделно положение, за кое
то трябва да се намери най- 
подходящо решение. С това 
не е казано, че са възможни 
най-различни тълкувания на За 
кона за сдружения труд, защо 
то той съдържа и твърде пре
цизно определени разпоредби, 
които трябва да се зачитат на
пълно. Но връху основата на 
същите остава широко поле 
на самостоятелно и индивиду
ално търсене на най-добри 
конкретни решения в зависи
мост от естеството на произ
водството, трудовите условия, 
икономическите мотиви, техно 
логическите условия ^ подоб-

човешки труд.

Също така — подчерта Ниро 
Глигоров — Законът за сдру
жения труд разкрива нови въз
можности за сдружаване на 
селскостопанските труженици 
в кооперации самостоятелно и 
чрез обществения сентор. Оче 
видно е. че разликите в про
изводителността на труда в 
частните стопанства и в обще
ствения сектор не могат да 
останат и те стават все по- 
голяма пречка за развитието 
на селското стопанство в об
щото икономическо развитие. 
Също така не е все едно и 
от обществен и от икономи- 
при какви условия население- 
чески аспект с какъв темп и 
то ще се движи от селското 
стопанство в другите деятел
ности и какви последствия ще 
има това разширяването на 
градовете и процеса на гра- 
доустрояването на селищата. 
Сдружаването въз основа на 
Закона открива реална пер
спектива и селскостопанските 
труженици да станат дял от 
сдружения труд, без опасение 
от каквато и да било прину
дителна колективизация и при 
пълното уважаване на лично
то на всеки селскостопански 
производител, интереси, трудо
во отношение и под.

Ниро Глигоров

Спирайки се връху основни
те насоки на по-нататъшната 
акция за претворяващ» в дело 
на Закона за сдружения труд 
Киро Глигоров специално под
черта необходимостта от раз
виване на максимална чувстви 
телност по отношение зачита
не на правата на работниците 
да разполагат с осществения 
доход. При това трябва да раз 
чистим с явленията по .прин
цип да се изясняваме за това 
основно начало а в практич
ния живот да го забравяме за
ради една или друга цел. За
читането на този принцип, как 
то изтъкна 
да се осигури чрез пълна за 
конна и правосъдна защита.

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ 

ПРИСЪСТВУВА НАВСЯКЪДЕ 

КЪДЕТО САМОУПРАВИТЕ- 

ЛИТЕ РЕШАВАТНО.

Глигоров, трябва

ШттВо ,,Това .не говоря, за да изтък 
на само, че като 
сме успели да победим в един 
тежък момент и че сега тряб 
ва да се хвалим. Защото, това 
са трайни проблеми и от раз
решаването им, както и на ос 
таналите. зависи бъдещата во
деща роля на Съюза на ко
мунистите на Югославия, то
ест ако в нашата дейност не 
са присъщи тези фактори — 
без ясна перспектива и моби 
лизиране на народните маси 
— не може да вървим напред.

то, за да бъде самоуправител- 
ната система наистина воде
ща сила на обществото ни. 
Съюзът на комунистите тряб 
ва да бъде водеща идейна и 
политическа сила в тази систе 
ма и тази роля трябва да осъ 
ществява като се потвърж 
дава в жизнената ежеднивна 
дейност на самоулравителите. 
Съюзът на комунистите не 
смее да бъде нинанва сила 
извън самоуправителната сис
тема, нито пак над нея ка
то някаква „шапка” или няка 
кав ..диригент”, който „дирижи 
ра”, а не поема отговорност.

Съюзът на комунистите по
точно трябва да действува в 
цялата самоуправителна систе 
ма. от работническите съвети 
— до всични други форми, в 
които е организиран самоупра 
вително сдруженият труд и в 
които той решава, като се тръ 
гне от снупщината, общината 
републиката и областите до 
федерацията.”

комунисти
На второ място’ е интегра

цията на труда и средства
та. При това отговор на сло
жните въпроси за развитието 
на производството, концентра
цията, самоулравителното раз 
пределение на обществената 
акумулация трябва да се осъ
ществява не със силата на 
държавата или актовете на 
принудата, но с взаимно съ
блюдаване интересите на обе 
динения и сдружения труд. В 
този процес никой не може 
да претендира на други права, 
освен еднаквите, включително 
и правото на възд<Ьизводство 
на сдружените средства ...

И покрай многобройните раз 
исквания и ясното стамо-вище 
на Закона за сдружения труд 
по проблема на миналия труд, 
предстои ни идейна и практич 
на активност успоредно с ре
алната истина, че само трудът 
създава стойност — да напра 
вим ясна и от всички приета 
Поставката 
съществена специално за нас
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Най-сетне свързването върху 
базата на дохода, участието 
в създаването му, реализация
та и разпределението според 
приноса на производствената 
оборотна и финансова сфери 
от една страна и свързването 
на стопанството като цяло с 
останалите обществени деятел 
ност-и (наука, образование, кул 
тура и здравеопазване] от дру 
га страна, чийто принос за на
предъка на производството и 
общия прогрес а обществото 
става и ще бъде все по-зна
чителен

Това говоря, защото мисля, 
че би било твърде лошо ако 
кажем сега: приели сме Кон
ституцията, приели 
закони итн. ,и с това сме раз 
решили всички проблеми, 
всъщност, разчистването и осъ 
ществяването на тези перспек 
тиви отпочва тъкмо сега. Тук, 
бих казал, че Съюзът на кому 
нистите и занапред ще 
решаваща роля каквато има 
ше и в подготвителния, тоест 
в предходящия етап. Затова е 
необходимо Съюзът на комуни 
стите да бъде присъщ, преди 
воично навсякъде, нъдето са- 
моуправителите решават. Защо

системни

А

има

е една от възло
вите задачи в прилагането на 
Закона за сдружения труд — 
изтъкна на края др. Киро Гли
горов.

(От изказването на Едвард 
Кардел на 25-та сесия на Пред 
седателството на ЦК на СК на 
Манедония)

че е твърде
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУОБщИНСКАТА БОРЧЕСНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕСКОВАЦ

НАЦИОНАЛНО РАВНОПРАВИЕ - ГОЛЯМА ПРИДОБИВКАДоговор за кадровата 

политика седанието — обществено-ико
номическото развитие в тези 
общини да върви с по-ускорен 
темп. Това е едно от оонов- 
ните условия за всестранно ра
звитие на националностите. За 
щото без съответно икономи
ческо развитие не. може да 
се осъществи и пълно нацио
нално равноправие.

БосилеградНеотдавна 
се проведе сесия на Предсе
дателството ,на Междуобщин- 
сния съвет на Съюза на бой
ците в Южноморавоки регион, 
на която бе обсъдена досега
шната активност на общински
те борчески организации в осъ 
ществяването на националното 
равноправие.

в
Борбата срещу всич

ки, които се опитват да 
сеят националнистическа 
и шовинистическа омра 
зи е постоянна задача 
пред Съюза на бойците

НЕОТДАВНА Председател- трябва да осигури осъхцествя- 
ствата на Междуобщимския ването на всички принципи на 
съвет на Съюза на синдика- утвърдената кадрова политика, 
тите и на Междуобщинсната Основното в документа е, че 
конференция на ССРН в Юж- морално-политическите и про- 
номоравсиия регион обсъдиха феоионални начества при разр 
Проектообществения договор шаването на всички кадрови 
за кадровата политика в меж- въпроси ще бъдат неделими, 
дуобщинската регионална об- Една от основните цели на

този документ е трудещите се 
и гражданите да бъдат творци 
и носители на кадровата по-

ци, 25 хиляди българи, 15 хил
яди ром и, 4 хиляди черногор
ци и други народности — из
тъкна във 
слово председателя на между 
общинския съвет на Съюза на 
бойците генерал ЙОВАН МА- 
НАСИЕВИЧ.

— Този въпрос беше винаги 
в центъра на1 вниманието на 
Съюза на бойците в нашия 
регион, тъй като в него жи- 

повече националности. В 
пет общини в региона живеят 
около 50 хиляди души албан-

Участвиците в разискванията 
изтъкнаха, че ексцеови случаи 

национално смесените общи 
•ни няма. Обаче все още има 
врагове които отвреме.навреме 
се опитват да сеят национали
стическа и шофинистичеона 
омраза. Затова борбата срещу 
такива явления е постоянна за 
дача на всени член на Съюза 
на бойците.

щност.
Този проектодокумент ще бъ 

де обсъден и приет от воич- 
обществе н о-политически 

структури в общините. Той

в
встъпителното ои

веят
ки литика.

В. В.

Манасиевич заяви, че в осъ 
ществяването на националното 
равноправие а. общините в ре
гиона са постигнати нрупни 
резултати особено в областта

ССРН ЗА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА

ОТГОВОРНОСТ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ Делегатите бяха запознати
с обществено-икономическите

на образованието, културата, проблеми и развойните въз-
информирането и др. Показа- ,МОжности на Босил е граден а
телни са резултатите и в об- община. При това те дадоха
ществено-политическия живот, единодушна подкрепа електри-
Обаче, все още има пробле- финацията на селата да полу-
ми, които поради липсата на чи предимство и в репионалне
материални средства бавно се та разв0йНа програма, като ое
разрешават. Този факт говори, ЛОИСКа материална помощ от
че е необходимо по-голямо ан обществеността за разрешава-
га.иране на цялата общност, не нд тези проблем. В Боои-
при което Съюзът ,на обиците леградска 0бщина от 37 села
трябва да съдействува проо- досеГа напълно са елентрифи-
лемите в тази област ефинас- тирани само 4.

На заседанието се обсъди 
проента на обществения' план 
за развитие на Южноморав- 
сния регион до 1980 година, 
накто и Проектостатута на 
Южноморавска межудобщин- 
сна регионална общност.

Тези и още някои други ела 
бости, проявили 
ната дейност на делегатската 

общината, трябва 
премахват.

Председателството на Общин 
оката конференция на ССРН 
в Босилеград анализира дейст 
вуването на енупщинената си 
стема, учредена на делегатски 
принцип и осъщеотвяването на 
делегатската система в общи 
ната. Изготвеният за тази цел 
анализ тази седмица ще бъде 
обсъден от делегатите на три 
те съвета на Общинската енуп 
щина.

Общата оценка на Председа 
ОК '.а ССРН е,

върху решаването на всички 
важни въпроси, които разгле 
жда Общинската скупщина и 
скупщините на самоуправител 
ните общности на интересите. 
Обаче, поради и снулщи1ните 
на самоуправителните общнос 
ти на интересите. Обаче, пора 
ди нередовното 
ство на делегациите с делегат 
ската база често пъти изостава 
допитването по редица важни 
въпроои, а също и съгласува 
нето на мненията на делегации 
те от различни местни общнос 
ти и организации на сдруже 
ния труд. Не рядко и матерна 
лите, въз основа на ноито тряб 

да се взимат решения са 
твърде обширни и недостатък 
но разбираеми за обикновения 
гражданин.

се в досегаш

оистема в 
ефикасно да 
При това особено сериозна от 
говорност имат обществено-ло 
литичеоните организации,

всичко Социалистичес- 
изтъкнаха члено-

се

а
преди 
ния съюз 
вете на Председателството на 
ОК на ССРН.

сътрудниче-

В продължение на заседа
нието бе обсъден Проентоста 
тутът на Южноморавска меж 
дуобщинска регионална общ
ност и проектопрограмата на 
Радио и Телевизия Белград за 
1977 година. Тези проектодону 
менти бяха приети с незначи 
телни забележки и допълнения.

В. В.

но да се разрешават.

”зха. че 
Южномо-

Разискванията покателството на 
чз новата скупщина система 
организирана на

националностите в 
равски регион живеят предим- 

икономичесни най-изоста 
общини: Прешево, Бу

делегатени
принцип в Босилеградсна об 
щина върви по възходяща ли 
нияния. Трудещитр се и гражда 
ните имат условия чрез свои 
тете делегации и делегатите 
непосредствено да действуват

но в 
налите
яновац. Босилеград, Медведжа 
и Сурдулица. Ето защо 
обходимо — се изтъкна на за-

ва
е не-

В. В.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК В ДОЛНА ЛЮБАТАЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА РЕ 
ПУБЛИКАТА В БОСИЛЕГРАДС
КО

още 50 хиляди ди
веяС нанъв ентусиазъм тези хо 

ра са участвували в електри
фикацията говори и следният 
пример. Петдесеттригодишният 
пенсионер СИМЕОН ДОЙЧИ
НОВ сам е дал 30 трудодни 
за прокарване на електричесна 
та мрежа. Наравно с него е 
работела и съпругата му Кор-

вложили
нара. Електрификацията на 
но домакинство струва около 
7 хиляда динара. В тази акция 
основното училище е участву 
вало с 20, а ОСТ „Напредък 
с 15 хиляди динара.

на това с,ело. съвпадаща се с 
най-полемият ни

С тържеството организиращ» 
от местната общност бе озна 
менувана важна трудова побе 
да на населението от центъра

национален на честву 
на 29 ноември

В рамните 
ването 
— Деня на Републиката 
голямо тържество се съ 

село Долна Лю 
бата. Тук в центъра на 
селото 43

празник.
След като (\тири тържество 

на |естна 
ИВАНОВ 

година

то, председателят 
та общност КИРИЛ 
изтъкна, че до 1980 
всички домове в това голямо 
Босил е градско село ще полу 

тон. В то

стоя в
На тържеството се даде обе 

щание, че още през първите 
пролетни, дни още няколко ма
хали в селото ще получат елек 
трически ток.

доманинства
елентрически на.получиха

чават електрически
период дейната местната 

общност ще организира изгра 
ждане на сграда за ученически 
интернат, ще построи деоети- 

нилометра пътища и дру- 
комунално-битови обекти.

Трудовата победа на труде- 
в се-

ток
За електрифинация на домо 

си, жителите от Долна 
събрали 315 хиляди

зи
______■. ---------------вете

Любата
центърът на общината в свър динара и чрез доброволен труд 

вътрешността. Той под
В. В.

зан с
чеРТа, че образованието непре- 

бележи добри резул 
Построени са голям брой

къонагго
щите се и гражданите 
лото приветствува секретарят 

Общинския комитет на СНС 
Бооилеград ГОНЕ ГРИГОРОВ. 
Той говори

на Босил ©градска общи- 
поотитати в следвоенния

тати.
съвременни училищни сгради, 

оборудени с необхокоито се 
дими учебни пособия.

Решителни нрачки се пред 
приемат и по въпроса за елек 
трификацията на селата. С уои 
лията на гражданите и с по
мощта на обществото постро 
ен е електропровод, свързващ 
воички села от района на Лиои 

Любата. С нови усилия 
общности до 1980

за резултати-

период.
В изграждането на ерциали- 

самоуправивелно 
общество значителни резулта- 

Босилепрад

етическото

ти е постигнала и
, община. Жизненото равни 

ще на трудещите се и граж 
даните непрекъснато се подо
брява. Напредъкът- и промени
те в бита на селата са взе 
по-значителни. С модерен път

на и
на местните 
година трябва да ое електри 
фицират 
райони. В оредносрочния пери 
од тези задачи ще ,се реализи 
рат със собствени оили, но и 
с финансова пом-ощ от общ е 
отвото. Това значи, че в то
зи период и с. Долна Любата 
изцяло ще се електрифицира.

'На тържеството бе изтъкна
то, че най-заслужили за елек 
трификацията на центъра на 
това село се членовете .на съо 
тветния комитет при местната 
общност, ноито още от нача 
лото твърде успешно са ръно 
водили и провеждали тази бла 
гоустройотвена акция. Тук най- 
гол яма активност са проявили: 
•Кирил Иванов, Вене Георгиев, 
Доситей Игнятов, Зоран Трай 
нов Сава Костадинов, Ратно 
Манов, Носта Христов и Пене 
Спасов.

ска

в тезивсички села

Гоне Григоров говори
тържеството

П' . и
шш

шт% > /•
с ■■ ■

, ^
\'4
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Най-радостния момент за Аол нолюбатчани
Кирил Иванов и Симеон Дои чинов
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ЗАПИСВАНЕ НА НАРОДЕН ЗАЕМ В СУРДУЛИЦА

регионаНа първо място в
община и след 

заемаОурдулишна
извършената корекция 
първо място по записването 
на заема в Южно моравски ре 

- 1. За това много доприне
се отзивчивостта на работни 

колективи, 
резултатите

стопанските производители 
373 100 динара или 15,4 ,на сто 
и занаятчиите, 
и др.
79,8 на сто. Общата кориги
рана сума, според плана, е 
изпълнена със 141,6 на сто. 

Двадесет и пет лица са за- 
10 хиляди

СУРДУЛИШКА ОБЩИНА съ 
гласно корекцията, извършена 
от СР Сърбия, получи ново за 
дължение за записване на за
ем, увеличено с 2 245 000 дина 
ра. За сметка на това тази 
цифра бе намалена на Търго 
вищна оби'ина, която първо 
начално бе неправилно задъл 
жена с по-голяма сума. Оледо 
вателно, вместо 6 439 000 Сур 
дулишка община трябва да за 
пише 8 684 000 динара.

До средата на ноември ра 
ботниците в трудовите колен 

записаха 10 449 739 дина

пенсионерите 
1 475 353 динара или

гион

ците в трудовите 
^онато на 
още не задоволяват.

Южноморавският регион, спо 
ред плана на СР Сърбия, тряб 
ва да запише 150 милиона и 
6 хиляди динара. До 15 ноем 
ври са записани 160 642 126 ди- 

или 107 на сто.

село

писали заем над
;. Рекордьорите Драго 
Хаджич, шофьор от Сур

динара, 
слав
дулица, със 101 хиляди дина 
ра и Видосав Николич, пред 

със 100 хиляди дина нара,приемач 
ра все 
публиката.

още са първи в ре
М. Величковти в и

ра, или 236,4 на сто, селско

ДЕВЕТМЕСЕЧНА СТОПАНСКА РАВНОСМЕТКА

По-добре, но има и дефицити
работна на овощия, на нова ха 
ла за разширяване на дървоо 
бработвнето. на обекти за по
требите на 'занаятчийството и 
строителството и др. Това гово 
ри, че инвестиционните „жела 
ния" на трудещите се през 
тази година се били по-големи 
от възможностите им, но съшо 
така е липсвала и необходима 
ангажираност за реализиране 
на запланираните задачи.

Общо взето деветмесечните 
резултати говорят, че все още, 
бавно се увеличава обемът на 
услугите и производството и 
недостатъчно се отделят сред 
ства във фондовете, необходи 
ми за възпроизводство. Ниска 
та производителност на труда 
е последица на слабата техни 
чесна оборуденост, на неуллъ 
тняване работното време, на 
липсата на стимулативни фор 
ми за възнаграждаване, на ка
дрови проблеми и др.

Занапред самоуправителното 
планиране трябва да бдъе ре
шаващ фактор за по-стабилно 
и динамично стопанисване и 
за по-нататъшното изграждане 
на самоуправителните общест
вено-икономически 
в организациите на сдружения 
труд в Босилеградска община.

В. В.

лизиране на Закона за сдруж- 
вамо на селскостопнските лро 
изводители.

Колективът на Автотранспорт 
ното предприятие през измина 
лия период е положил макси 
мални усилия за погасване на 
предишния дефицит от 2,6 ми
лиона динара, който сега е на
мален на само 600 хиляда ди
нара. Въвеждане на временно 
тоуправление се е оказало оп 
равдателно и е дало добри ре 
зултати в тази стопанска орга 
пизация ООСТ на Горската сек 
ция в Босилеград е главен ор 

,,ара. ганизатор на стопанската дей
В тази организация от съще ност в областта на горското

ствуващите четири основни ор дело. Тя има дефицит от 530
гамизации на сдружения труд. хиляди динара или по 5 хиля
незначителен дефицит от само ди динара по един работник.
100 хиляда динара има ООСТ Тук дефицитът е главно после
„Услуга" за битови услуги и дица на продадената, а все
транспорт. Трябва да се изтък още цялостно не наплатена про
не, че полугодишният дефицит дукция.
на ;ази ООСТ възлизаше на Трябва да се изтъкне, че 
520 хиляди динара. през изтеклия период от годи

Най-дебри делови оезултати ната не е отпочнало изгражда
е постигнала ООСТ „Изградня" нето на повече от запланирани-
за строителство, чиято чиста те стопански обекти, които са
печалба за фондовете възл от значение за по-нататъшното
иза на 960 хиляди динара. За развитие на организациите на
подобрение на деловите си ре- сдружения ТРУА- Преди всичко,
зултати, ООСТ „Слога" още бави се преустройството на
повече трябва да се ангажира кланицата, изграждането 
за подобояване на снабдяване- парна пекара, на пункт за съ- 
то, а ООСТ „Напредък" за реа . бирне на мляко, на цех за^Пре

жЛишщр!ш През първите девет месеца 
при сложни условия на стопа
нисване. босилеградсните сто 

показаха
■ 'II■ ..

панени организации 
добри резултати.

Предприятието за търговия, 
производство и битови услуги 
„Босилеград", като най-голяма 
стопанска организация в общи 
ната, в коязр работят 250. ра
ботника, е осъществила поло
жителен баланс. При обща реа 
лизация от 66,7 милиона дина- 

осъществен доход от 13

«Пия
Обектът в Лисина

Ра и
милиона динара, във фондове 
те са отДелени милиона ди-ПРИКЛЮЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВТОРИЯ ЕТАП НА ВЕЦ 

„ВЛАСИНА"

ЕЗЕРОТО 0 ДИСИНА 

ДОГОДИНА
отношения

Завършено изграждането на канали в дъл
жина от 17.300 метра.

на

на и този обект да бъде го
тов. По него любатоките реки 
ще се впрегнат в акумулаци- 
онното езеро в Лисина.

Изграждането на многоброй 
ните обекти от втория етап 
«а водоелектрическите центра 
ли „Власина" в Лисина и Бо 
жица — продължава с ненама 
лен темп. Повечето от обекти 
те вече са готови, някои от ко 
ито ще бъдат пуснати в енелло 
атация още през първите ме
сеци на идущата година. Раз 
бира се, всички срокове не са 
запазени, защото лошите кли 
магически условия са забавили 
изграждането на някои от обе 
нтите. Такъв е например слу 
чая с язовирната стена, която 
ще Прегради водите в акумула 
цйонното езеро в Лисина.

Да се мобилизират всички социалистически сили
седателството на Съюзната кон 
ференция на Социалистическия 
съюз.

СЕКРЕТАРИАТЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮ
ЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗА
КОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Язовирната преграда на езе 
рото в Лисина се строи 
само при оптимално добри кли 
магически условия. От общата 
й височина от 57 метра, досе 
га са построени 25 метра. Спо 
ред думите на Янко Облак то 
зи обект ще бъде готов до на
чалото на май идната година и 
тогава ще започне да се пълни 
анумулационното езеро.

Към края на изграждането е | 
един |

изпълнението им. Това заклю 
чение е изнесено в Проекта на 
договора за обществено-политн 
ческата активност в провежда 
нето на Закона за сдружения 
труд, в Секретариата на Пред

Център на активността ще бъ 
дат основните организации на 
сдружения тРУА. делегатските 
скупщини и другите клетки на 
нашето самоуправително соци 
алистическо общество.

ЦЕЛОКУПНАТА активност в 
провеждането на Закона за 
сдружения труд трябва да бъ 
де всестранна, широка и добре 
съгласувана с утвърдените за
дачи, срокове и носители на

ЗАПИСАНИ
♦

!и помпната станция 
от най-сложните обекти от 
втория етап на ВЕЦ „Власина". 
В момента се върши бетонира
не на подземната помина зала 
и монтаж на необходимите съо

3,5 милиарда динараДиректорът на основната ор 
ганизация на сдружения труд 
„Морава ЯНКО ОБЛАК,, която 

ВЕЦ „Вла

IВнесете дължи-1 
мите суми за 

1976 г. и 

АБОНИРАЙТЕ СЕ ! 
за „Братство“ ! 

за 1977 г. !

строи втория етап на
ни осведоми, че досега 

канали в дължина
сина
са изградени 
от 17 километра и 300 метра. 
До' края на тази година оста 
ват още 200 метра до ононча

Срокът за записване на заема е продължен 
до 28 февруари 1977 г.

ръжения, които от акумулацио 
нното езеро ще изхвърлят в 
една секунда по^.б кубически 
метра вода на височина от 380 
метра.

В Социалистическа републина Сърбия за изграждане
то на автомагистралата и водостопансните обекти до края 
на ноември са записани над 3 милиарда и 500 милиона ди
нара заем. С това планът е преизпълнен с 17 на сто. На
роден заем записаха около 1 милион и 400 хиляди граж
дани, от които около 960 хиляди души са |работници от сдру
жения труд.

телното построяване на воични 
нанали, по които ще се „прета 
нат" водите от акумулационно 
то 'езеро в Лисина във Власин 
скотб езеро.

. -След дълготрайна и упорита
работа под земята — прона е негоден за външни строител ♦
рани са тунелите. Остава още„и работи, най-големи усилия 
тунела „Любата чиято дъл ще се ПОЛОЖат за изграждане
жина е импозантна 7 киЛо на помпната станция и за про |
метра/ Тук вече са пробцти НерванеТо На тунела мЛюбата". 1
нъм Цетирй километра.ак . 
ва се, че през идущата годи

В момента, на воични обекти 
в Лиоина. Любата и Божица 
работят около 800 работника 
в три смени. По време на пред 

. стоящия зимски период, който

♦

Срокът за записването на народен заем е продължен 
до 28 февруари 1977 година. Това ще допринесе анцията 
по записване на народен заем успешно Аа приключи в 
средите, където досега малко изоставаше. Касае се преди 
всичко за селскостопанските !производители, пенсионерите, 
занаятчиите и пр.

Тези дни Републинансната конференция на ССРН раз
гледа и оцени досегашните резултати в тази анция й опре
дели задачите на ССРН и на членовете му в 'по-нататъшното 
провеждане на тази важна обществено-инономическа анция.

!
♦
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ПАРТИЕН ЖИВОТ
КОМЕНТАРСК И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ НЯПНШ ЦИШК

На последната сесия на Общинската 
конференция на Съюза на комунистите н 
.оаоушница ое приет план за раоота за идеи- 
но-политическото издигане на комунистите, 
ясно ояха уточнени темите и пунктовете, къ- 
дето комунистите да се съоират. но такъв 
начин се цели да се дздигне на по-високо 
равнище работата на първичните организа
ции на Съюза на комунистите. Тези.задачи 
са внесени и в програмата на раоота на сю- 
щинската конференция от септември А9/о 
до юни 1977 година.

От известно време 
грама се осъществява. В огррмно болшин
ство .организации отзивът към този вид на 
марксическо издигане на членовете на 
за на комунистите отношението е на високо 
равнище.

предуоловия за успешна ра
бота на партийните организа
ции.

Заоега отделен проблем е, 
че по време на летния сезон 
мнозинството членове 
на работа. Тогава активността 
отслабва по няколко месеца. 
Това обективно обстоятелство 
намалява общите резултати в 
местните общности.

В Босилеградска община съ
ществуват 37 местни общно
сти. Само в пет от тях още 
не са създадени партийни ор
ганизации. Засега такива орга 
низации няма в селата: Голеш, 
Жеравино, Буцалево. Белут и 
Барйе. Само в с. Жеравино 
няма нито един член на СК. 
Партийните организации в те
зи села още неорганизирано 
работят върху приемането на 
нови, преди всичко млади чле 
нов е.

От общо 450 комунисти на 
село само -— 242 са селоко- 

произ водители. 
През поел едните три годи ни 
в Съюза на комунистите са 
приети 26 земеделските про
изводители. Но 'това е мално.

Доста сложни задачи имат 
партийните организации в мест 
ните общности, повечето от ко 
■ито наброяват от 5 до 10 чле
на. Те действуват при по-труд
ни условия по отношение на 
същите в организациите на 
сдружения труд.

Партийните организации в 
селата главната си дейност 
насочват към развитието на со 
циалистичесните отношения в 
селското стопанство. Въпреки 
усилията, досегашните резул
тати не задоволяват. Една от

обективните причини е, че в 
селата днес преобладават ста 
рчески семейства. Миграцията 
на младите селяни е значител 
на. Това не зн§чи, че в се
лата няма млади хора. върху 
тяхното приемане в родовете 
на СК трябва да се работи мно 
го повече отколкото досега.

Сътрудничеството на първич 
ните организации с комунисти
те от останалите струтгтуГри, ко 
ито живеят в местните общно
сти не е на желано равнище 
по всички въпроси.

Партийните организации имат 
свои програми за работа. В 
тях са набелязани потребите 
на средите, в които действу
ват. Голям брой от тези орга
низации с добра организира
ност пристъпва върху осъще
ствяването на задачите, утвър 
дени в програмите. Програми
те на някои партийни органи
зации не са 
програмите на 
ществено-о о л и ти ч ес к и 
зации в местните общности.. 
Това е необходимо воички тру
дещи се и граждани по-успеш- 
но да се включат в решава
нето на жизнените проблеми в 
своите среди. Има формално 
отношение към 
което е едно от

отиват

Въпреки различните слабос
ти, дейността на първичните 
партийни организации в мест
ните общности бележи ръст. 
Тя е все по-съдържателна. Те 
предприемат сериозни мерни 
върху идейното, акционно, ор
ганизационно и кадрово укреп
ване. Значително по-организи- 
рано пристъпват към разре
шаването на комуналните обек 

на пътища, 
мо-

набелязаната про-
стопански

Съю-

Но има и изключения.
Във Велико Болнинци, Грънчар, Лю- 

бераджа, Бабушница и Стрелъц обаче не са 
се отзовали всички, които са изразили жела

ла посещават тези .курсове. Дошли само

та: изграждане 
здравни амбулатории, 
стове, водопроводи, електрифи 
нация и др. Това говори, че 
тяхната активност е насочена 
върху най-антуалните жизнени 
въпроси. С други думи казано, 
с аФиРмаМ;ията гта местните об 
щности укрепва и ролята на 
първичните партийни органи
зации.

съгласувани с 
останалите об-

■органи ние
половината.

Най-лошо обаче е поведението на ко
мунистите в района на Звонци. Там в предви
дения пункт в Звонци.—- от четири първич- 

организации на Съюза на комунистите 
първите лекции не. дошъл нито един! 
За какво говори това ако не за безо- 

говорно отношение на членовете на Съюза 
на комунистите в района? Дали те считат, 
че дотолкова за издигнати, че не им е нуж- 

по-нататъшно усъвършенствуване 
няма вече какво да учат и научат?

Сигурно е, че такова л6ведение_е не
съвместимо с дейността и- ролята на Съюза

нипланирането, 
основните В. В. — на

СЪЗНАВАНЕ НА НОВИ ОТНОШЕНИЯ 

В САИОУПРАВИТЕПНИТЕ ОБЩНОСТИ 

ГЛАВНА ЗАДАЧА

и чено

на комунистите.
Безотговорното поведение ^на някои ко 

Звонци, В. Бонинци, Стрелъц имунисти в
другаде в Бабушница вероятно няма да ми
не без последствия.

Тези комунисти ще трябва да дадат• • ^1
7

отчет за поведението си.вете на делегациите и деле
гатите. Местните организации 
на ССРН и първичните органи
зации
ните ще им 
и съгласуват дейността.

Материалите трябва да бъ
дат конкретни и ясни, че де
легациите и делегатите да раз 
берат същността на проблема, 
за нойто трябва да решава 
Скупщината.

В досегашната практика скуп 
щините на самоуправителните 
общности не са решавали съв
местно въпроси с 
ните съвети 
енупщина. В предстоящия пе
риод това трябва да 
практика.

На заседанието също бе ре- 
през януари 1977 г. да 

се организира съвещание във 
щръзка с идейно-политичеоми- 
те проблеми в самоуправител- 
ните общности.

дейността върху изготвянето на 
плановете и програмите, а във 
връзна с това и за опреде
ляне на средствата за изпъл
няване на планираните задачи. 
За целта е необходимо да се 
формира координационно тяло 
от страна на Социалистичес
кия съюз. Съюзът на синди
катите и Общинската енупщи

(От отр. 1)
М. А.

осъществяването на тази твър
де отговорна и задача.

Канто каза другарят

на Съюза на синдика- 
оказват помощ

Тито, 
е наша по- БАБУШНИЦА

с амоуправ лени ето 
стоянна и съществена ориен- 

не моментално поли- С ЛИЦЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕтация, а _
тичесно становище. Оттун про 

нашата отговорност лански резултати преди всич
ко, редовното изплащане на 
личните доходи, намаляването 

и повишението

КОМУНИСТИТЕ в Бабушниш- 
ка община водят разиенвания 
за своята активност нритику-

изхожда 
цялостно да се ангажираме за 
последователно осъществяване 
на конституционните концеп
ции в самоуправителните об
щности на интереоите, и. 
е съставна част на нашата са- 
моуправителна система — 
на края Тодоров.

на.

на нриминала 
на личния и обществения стан 
дарт на трудещите се - и гра
жданите.

Изтъкнато бе, че в Бабуш- 
нишна община и покрай това 
че няма примери на вражеска 
дейност, от комунистите се 
търси постоянна бдителност. 
Изнесено бе така. че
приключва процеса на премах
ване на лошите прояви в рабо
тата на първичните организа
ции в „Текстилколор”, а разре
шават се и някои спорни въ
проси между организациите на 
сдружения труд „Будучност", 
„^аламбас" и др.

Но все още не се посве
щава дължиЛото внимание на 
дейността на делегациите, иде 
ологическо-политическото

ват отрицателните явления в 
работата на отледни членове 
или органи. По такъв начин 
те се включват в борбата за 
разрешаването на въпроси от 
общ интерес в своята среда, 
а с инициативата ои насърча
ват дейността на останалите 
обществени структури.^

В оценката за идейно-поли- 
тичесното положение в ьабу- 
шнишна община,^анто изтъкна 
на неотдавнашното заседание 
на Общиския комитет на СКС 
МИОДРАГ ПАНЧИЧ, тази ак
тивност на комунистите оказ- 

положително въздействие в 
организирането на акции по из
граждане на пътища, училища 
■и други комунални обекти. Но 
има все още и известно без- 
действуване в някои първични 
организации на Съюза на ко
мунистите.

Като примери на недоста
тъчно антивни организации бя
ха посочени първични органи- 

селата

НЕОБХОДИМА Е ПОМОЩ НА 
ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДЕЛЕГАТИТЕкоето

компетент
на ОбщинснатаПо-дейно в работата трябва

да се включат и делегациите. 
За проблемите

СЛАБОСТИ В ДОСЕГАШНАТА решават онулщините 
РАБОТА щностите сами, ако преди то-

делегациите не са разгле

каза

!не могат да 
на об-

стане

ва шеноТрябва „обаче да изтъкнем, 
че в досегашната двегодишна 
практика имаше <и известни ела 
бости: недостатъчни са резул 
татите в установяването на но- 

общеотвено-икономичеоки 
отношения, което бе изтъкна
то и в разискванията на участ 
ниците в заседанието.

След проведените избори 
дейността не е продължила е 
необходимия интензитет. Деле 
гациите и делегатите предим- 

разрешзвали сами проб
лемите. Слабостите в учредява

на сдружения труд на

дали материалите.
Първичните организации на 

СК в организациите на сдру- 
труд, местните и тру-жения

дови общности се задължават 
да следят работата на

ви ваА. Д.членю-

им
издигане.

Тун-таме, в някои пръвич- 
ии организации на Съюза на 
комунистите все още има „про 
фесионалии дискутанти", от ко 
ито бавно се освобождаваме.

На заседанието на ОК на 
СКС в Бабушница бе изтъкна
то. че организациите занима
ващи се със селскостопанско 
производство все още най- 
голяма част от доходите си 

търговия.

но са

нето
конституционни начала и недо 
статьчната афирмация на ро- 

местните общности е
Врело,взацни

Звонци, Валниш, Калуджере- 
во и др. Там първичните орга 

вместо да насочват
лята на 
отрицателно действувала вър 
ху последователното претво
ряване в живота на конститу
ционните начала в самоуправи 
телните общности на интере
сите.

Дооегашната дейност на об 
щностите на интересите е не
достатъчно съгласувана, 
бена нужда за това

низации
дейността си нъм най-съще
ствени и належащи въпроси, 
нъм темите на деня, все още 
се занимават с незначителни осъществяват от 

Все още липсва ясна насока 
в сдружаването «а труд и 
оредства, не са уредени ня- 
нои основни отношения меж
ду земеделсните кооперации А 
сдружените производители.

въпроси.
Общото положително полити

ческо положение в общината, 
канто бе оценено на заседа
нието на ОК на ОНС, е ре
зултат на положителните сто-Осо-

Част от делегатитеима в
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РАЗВИТИЕОБЩЕСТВЕНО-ИНОНОНОМИЧЕСНОТО
ПРОЕНТО ПЛАНА ЗА

0БНИ ШНАИАНрЕЕГИОН ДО 1980 ГОДИНА.ь .^саКмЦма*«'*1& -" вЕнергично срещу виновниците Повече внимание но изостоноАИте общини з
ци и някои други пътища а 
региона.

Подчертава • се, също така, 
регионалния план по- 

внимание трябва да се 
развитието на край-

Организацията на сдружения труд „Автотранспорт в 
Босилеград има условия да раооти по-доходно и със 
телна акумулация. Това може да се осъществи ако' V

трудовата дисциплина и по-енергични 
оощественото

в7- веждането на вре-

ширение на производствените 
мощности.

Според груби изчисления 
за тази цел ще са необходи
ми 15 милиона динара. Тъй ка 
то организацията работи доо 

има изгледи на по-на 
татъшно развитие — то в Ба 
бушница считат, чо в оконча 
телния текст на плана по об
щественониноиомичвсио _ разви 
ти е в Нишки регион, който ще 
бъде внесен на гласуване в 

скупщина през 
би трябвало да

Обществено - политическите 
и Общинската 

Бабушнишка об-
организации 
скупщина в 
щина дават пълна подкрепа на 

за обще-

но и донраи укрепне
по-нататъшното присвояване насе спре 

имущество. че в 
вечепроекта на плана 

стве-но-икономичесма развитие 
в Нишки 'регион до 1980 го- 

Това най-ш кратко каза

ка период от три месеца от . гИ,
менно управление в тази стопансна организация са п

Гм=ДдиГРа Г=н ™ВГ^ГдЧинТара. 
оостойните анализи от страна на временното управ 

до създаването на дефицита се е сги1- 
на общество- 

още 
тях.

отдели на 
граничните общини.

В Бабушнишна община изгьн 
ват, че не трябва да се от
минава и развитието на хими- 
чесната промишленост, а в об 
ластта на селското стопанство 

плана трябва да намери 
на млеко-

ре и
дина.
но, бе заключение на неотдеж 
на състоялото се заседание 

връзка с обсъждането изление показва, че
нало поради различни спенули и лрисвояване 
ни средства от отделни раоотници. повечето от тях 
са неизвестни, въпрени, че има някои доназателства з-^

— Голям броя шофьори и нондунтори в тази сто
панска организация са си построили собствени жилищни 
сгради, а не са заплатили нито един динар за превозва
нето на строителния материал. Има нондунтори, ноито до 

отчели продадените пътни билети. Вместо неф.,

във
този важен документ.

— в
място изграждането 
преработвателен пункт, клани- 

птицеферма в Бабушни-

Реги омаянатаНо в Бабушнишка общи
на същевременно се -изнасят 
и някои забележки във връзка 
с -плана.

декември 
со внесе и тази стопансна ор 
ган-изация в Бабушница.

В Бабушнишка община, една 
от най-изостаналите в регио
на. не са доволни и от пла
нирането на инфраструктурии- 
те обекти, специално пътните 

съоб-

ца и 
ца.

Полагат се големи надежди 
и в бъдещите геоложки из
следвания на кварцита и бари- 
та при Ракита и Бучи дел.

М. Андонов

днес не-са
на- оензостанциите мнозина шофьори са взимали пари

между другото в анализа на временното управ-
исични

На първо място — счита со, 
че неоправдателно е отминат 
„Тенстилнолор’. Тази организа- 

на сдружения труд в Ба-
се назва 
ление. същевременно се търси да се разотнрият 
виновници, които са довели тази стопансна организация до 
такова затруднено положение.

Този въпрос беше тема на обсъждане на ръководи
телите на обществено-политичесните организации, председа
теля на Основния съд на сдружения труд, заместника на 
Ооществения правозащитник на самоуправлението, междуоо- 
щинсния пронурор и наи-отговорните в ОСТ „Автотранспо, 
Разговорът бе организиран От председателя на Оощинската

цил
бушнишка община има голяма 
нужда от реконстукция и раз-

и телеграфопощенските
Има се предвид изгра-щения.

СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

С повишение на цените не може до се 

разрешава прекомерното потребление
Г г те в 1977 година отделно се

посочва, че при решаването 
на цените на овоите произведе 
ния и услуги, наито и лри лред 
ставянето на искове в номтте 
тентните органи на обществе 
но-политическата общност за 
даване на съгласие организа
циите на сдружения труд и 
самоуправителните общности 
трябва да изхождат от факта, 
че с растежа на цените не мо 
гат да се разрешават искове 
ве за повишение общото и 
съвместното потребление, не 
п ров дателното увеличение на 
личните доходи, 
на неикономически 
договорни задължения над 
средното за стопанството в 
Югославия, нанто и други по
добни въпроси.

снупщина. ц-м
Изненадва фанта, че в разрешаването на тези и АРУ™ 

проблеми досега не са се включили достатъчно ооществено- 
политическите организации в общината. Службата на обще
ственото счетоводство още не е установила нанви финан
сови нарушения са сторени в досегашния период. Следстве
ните органи все още бавно раз<угнриват досегашните финан
сови и други спекули.

При положение на бездейно отношение на самоупра
вителните и други органи в предприятието тези опущения 
са подействували ограбването на общественото имущес 
да достигне нулминация. Занапред тези слабости няма Д 
се допуснат. Ето защо насноро отново тце се проведе 

състав, за да се установи нак се про-

рече че подпиовачите на до
говора ще създават условия 
растежа на цените през 1977 
година да не бъде по-висок от 
растежа на цените в настояща 
щата година, както е преден 
дено и с резолюцията за осъ 
ществяване 
план
година. При това с проектодого 
вора се предвижда разграниче 
но и селентивно повишение на 
цените с цел по-штатък да се 
уеднаквяват условията на сто-- 
панисване на организациите на 
сдружения труд и насърчаване 
то им към по-висока производи 
телност на тРУА3 и по-висока 
ефективност на стопанисване.

В проектодоговора за прове 
ждане на политиката на цени

Съюзният изпълнителен съ
вет утвъ-рд-и текста на проекта 
ра договора за провеждане по 
литиката на цените в 1977 го 
дина като основа за съгласува 
не на становищата на со-циали 
етическите републики и соци 
алистичесните автономни обла 
сти. С договора се предвиж 
да Съюзният изпълнителен съ 

изпълнителни съвети на 
републики

на обществения 
на Югославия в иднатасъвещание в същия 

веждат договорените задачи.
вет и

В. В. социалистическите 
и областите, в рамките на свои 
те пълномощия, да предприе
мат икономически и други ме 
роприятия за провеждане поли 
т-иката на цените и осъществя 

на другите стабилизаци-

Л > -
ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НАРЕПУБЛИКАТА В ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА

създаването
складове.

ване
онни цели, утвърдени с резол 
юцията за осъществяване на 
обществения план на Югосла 

1977 година. Това ще

Отличия на най-заслужили граждани
След това. Борисов връчи от 

на-- личия на заслужили граждани. Вия в
-С указ на президента на СФРЮ -------------
ИЛИЯ АЛЕКСОВ работник СРЕщи 

железопътната гара в Дими 
тровтрад получи Орден за на
родни заслуги със сребърна 
'звезда, МЕТОДИ Й-Е ПЕТРОВИЧ, 
работник в митницата Орден 
на труда със сребърен венец 
-и ЧЕДОМИР МИТРОВИЧ, работ 
ник в митницата — Медал на 
труда.

Деня на Републиката — 29-. 
ти ноември по тържествен

беше ' чеетвуван - в Димичин
тровградена община.

В Димитровград се състоя 
тържествено събрание, на кое 
то за значението на празника 
говори председателят на Об 
щйнската скупщина — инже 

БОРИС БОРИСОВ. Меж

Носител на Септемврийска наградав

пълнява. Тази година, по пред 
л ожени е на Синдикалната ор
ганизация получи и Септем
врийска награда за извънред
ни производствени резултати.

— Макар че досега с ус
пех изпълнявах всички работи 
все пак желая да се донва- 
лифицирам. Миналата година 
това не можах да сторя; по
неже бях ученик в петмесеч
ната регионална политическа 
школа в Пирот. Но тази или 
следващата сигурно ще полу
ча квалификации, а освен то
ва ще запиша и училището за 
възрастни, което тази година 
се откри при основното учи
лище ...

Но ..мзнарах" само един 
клас и прекъснах. Защо ли 
прекъснах? Ех, защо! Бяхме в 
къщи седем -деца: 
братя и една сестра.

Други деца, ногата приказ
ват за детоките си дни, поне 

селата, обикновено

БОРИС МИЛАДИНОВ е ро
ден преди 35 години в с. Скър 
веница, село 
на Димитровградска община. 
В родното ои село, отдалече
но 18 километра от центъра 
на общината, е прекарал пър- 

Но спо-

вля.

в южната частнер
ду другото той каза:

—• Свидетели сме, че в об 
щината са в ход редица акции: 

— Изграждане на един от 
репи

шестима

Беше изпълнена и подходя 
ща програма, в която участву 
ваха ученици от основното учи 
лище и гимназията.

С тържествени събрания Де
ня на Републиката бе честву 
ван в районните центрове и в 

местни общности

най-крупните обекти 
оналния водпоровод; изгражда 
Гнето на Дом' за стари и изне 
мощели лица и други обекти. 
Възползвам се от случая да 
провъзглася днешния ден — за 

— започване 
на тези обек

тези от 
приказват как са били овчар
чета. Как с удоволствие си 
спомнят за тези дни?... А ка
кво аз да кажа? Седем души 
пазехме пет овце ... Нямаше 
друг -изход. Прекъснах учили
щето и отидох „да слугувам 
-в Желюша ...

Четири години бил олуга в 
Желюша. Котата малко заяк
нал напуска Желюша и оти
ва на рабата в мина „Раса- 
вица", а сетне в едно стро
ително предприятие 
Оттам отива войник.

— С войнинлъна минаха и

ви те си детски дни. 
мените му не са като на вся
ко дете ...

— Завърших четвърто отде
ление в с. Скървеница. След 
това продължих в ,Долна Недей на тържествено 

на изграждането I 
ти.'

по-големите 
в общината. А. Д.

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНДО КРАЯ НА ТЕЗИ ГОДИНА В
Една здравна общност за 13 общини

ции на сдружен труд в Боси ле 
градена община изборите за 
■делегати на скупщината на Ос 
йодната здравна общност ще 
проведат до средата на този 
.месец. В делегациите на мес 
тнмгге общности, ще бъдат из 
-брани 9, а в основните органи 
зации на сдружен труд 8 де- 

Също така ще бъдат

През тези години, от момен
та когато е постъпил на рабо
та в „Тигър", Ми-ладинов ус
пял да си построи къща и да я 
обзаведе ...

— Къщата построих със соб 
усилия и помощ от 

организация, която 
кредит. Всичко,

в Ниш.ДО КРАЯ на тези година 
за--13 общини от Южноморав 
ония регион ще се формира 
една самоуправителна.общност 
за здравст-вено ссигурание на 
работници и земеделци.-Таки
ва досега съществуваха две, 
от които една във Враня, а 
■друга в Леоковац. .

Наред с подготовките за фор 
миране на единствена регионал 
на здравна общност, провеж 

се. и подготовки за избор

За-годините на сметните ми. 
-върнах се и започнах работа 
в каучуковата промишленост 
„Тигър" в Димитровград. Тук 
съм вече единадесет години 
и друга работа не ща и няма 
да търся. „Тигър" е голямо, 
силно предприятие, което во
ди грижа за работника — ка
зва Борис ...

Вече десет години работи на 
едно работно мяюто, за което 
са необходими квалификации. 
А той е неквалифициран. Но 
работата си винаги уопешно из

ствени 
трудовата 
-ми отпусна 
което съм създал, съм го съз- 

Но все пак недал с труд.
-мога да кажа, че -не викали 

намирал разбирателство 
„Тигър”. Зато

ва и имам обичай да нажа. 
„Няма вече бягане, в гумар- 
ството е и хляба -и живота^...

А. Д.

легати.
избрани членове на самоуора 
виталния работнически контрол 
и три делегата за Скупщината 
на Регионалната здравна общ-

съм
от другарите вдат-

+А- делегати, на скугшдин-ите на 
основните общности за зродно 
осигуряване на работниците и 
земеделците в -общините, 
ч Делегациите*-на местните о.б 
щности и основните организа-

'НОСГ.
Основната скупщина за здра 

вна общност в Босияеградока 
община ще се учреди до 20

В. В.
;Б. Борисов връчва наградата 

на Миладинов
Л-?

декември.
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I ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

вШШдарг*»»,* 11МШЯ1

ПЪТЯТ ПРЕЗ БЕСИА 

КОБИЛА Е НЕПРОХОДИМ КОМУНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

ШИРОКА ОСНОВА 

ЗА ДЕЙСТВИЕ
Поради свличане на землище 

прекъснати са и съобщителни 
те връзки от с. Долно Тлъми 
но до Нараманица. Въпреки за 
трудиенията автобусите редов 
но отиват от .Босилеград и Дол 
но Тлъмрно.

Засега главната връзка на Бо 
оилеградока община с вътреш 
ността на страната е през Вла 
оина. Обаче честите поледици 
и нередовното слагане на сол 
на асфалтното платно създава 
несигурност в движението.

Изобилните снеговалежи с4ъз 
дадоха редица трудности в съ 
общенията в Бооилеградска об 
щина.

От автотранспортното пред
приятие ни осведомиха, че 
са прекъснати воички върз 
ки между Босилеград и 
Враня през Бесна кобила. На 
отделни места преспите доспи 
гат височина от по няколко ме
тра, така че има малко изгледи 
това шосе да стане проходимо 
до пролетта. В вази посока 
автобусите сега отиват само 
до село Горна Любата.

Необходима е и по-тясна 
връзка на делегациите със са- 
моуправителната и база, ное- 
то в досегашната практика все 
още не е проявявено.

ните общности на интереоите 
и средства от бюджета на об 
■щината. Да бъдат удевлетворе 
ни нуждите на местните об
щности в тази област са не
обходими 10 милиона динара.

В някои села вое още не е 
разрешен въпросът и с елек
трификацията. Макар че през 
1975 година за тази цел в 
местните общности са израз
ходвани над 1,2 милиона ди
нара воичко не е завършено. 
Остава да се електрифицират 
и селата Бански дол, Драгови- 
та и Паскашия.

За довеждане на питейна 
вода са изразходвани над 100 
хиляди динара. Необходими са 
още 800 хиляди.

В града се е работило вър
ху асфалтиране на улици, из. 
граждане на градената нанали- 
зация. В ход е и изграждане
то на районния водопровод.

Това са основните дейност- 
ти на местните общности. ___

Дейността на местните об
щности в Димитровградска об 
щина беше една от темите, 
ноито неотдавна обсъдиха де
легатите на Общинската скуп
щина в Димитровград.

Въз основа на информация
та, за организационното ус
тройство и работа на местни
те общности, може да се кон 
статира, че в изминалия две
годишен период най-много се 
е работило в комуналната об
ласт. Изграждането на селски 
пътища, мостове, чешми, елек 
трифицирането на селата и 
т. н. е била глава активност на 
жителите в местните общно
сти.

В. В.
За по-широка дейност на 

местните общности е нужно 
и създаване на съответни ус
ловия за работа. Много деле
гации в местните общности 
нямат помещения, където да 
провеждат заседанията си. 
Липсата на наквито и да е 
средства е също една от обек 
тивните трудности, която от- 

влияе върху рабо-

ВЪВ ВСИЧКИ РЕПУБЛИКИ И ОБЛАСТИ

ЕДИННИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ЗВАНИЯ
Сегашните квалификационни 

названия създават значителни 
разлики между умствения и 
физическия труд. Също така 
с техническия прогрес се съз
дадени нови професии, за ко
ито все още няма съответни 
названия. С приемането на то
зи документ във всички ре
публики и области, тези раз
личия ще бъдат премахнати.

Според предложените ре
шения, занапред вместо _л?се- 
гашните осем ще има 11 ква
лификационни звания. Но раз
ликата не е само в повишения 
брой на 
звания, а преди всичко в пре
махването на разликите в се
гашните така наречени „работ 
чически” и „интелектуални" 
професии.

В организациите на сдруже
ния тРУД. трудовите общности 
и самоуправителните общнос
ти на интересите във всички 
общини ще се обсъди пред
ложеният от републиканските 
и областни комисии за рефор
ма на образователно-възпита
телно-възпитателната 
документ за 
единни квалификационни зва
ния, Съдържанието на този до- 
нумент изхожда от Резолюция
та на Десетия конгрес 
СЮК за възпитанието и об
разованието и ще бъде доб
ра основа за 
дейност върху реформата на 
учебното дело.

В Босилеградсна община ве
че е
подготовка за обсъждане на 
този документ. ___

рицателно 
тата на делегациите.

От разрешаването на тези 
проблеми до голяма степен за
виси и бъдещата успешна ра
бота на делегациите, следова
телно и на самоуправителната 
им база—местните общности.

Селски и междуселски пъти
ща са изграждани в 18 села 
в общината. За тази цел из
разходвани са към един ми
лион динара. Тези средства са 
обезпечени от местно самоо
благане. Освен това ползвани 
са средства на самоуправител-

система
въвеждане на

А. Д.на

звонциквалификационнитепо-нататъшната

БЕЗ УЧЕНИЦИ-ПЕШЕХОДЦИ
направена необходимата ние дава по 40 динара и това 

е всичко. Средствата са напети
на минимални. Но ние успешно 
„свързваме краищата”, а де
цата не чувствуват 
нищо. Да добавим и това, че 
онези ученици, които 
възможност да плащат интер
нат получават помощ от Об
щността за пряка детска за- 

Бабушница. Така че 
някогашни ученици.пе- 

под покровител-

Това ученическо общежитие 
е поместено в хубава сграда. 
Има две стаи за спане, нух- 
ня, стаи за учене, телевизио.н- 
на стая ... Всичко 
подредено. За учениците се 
старят двама възпитатели: Зо
ран Лепоев и Видойко Пехро- 
вич. Те са и ръководители на

ОСНОВНОТО училище „Брат 
ство" в село Звонци има над 
200 ученика. Около 40 от тях 

съседните села на Ба-

В. В.

ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ „ЗНАНИЕ ИМАНЕ’ са от
бушнишка и Димитровградска 
община. До преди четири го
дини тези ученици бяха пеше
ходци. По дъжд, сняг, граду- 

те отиваха на училище.
много пъти 
и пътуваха

липса отВ е чисто,

Бабушница гост на Бачни Петровац нямат

шка,
Слушаха лекции,.
„мокри до кожа" 
до родните си села ...

Този проблем в Звонци е 
преодолян преди години. Уче
ниците от Вучи дел, Искров. 
ци и Ясенов дел имат в Звон
ци всички условия за, работа 
и почивка... При училището 
твърде успешно работи интер
нат за всички ученици, които 
не са от Звонци, а които се 

основното

интерната.
— В интерната се работи 

според строго определена про 
грама. Знае се винаги 
време за учене, кога за спа
не, кога за ядене, а кога за 
гледане на телевизия и раз
влечение, — ни каза др. Ви
дойко Пе.трович. В интерната 
учениците получават три пъти 
на Д©н топло ядене. И за то- 

плащат само 200 динара 
на месеца. Общността за ос
новно образование и възпита-

най-добри условия да се под
готви за една такава акция.

Местната общност в Бабушни 
ца ще бъде представител на 
Бабушнишка община в популяр 
ното телевизионно предаване 
, Знание-имане”. Това решение 
е прието неотдавна в Ьабуш- 
ница на заседание на секре
тариата на секцията по 
око стопанство и 
Общинската конференция на 
Социалистическия съюз.

Оценено е било, че местна
та общност в Бабушница има

щита в 
всички 
шеходци са 
ството на нашия интернат, 
каза накрая др. Петрович.

През тези студени есенни 
дни, когато в Димитровградска 
община вече втора година се 
говори за рационализация на 
училищната мрежа, разреше
ният проблем с учениците^пе- 
шеходци в Звонци може 
послужи за пример.

В Телевизия Белград е опре
делен съперникът на Бабушни- 

Бачки Петровац

кога е

ца. Това е
Войводина. Там бабушни- 
ще гостуват на 3 април

)ВЪВ
сел- чани

идната година и ще премерят 
сили по знания и други антив-

село нъм

вапости в селското стопанство. даучилищеучат в 
„Братство".М. А.

Хубости от нашите нраища

СН. Б. Н.
„Асеново кале" нрай с. Звонци

Тр. ОдоровциОколността на
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Един нът от изложбата на „Братство в Белград

НОВИНИ ОТ (СУРДУЛИЦА

съветщинсният синдинален
физкултурните ор-Съюзът нативи от НОБ и илюстрации наГрупа млади още неафирми-

ганизации е Сурдулица.поезията на Змай.рани художници от основното 
училище „Йован Йованович — 
Змай” в Сурдулица откри

С масовостта ои в работни-Най-успешни са нартините 
на Николина Андонова, Драган месните спортни игри най-мно-
Стошич, Славица Младенович, цехът наго се изтъннахасвоя изложба по повод деня

„Цървена застава”, аВалентина Станишева и Ивица в сел-на училището. сните — младежите от селатаАндонов.Художниците се представи-
Чурковица и Алздинци.

Младежите от с. Масурица
Срболюб Микичха с оноло 100 нартини с мо-

участвуваха и в републиканско
то състезание на селските 
спортни игри, проведено в СвеУчилища баз ученици тозарево, където се класираха
добре.

Това ще рече. че масовата 
физичесна култура в Сурдули.

зи учебна година да не за-Поради миграция на населе-
крива тези малки училища.Сурдулишка община 

останаха без
«ието в 
много училища 
ученици.

шка община се намира на за
М. В. Из цеха за производство на предмети за домашни потреби 

„Под хиляда покриви” в Сурдулица
Срболюб .Микич видно равнище.

във фабриката

Дейна младеж в СкървеницаЗасега седем основни учи
лища в тази община работят 
с намален брой ученици.

Власина ! 
има само 21 

клас

СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО 

»БРАТСТВ0«
В

грамофон и плочи, маса за те
нис и др.

Младежите в Скървеница и- 
мат и свое 
жество. За днея на Република

На своето изборно събрание, 
което се състоя неотдавна мла 
дежите от Скървеница отчето 
ха своята двегодишна актив 
ност. В този период младежи 
те на това отдалечено сел0 по 
назаха добри резултати. Те а а 
ми поправиха помещението в 
основното училище ва своя 
дейност, активно участвуваха 
в работата на местната общно
ст. Особено е добре организи
ран културно-забавният живот 
в селото.

В това направление те сътру 
дничат с граничарите. Със свои 
средства младежите купиха

Ридучилището на 
четирите класа 
ученик, докато в пети 
учат само 
Във „Водояж” има 11 учени-

самодейно дру-
петима ученици. та подготвиха комедията „Вла 

ст" от Братислав Нушич. Сега 
подготвят „Кощана" от Б. Ста 
нкович. С тази и драма те ще 
направят посещание на окол 
ните села. В това начинание те 
очакват помбщ и от Центъра 
на култура и забава от Дими 
тровград и Общинската конфе 
ренция на ССМ.

Тъй като в скоро време предстои изра
ботване па плана за книгоиздателска дейност 
на идздателство „Братство" за следващата 
1977 година, Издателският съвет за книго
издателска дейност на 19-ти т. м. взе реше
ние всички заинтересовани от българската 
народност в Югославия да бъдат осведоме
ни за следното:

1. Представки за оригинални произведе
ния —- СТИХОСБИРКИ, СБОРНИЦИ от 
РАЗКАЗИ, ПОВЕС1ГИ, РОМАНИ, ДРАМИ, 
СБОРНИЦИ ЕСЕТА — издателството ще 
приема до 10 декември т. г. Представките 
трябва да съдържат: име и презиме на ав
тора с точния му адрес заглавието на пред
ложения ръкопис, обем на ръкописа (колко 
страници на пишеща машина), от кой жанр

на. в Оонолова — осем уче- 
В Божица, в махала Зла-кина.

танова, четири класа се учат
само трима ученици, а в учи
лището в Деянова 
ученика ...

Общинската скупщина в Оур 
дулица взе решение да и та-

девет

Драган ЗЛАТКОВ 
ученик

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД
За значението на големия 
ни национален празник говори 
директорът на училището Стой 
не Иванов.

По тържествен начин и този 
кът 43 първолачета бяха прие 
ти в Съюза на пионерите. Те 
■получеха червени връзки и да 
дюха обещание, че ще учат 
добре, ще строят страната и 
ще я защищават от враговете. 
След това първолачетата изпъл 
киха рецитации, посветени на 
раждането на Републиката.

В продължение на един час 
учениците от по-горните кла
сове изпълнил разнообразна 
(програма.

На нерадостен момент за уче 
циците и присъству.ващите бе 
тържественото откриване на 
ученическия стол. в който топ
ли закуски ще получават око 
ло 500 ученика от това учили 
ще. Този обект, .кой/то ,се строи 
дълго време, е оборуден с най- 
съвременна пособия. В изграж 

, дането му са вложени около 
500' хиляди динара, обезпече
ни от самоуправителната общ 
норт на интересите за детска 
защита.

ДВОЕН ПРАЗНИК
По случай Деня на Републи 

ката в Основното училище „Ге 
орги Димитров” в Босилеград

се състоя голямо тържество, 
на ноето участвуваха ученици 
те, родителите им ,и учителите. е.

Поради краткия срок, посочен по-горе
издателството ще приема освен ръкописи с 
представки, и само представки, при условие 
авторите да доставят предложените ръкописи 
най-късно до края на февруари 1977 година.

Ръкописите трябва да бъдат написани 
на български език на пишеща машина.

2. Освен художествени произведения ще 
се приемат представки за ПУБЛИЦИСТИЧ
НИ, НАУЧНИ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ 
произведения. Условията са същи както и за 
художествените производения.

Ръкописите и представките или само 
представките трябва да се изпратят на ад
рес:

Новинска установа „Братство” 
(издавачка делатност)
18 000 НИШ
Ке] 29. децембар бр. 8

Новият ученичесни стол В. В.
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Николай Пейчев и част

от делегатите

ОТЧЕТНО 
РАНИЕ НА ОК НА ССМ В ДИ
МИТРОВГРАД

ИЗБОРНО СЪБ-

ПРИНОС В БОРБАТА ЗА ПО-НАТАТЪШНО 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИЗМА Конференция идва в момент, 
кога-то е приет Законът за сдру 
жения труд. По този начин е- 
дин етап в развитието на на
шето общество е закръглен.

Законът е ново оръжие в 
ръцете на работническата кла 
са да продължи борбата за

В Димитровград се .проведе 
отчетно-изборно събрание на 
Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж. Освен членовете на 
Конференцията На заседанието 
присъствуваха и представите
ли на Общинската скупщина и 
обществено-политическите ор 
ганизации от Димитровград, 
както. и представители на Меж 
дуобщинската конференция на 
ССМ в Ниш.

Общинската конференция на 
ССМ в Димитровград е съста 
вена от 67 делегата, делегира 
ни от първичните организации 
на ССМ в общината. От тях 
18 са работници, 12 селскосто 
лански производители, 31 уче
ника, 3 студенти, 2 от останали 
те структури, а в Конференция 
та са и 21 девойки.

— За (председател на Конференцията отново избран Николай Пейчев 
— От заседанието бе изпра тено приветствено писмо до др. Тито

укрепване на самоуправителни 
те отношения. Младежта тряб 
ва да бъде в центъра на тези 
събития, заедно с цялата работ 
ническа класа, 
шна борба за преобразяване 
на обществото. Вие. младите, 
имате сили да се включите във 
всички тези ко/рдинирани дей 
ности и това от вас очг^ва ия 
лото общество.

видниците, музикалната мла
деж, Червения кръст и т. н.

Взимайки участие в разис
кванията ВЕНКО ДИМИТРОВ, 
секретаря на ОК на СНС в Ди 
митровград, като лривествува 
членовете на Конференцията 
между другото каза:

— Много важно е, че тази

В разискванията участвуваха 
и Невена Петрович, Драган И- 
ванов, Милица, Андреевич. Гор
дана Рангелова, Влада Еленков, 
Станча Иванов и Марин Мила 
динов, които говориха за досе
гашните резултати на движени 
ето на гораните. Съюза на из

говаряме .и споразумяване е 
също една от първостепенните 
задачи на младежта. По-нататъ 
шното развитие на делегатска 
та система, като революцио 
нна крачка е развитието на по
литическата система, е също 
задача върху която .младежта 
ще се ангажира изцяло.

Съюзът на социалистическа 
та младеж в Димитровградска 
община ще бъде в постоянна 
дейност за социалистическо са 
моуправително образование и 
възпитание на младите. Това 
е тяхна пряка задача беше из 
тъкнато на заседанието.

Марксисткото образование, 
дейността в областта на науна 
та и културата, в редицата ак
ции: социалистическото прео
бразяване на селското стопан 
ство и селото, в областта на 
вснародната отбрана, в добро 
волните грудови акции, в спе 
циализираните организации, ко 
ито събират децата и младеж 
та и т. н. са също шървостуне 
кни задачи на младежта.

Особено внимание ще се объ 
рне върху задачите в осъ
ществяването на националното 
равноправие на нашите народи 
и народности и укрепване на 
братството и единството.

Тези задачи, определени ка
то първостепенни в предстоя 
щмя период са били от домини 
ращо значение и в изминалия 
двугодишен период, ноето из
тъкнаха участниците в разиск
ванията.

а в понататъ

А. Д.

СЪБРАНИЕ НА ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАДОТЧЕТНО-ИЗБОРНО

НЕОБХОДИМА Е КОНКРЕТНА И СЪДРЖАТЕЛНА ДЕЙНОСТКонференцията за свой пред 
седател отново избра НИКО
ЛАЙ ПЕЙЧЕВ, а беше избрано 
и Председателство от 15 чла 
нове. За секретар на Конферен 
цията бе също преизбрана ХРИ 
СТИНА ПАНАЙТОВА. За чле
нове на Междуобщинската кон 
ференция на ССМ в Ниш бя 
ха избрани ЦАНКО КОСТОВ, 
СНЕЖАНА АЦЕВА И НИКОЛАЙ 
ПЕЙЧЕВ.

На заседанието се прие от 
четът за работа на Конферен 
цията в изминалия двугодишен 

акционно-пол итичесна

През изтеклия период 80 мла 
дежи и девойки са завършили 
първия и втори цикъл на мла
дежката политическа школа 
на вестнин „Борба". Приемане 
то на млади хора в редопгзте 
на СНС задоволява. Обаче 
идейното осопособяване на сеп 
ската младеж все още е неза- 
доволяващо, с което изостават 
и подготовките им за приема 
не в СК. Според приетта про 
грама за работа, върху тази 
задача ще се работи трайно 
и организирано.

Когато става въпрос за сел 
сната младеж занапред много 
повече отколкото досега ще 
се работи върху осъществява 
не на процеса за сдружване на 
младите земеделски произволи 
тели. Въпреки все още огранм 
чените възможности, младеж 
ките организации ще поемат 
задълженитео младите и 
лифицирани кадри 
да се заемат на работа в сто 
ланските и извънстопансни ор
ганизации в общината.

За осъществяването на тези 
и други задачи Съюза на мла 
дежта търси непрекъснато съ 
действие от другите обществе 
но-политичесни организации, а 
преди всичко от Съюза на ко 
мунистите.

През изтеклия период 
цията „Избираме най-добър у- 
ченик, паралелка и училище" 
са участвували 600 ученика и 
постигнали солидни резултати, 
а в събирането на вторични 
суровинни 700 младежи и де
войки. Над 900 ученика — чле 
нове на Съюза на младежтта 
са записали около 50 хиляди 
динара заем за изграждане на 
автомагистралата и уреждане 
на реките. В движението на 
младите герани активно рабо 
тят 1100. а в организацията на 
Червения кръст 110 младежи и 
девойки. Спортно дружество 
„Младост" действува с около 
30 младежи.

Младите в общината са дей 
но включени в осъществяване
то на концепцията на общена 
родната отбрана и _5бществена 
та самозащита. Осъществено 
е извънредно сътрудничество 
с граничарите от ЮНА, което 
се оказва плодотворно и при 
разгърщането на по-богат кУл 
турно-забавен живот. Въпреки 
лошите условия младите 
главни носители на тази дей 
ност. Обаче, твърде сериозен 
проблем е липсата на подходя 
щи помещения. Ноопеоативни 
те домове по селата все оше 
изключително се ползват за

в акНа 3 декември в Босилеград 
се състоя отчетно-изборно съ 
брание на Общинската конфе 
ренция на Съюза на социали 
етическата младеж, на което 
бе обсъдена двугодишната дей 
ност на млад еж-д а в община
та и приета програма за рабо 
та до края на 1977 .година. За 
председател на Общинската 
младежка конференция отново 
бе избран СТАВРЕ СПАСКОВ, 

секретар КИРИЛ ГЕОРГИа за
ЕВ, учител от основното учили 
ще в Биотар. Също така е из 
брано Председателство на Кон 
ференцията и няколко номиси.

От заоеданието бе изпратено 
поздравително писмо до пред 
седателя Тито.

В работата на заседанието 
участвуваха ръководителите на 
обществено-политическите ор
ганизации в общината и секре 
таря на Междуобщинската мла 
дежка конференция в Южномо 
равония регион МИРОСЛАВ ТО 
ДОРОВИЧ.

Във встъпителното слово и 
о разискванията делегатите из 
тънваха, че през изтеклите Д1\л 

Съюза на социалисти

период,
програма за работа на общин
ската организация на ССМ, а 
«беше изнесен и доклад на те
ма „Съюзът на Социалистиче 
ската младеж в Димитровград 
ска община в борбата за по
нататъшното развитие на соци 

самоуправителалистическите 
ж# отношения".

Делегатите на Втората из 
• борна конферени;1я на ССМ из 
пратиха и приветствено писмо 

.Д/о Другаря Тито.

ква
по-бързо

'.МЛАДИТЕ ТРЯБВА ДА БЪ
ДАТ В НУР.СА НА СЪБИТИЯ-НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ 

НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД
СКА ОБЩИНА

ТА’’ са

За обществено-икономическо 
то положение на младите в бб 
щмната говори ЦАНКО КОС
ТОВ. работник в каучуковата 
промишленост „Тигър" ТОДОР 
ПЕШЕВ, член на градската орга 
низация на ССМ, се спря вър 
ху идейно^гюлитич еокото и мар 
нсическо образование на мла 
дежта. За проблемите, работа
та и резултатите на селската 
младеж говори БОРИС СПА
СОВ от Желюша.

СИ МА ДИМИТРОВ, ученик в 
гимназията, говори за самоу
правлението и вънучилищните 
дейности на младежта.

РАДОВАН ЧИРИЧ, секретар 
на Междуобщинсиата конфе
ренция на ССМ в Ниш, осведо 

Конференцията за изборни 
те резултати в региона; а ЯН 
КО РАЦ, председател на коми 
сията за международни отно
шения при Междуобщинсиата 
конференция на ССМ в Ниш 
за новоизбраните членове на 
Председателството в Междуоб 
щинсиата конференция.

години
чесната младеж в Бооил е град
ска община, според условията 

оравнително добра дей- 
сравнително добра дей- 
Тук действуват 63 пър

Съюзът на социалистическа
та младеж в Димитровградска 
община е в постоянна оргии и - 
зирана дейност в рамките на 
борбата на работническата кла 
са и трудещите се за претворя 
ване за класовия характер на 
социалната политика.
ССМ в общината дава свои 
принос в съвкупните резултати 
на организацираните социали
стически сили. начело със 
Съюза на комунистите, за по
нататъшното развитие на са
моуправител ния социализъм.

Това всъшност беше изходна 
основа, върху която се рази
сква на заседанието, накто и 

'основа във всички, материали, 
които бяха приети на конфе
ренцията.

А по-нататъшната дейност на 
младежта трябва, изхождайки 
от посочените начала, да бъде 
борба за учредяване и разви 
тие на основните организации 
на сдружения труд, нато оенрв 
ни клетки на сдружения тРУД- 
Системата на обществено дя

нал
нала
ност.
■вични младежки организации, 

33 в местните рбщно

търговски магазини.

от които 
сти, 19 в средношколският оо 
разователен център в Босияег 
град, 10 в основните училища 

града. Досега оба 
че в нито една организация на 
сдружения тРУА не е създаде 
на младежка организация, ное 
то остава да се реализира 
предстоящия период.

Особено дейни са младежите 
участвуващи в работата .на ра
ботническите съвети, делега 
циите, онупщините на самоупра 
вителните общности

С това

и една в

в

ми на ин
тереоите и др. Обаче, съще 
ствуват и прояви на формал 
на и несърдържателна работа. 
Такъв е слуачя с някои младе 

организации в местните 
общности, които между АРУ 

имат и надрови проблеми.

жки
Стввре Спаснов

гото
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И лекарите трябва 

да учатИНФОРМАТОР
Ч.

^амоуправнтечнага общаосх на интересите ио 
0 здравно осигуряване Пирот е почти „загу- 

" За негошенствувал 
бен за медицината .

че ленува по оста-
От всекидневната необходи

мост да се освежи и обогати 
знанието, получено- някога 
на факултета, лекарите обща 

ване броя на здравните работ практика ще трябва отново да 
в прекарат известно време в ска 

майките. Така нареченото по~ 
„потвърждаване на 

компетенциите", които органи- 
Институтът по рпециали

\ се счита 
рели 'методи.

активът на 
обща медицинаОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЗДРАВНИЯ СЪВЕТ В СР СЪРБИЯ Затова именноници във всички региони 

републиката. При това — осо
бено внимание ще се посве
ти на изостаналите краища.

Ч/ < -Щур 41^1

Очаква се да се повиши 
броя на лекарите. В следва
щите няколко години, трябва 
да се осъществи такова раз

на здравната служба

лекарите по
: организирал публично 
съждане за програмата на нур 
совете за опресняване знания 
та на лекарите,а най-известни 
специалисти са подготвили лек 
ции по съответни области — 
нардиологи я, 
пия, ревматолопия и др.

об-ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕНИЕ ИА 

ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА
есто ян но

зира
зация и професионално^ изди- 

на здравните работници 
най-известните

Гг

гане
в Сърбия 
специалисти запознават лекари 
те по основна здравна защи-

гастрое н т ерол о-
гионални основи ще бъде ос
новно условие за по-рационал 
на и по-ефикасна работа и 

обезпечи много по-добра 
здравна защита, отколкото до
сега.

В средносрочния период се 
предвижда значително нараст-

Според договора за основи 
те на обществения план на 
Социалистическа 
Сърбия в областта на разви
тието на здравната защита в 
периода от 1976 до 1980 го
дина, на заседание на Здрав
ния съвет плановото развитие 
на здравеопазването

ви ти е
така чо на 560 жители да серепублика на тозиЗа финансирането 

добър похват на здравните ра 
ботници в Социалистическа ре 
публика в Сърбия ще се 
стараят Института за специа 
лизация и усъвършенствуване 
на здравни работници в Сър
бия и
щности( п0 здравеопазване.

Счита се, че тези опресни 
телни курсове много ще допри 
несат да се възвърне довери
ето в ленарите обща практика.

та и с нововъведенията в ме 
пада по 1 лекар обща пран- . дИЦИ|НОката наука и техника, 
тика; на 2800 жители — един

ще
а на клиниките и в станциите по-

зъболекар, а на 3600 жители 
— един фармацевт.

помощза бърза медицинска 
практически ги 
тайните на дигностиката и те-

запознават сна ре-

рапевтичните възможности. самоупраеителните об-
се, че от лековити те билки 
„маточината" най-добре вирее 
в този край.

За производството на лено- 
вити билки владее интерес 
сред селскостопанските произ 
водители в Б$бушнишна общи

Така се осъществява основ‘ 
мия принцип на това ,,допъл 
нителмо обучение" — от прак 
■пиката в науката, а от науката 
— в практиката.

»АПТЕКИ« стопанските производители в 
Бабушнишна община. Специа
листите твърдят, че за това 
съществуват твърде подходя
щи географсни и климатичес
ки условия. Колкото и танива 
твърдения имат оправдание — 
ще покажа идната година. В 
земеделсна нооперация ,.^ло- 
га” във Велино Бонинци вече 
са предприети мерни с ле^;о- 
вити билни да се засее пет- 
шест хентара площ. Земедел
ската нооперация „Будучност”

НА Анализирайки развитието на Има и предложения 
организират курсове за усъ- 
вършенствуване и обогатяване 
на знанията и на останалите 
здравни работници в СР Сър
бия. Ползата от това начина
ние ще е голяма.

да сена. днешната наука и нейните пое 
здравнаМаточината намира приложе 

ние във фармацевтичната про 
мишленост. Експлоатацията на 
това растение трае в продъл
жение на пет години. Въпре 
ни че това растение е трудно 
за отглежАан© — в Бабушниш на община има възможности — стагнира, а лекар с десет

години който не се е усъвър-

тижения, световната 
организация дошла до занлюче 
ние, че „лекар, който пет го
дини не е направил нищо за 
разширяване на своите знания

НИВИТЕ
в Бабушница ще засее с ле
ковити билки на своето сто- 

хектар. Счита
Отглеждането на лековити 

билки е ноз шанс за селсно- Т. Т.за производството му.панство един

ОТ ИЗБОРНАТА МЛАДЕЖКА ВСЕСТРАННА 

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА МЛАДИТЕ
ЗА УЧАЩИТЕ СЕ КОНФЕРЕНЦИЯ В СУРДУЛИЦА

в Образователния център ,,Мо 
ша Пияде”.

В работата на конференция 
та освен представителите на 
обществено-полититическите и 
трудовите организации участву 
ваха и представители на ЮНА 
както и Мирослав Тодорович 
и Милан Шчепанович, членове 
на Междуобщинсната нонфе 
ренция на Съюза на социали 
етическа младеж в Лесковац.

В уводното изложение на Ла 
за Иванович, отнася ще се до- 
предстоящите задачи на мла 
дежта в Судулишна община в

Също така младите от Суду 
лишка община са учаотвува- 
ха във всички пори на обще 
ствения, стопанския и култур

борбата за активно участие на 
подрастващите поколения в 
развитието на самоуправител 
ното социалистическо обще
ство, се подчерта, че към ак 
цията се пристъпва по-сериоз 
но, по-организирано. при все 
яо-толяма масовост. Делегат
ската система и конгресите на 
СЮК и Съюза на социалисти 
ческата младеж представляват 
по-нататъшно задължение пред 
младежта в Сурдулйшна общи 
на в развитието но самоупра 
телните отношения 
общество, в осъществяването 
на гто-добри резултати в про 
изводството и разрешаването 
на проблеми от обществено, 
икономическо и материално съ 
стояние на младежта.

ния живот в общината и ак 
тивно съдействуваха в делегат 
сното решаване.

На общинската отчетно-из
борна конференция на Съюза 
на социалистическата младеж 
в Сурдулица, състояла се_на 
26 ноември бе оценена двегоди 
шната работа на тази обществе 

организация 
утвърдени предстоящите зада 
чи и избрано ново председател 
ство на конференцията. За 
председател на председател
ството отново бе избран ЛА- 
ЗА ИВАНОВИЧ, а са секретар 
МИОДРАГ МАРКОВИЧ, ученик

Сърболюб Минич

Двесте години 

от първия 

сръбски превод

но-политичесна

в нашето

МЛАДИ ПОЕТИ с събрание ство е отнрита и изложба на 
ноето се състоя в Народния ноято са представени 568 пре 
музей в Белград литературни веДени 'дела, от първата 
Т» преводчици на Сърбия от —Г «ДИЯйЛ 
бележиха два юбилея — 200 дина от Павле Юлинац. 
години от първият литературен 
превод в новата^сръбсна лите 
ратура и 25-годишнина от ос 
новаването на организацията 
на предводачите. На търже
ството присъствуваха 
изтъкнати обществени и нултур 
ни работници и художници ме 
жду които и подпредседателя 
на Международния съюз на 
преводачите ГЕОРГ РАДЕ.

Във връзка с това търже

тържествено

Град на мечти Ве
В доклада за двегодишната 

работа на Конференцията се 
'каз5#&, че най-добри резултати 
са постигнати с акцията „Млад 
1работН|Ин стоков производител" 
и „Най-добър ученик, паралел 
на, клас, училище”. Похвале 
на бе младежката организация 
в „Пера Мачкатовач”, която та 
зи година участвува в две съао 

, ,Братство-един-

Под бели, снежни покриви 
скриват се къщите 
на моя необикновен град, 
град на мечтите.

В една от тези къщи 
ее скриваш и ти 
или по-добре:живееш 
в моите мечти. много
Ако досега тук 
никога не си бил ти, 
ела при мен в моя град, 
ела в моите мечти.

зни акции 
егво” и „Модро ок,о 76”. Бри 
гадата е била седем пъти
ударна и получи признанието 
„Корчуланони партизански от
ряд’’. • | .

Деница ИЛИЕВА
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ШШ

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА НА „МЛАДОСТ“

ШШ След катастрофата-отиово 

слабо:к<:

ФУТБОЛ
Със слаба итра в последна 

та среща на есенния лолусезон 
„Асен Балнански" завърши съ 
стезанията. Равният резултат 
— 0:0 не може да се оправ
дае нинан. Нито с лошия те 
'рен, покрит със сняг, нито пън 
с неприсъдената дузпа в 90 
минута за домашния отбор. Ка 
то казваме това имаме пред 
вид, чрез гостите играха с мно 
го по-голяма воля, особено 
през първото полувреме. . А

това футболистите на .,А 
сен Балкански” загубиха пред 
последната среща с 8:0 което 
представлява 
строфа.

„Асен Балкански" игра игра 
в състав: Г. Стравров 6, Д. 
Каменов 5, Д. Велков 5 (Й. 
Гошев), А. Пейчев 6. П. Ди 
мит,ров 5, С. Иванов б! С. Мир 
кович 5, М. Тодорович 6, А. Пе 
тров 5. А. Милев 6, М. Петров 
(Н. Аленсов 5).

освен

истинска ката-

„Младост” — „Хайдук” (Прешево) 7:2 (4:0)
дният футболен отбор на табли 
цата има само две точки пове
че от „Младост".

Ясно е, че сегашното класи 
ране на „Младост” е незадо 
воляващо. Ето защо зимният 
период трябва най-рацио
нално да се използва, за да 
се превъзмогнат редица слабо 
сти. Това не е неосъществимо 
като се знае, че възможности 
те на този футболен отбор са 
значително по-големи. Само за 
една година на съществуване 
този футболен отбор постигна 
извънредни резултати и успя да 
се класира в сегашната фут 
болна дивизия. Шансовете му

Босилеград, 30 ноември. Игрище на 
,,Младост". Теренът кален и частично покрит 
със сняг. Времето студено, но подходящо за 
игра. Зрители около 500. Съдия: Митрович 
от Сурдулица. Голмайстори за ,,Младост": 
В. Бусулджич 3, В. Тасев 2, Г. Чипев 1 и Т. 
Григоров 1.

„Младост": М. Чипев 8, Ж. Евтимов 
8, А. Василев 6, А. Богоев 8, С. Чипев 7, И. 
Кирилов 9, М, Арсов 7, В. Тасев 8, Г. Чипев 
7. В Бусулджич 10 и Т. Григоров 7.

ГОРНА ЛЮБАТА

Голям интерес за откриване 

на поща
ООСТ на ПТТ от Враня вър

ши последните подготовки за 
откриване на поща в Г. Лю- 
бата. Вече са определени по
мещенията в 
сграда. По този начин ще се 
разреши един проблем и села

та което Г. Любата, Мусул, 
Барйе и Плоча ще могат да 
имат по-добра връзка със све-Есенните състезания в Юж 

номорвсната футболна дивизия 
приключиха. Последната среща 
футболният отбор „Младост" 
от Босилеград спечели с твър 
де убедителен резултат (7:2) 
срещу футболисти на „Хайдук" 
от Прешево.

След. редица поражения, до 
ри и на свой терен, този път 
босилеградските футбо 
играеха като препородени. О- 
ще от първите минути на игра 
та те внесоха умение, елан и 
силно желание за 
Предвождани от талантливият 
футболист В. Бусулджич непре 
къснато атакуваха вратата на 
съперника. При това проявя 
ваха твърде градивна игра, ко
ето им почти редовно липсва 
ше в повечето от досегашните 
футболни срещи. Такава игра 
още веднага се оказа резулта 
тна. Още в първите десет ми
нути футболистите на „Мла
дост" отбелеязаха гол, а до

края на първото полувреме ус 
пяха още три пъти да доведат 
вратаря на съперника в мат 
позиция. Беше ясно, че раз 
положените футболисти на до 
машния отбор успяха да пости 
гнат убедителна победа още 
през първата част от играта.

Футболистите на „Младост" 
през второто полувреме отбе 
лязаха още три гола при доста 
солидна и привлекателна игра. 
Наистина в този период приеха 
два гола, което в крайна смет 
ка не значеше нищо заизходът 
на мача.

Какъв е балансът на босиле 
градските футболисти след 
приключване на есенните съ
стезания?

От 13 футболни срещи загу 
ха 9,2 спечелиха и 2 играха 
наравно. С осъществените 
шест точки заемат последно 
място между тринадесетте 
футболни одбора, състезаващи 
се в тази дивизия. Предпосле

та.
До сега тези селав нея и да остане не са загу 

бени.
кооперативната много

трудно получаваха поща и по 
щенските пратки закъсняват 
със седмици. Особено е труд
но положението ногато учили
щето не работи и учениците 
не могат да разнасят писмата.

Радисав ДОНЧЕВ

В. В.

Г Тиква от 34 килограма
яяж щ \ * у

ЛИСТИ

КОРАБИ В САХАРА
победа.

Представата за Сахара буди 
у хората асоциация за безира 
йни, нагорещени пясъци и тук- 
там разхвърляни оазиси. Един 
ственото транспортно средство , 
през дюните и пясъчните хъл 
мове и до днес си остават ка
милите, „корабите на пустиня 
та”.

Група алжирсни учени обаче 
напоследък мислят за истинсни 
кораби в Сахара — става ду 
ма за един проент за нанали, 
нойто ще започва от залива 
Габес до Централна Сахара, 
която е по-ниска от средното 
надморско равнище. Водите на 
Средоземно море, дошли до на 
нала, ще залеят определеното 
пространство и по този начин 
ще се образува сахарсно „мо 
ре” с площ от седем хиляди 
квадратни нилометра със срод 
на дълбочина от 40 метра. Ка 
налът ще бъде дълът 300 нило 
метра, а реализирането на про 
екта ще даде възможност да 
бъдат напоявани два милиона 
декара обработваема земя на 
алжирска територия и 
милион на територията на Ту
нис.

Дълбоководният нанал 
дава възможност на норабите 
да ..пресичат” пясъците, а съз 
даденото ново море ще онаже 
благотворното влияние 
нилима на пустинята. Най-бла 
годетелствуване в случая ще 
бъдат .районите, нъдето се до
бива нефт и природен газ.

Абонирайте се на в. 
„Братство“

един

ЛЮБЕН ЗАХАРИЕВ, пенсионер от Бо
силеград произвел тиква, с тегло от 34 кило
грама. Неговият внук Владимир, който е на 
леветгодишна възраст и учи във второ отде
ление е равно о десет килограма по-лек от 
тиквата.
На снимката: Владимир край тиквата, която 
е извънреден егземпляр по теглото си.

ще

върху

Практични
съветиСКРЪБНА ВЕСТ

На 27 ноември т, г. след кратко и тежко боледуване 
на 78-годишна възрйст почина снъпият ни татко, брат, дядо 
и свекър

— Ано месото или зе
ленчукът са замръзнати, 
не трябва да се топят 
в топла а само в сту
дена вода.Арсо Станнов 

Пейчов
— Ано месото при 

сварването или пържене 
то не оменне трябва да 
му се додаде мално со
да бикарбонат.земеделец от с. Плоча, 

Босилеградсна община
ОПЕЧАЛЕНИ:

— Ано месото не е 
свежо и има неприятна 
миризма, трябва да се 
измие в оцетна вода.

СТОЯН и ЧЕДА;Синове
братя — САНДА и ВЛАДЕ; се 
стри -- ЙОНА, ЕЛЕНА, ИЛИН- 
НА и МИЛАННА; внучета — 
ЕЛЕНА, РАДА, МИЛАН, АНА- 
НИя и ИВАН; снахи — ДОНА 
и МИРА, братовчеди и родни-

— Ано сушеното месо 
е пресолено, водата по 
време на варенето тряб. 
ва да се промени с 
нова топла вода.ни.

Изглед от с. Звонци
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Джордже СИМИЧХуморпсмаI ДЪРВОТОЧОВЕКЪТ И
Бяха ми мазали, че градът е „джунгла 

на асфалт”. Амо е така, значи ще има дьр 
вета.

Когато за пръв път отворих очи, съзр- 
нлон. Погледнах вляво,ях над главата си 

погледнах вдясно и разбрах, че се намирам 
в стара, вековна гора.

Така започна моят живот, пълен с брад 
ви, млинове за цепене на пънове и отво 

влекат повалени трупи. Къщата 
изразт#1ах, беше от дървета; вся 

дърво съединено с дървени гвоздеи, 
понъщнината дървена, керемидите дърве
ни, дядовият бастун и лулата — също. Жи 
вееше се на дърветата, в дърветата и от

Щом стъпих на градената улица, дочух 
моторен трион. Сред про 

поваляха столетни 
като свой.

познатия шум на 
сторен булевард хората 
платани. Прмеха ме

Градът е Елдс-радо за 
Сега работим по булевардите, 
ще излезем по парковете. В перспектива 
се очертават околните гори. Неизчерпаемо 
богатство. Истинска златна, тоест дьр-

лове, които 
в която

нас, секачите, 
след туй

ко

I• ПИСМО 10 СИНОВЕТЕ вена жила.
Там, в планината, освен орлите, никоя 

нищичко не знаеше за мен. Тук, на асфал 
та всички ме познават. Докато работя, 
стотици безделници ме зяпат. Идват инже 
пери, шефове, урбанисти... Фоторепортери 

инженерите, мен, урбанистите, ло- 
ноито събират

дърветата.
— Дърветата! Дайте ни повече дър

вета! — чу се глас. На цивилизацията й 
беше нужно дърво за всично дървено. Во- 

бяха сменени 0т трактори, а обик 
новеният трион — от моторен. Гората за
мириса на бензин.

И аз еволюирах: хвърлих остена и 
седнах трактор.

Един ден в моя край дърветата се 
свършиха. Младите издънки, 
житни класове, се огъваха под тежестта 
на врабците. Ние. тримата ^Рати- седнах
ме на три пъна, а баща ни на четвъртия, 
за да решим какво да правим.

На следващия ден единият брат тръг
на да търои ,нова гора. Вторият остана в 
къщи да се препитава в рамките на ръч- 
мата индустрия, правейки свирки От бъз. 
Аз предпочетох граД\,

!
♦

ловете
Пред празникат получи писма от сп- 

Три писма одйеднуш. И да им пе
снимат
валените стволове, децата.

от съборените гнезда.
Вестниците са пълни с узи снимки. 

До снимките — големи заглавия:
— Накъде отиват трионите?...
— Дърветата умират прави...
— От парка паркинг...
— Отопление на асфалта...
— Сред зеления пояс на гората — 

още повече сгради.
Чак сега разбрах, че мястото на дър- 

секачите е именно в града.
Трябва да се изсича голата между хо

новете.
одговарам пооделно я замоли редакциюту 

„Батство" да оштампа това мойе писмо 
та да не лепим маръе на три писма. Може да 

ф га прочету и друБи синове, кои су испрачалп 
ф теквая писма до бащевете.

„Драги синови, доби писмото ви пред
♦ празникат у койето ми тражите да ви ис-
♦ пратим по йедно прасе. Разбирам ви дека
♦ у вашият град нема прашчинка. Кой деиъска 
Ф гледа свинь.е Знайете ли дека за свише требе

копа,

♦ птички♦ на♦
тънки като♦

♦

рата!♦ моруз. А тия моруз требе да се оре, 
бере. А вийе знаете дека у наше село мор 
зат йе йоште по кърат. Дъж га натопи, спег 
га завея и тека че плуйи до пролет. А вийе

♦ тражите прашчнна? !
А знаете ли колко требе да се трън- 

4 туйе на прашчина? Требе кочина да се рп- 
не, помийе да се носе по неколко пути

друЬе расправийе. А нийе с бабу Ста- 
нию не може това да работимо. И затова туя 
годину прашчина немамо. Верно имамо ме
дно по цел дън свири у кочинуту ама на ко
га да га испратим. Ако га испратим на йед-

♦ нога друЬити двойнца че се сърде.
Знам да нема прашчина н по граднш-

Теквпя

♦
: телсна компания за жените.— Знаеш ли колко лошо е 

някой да лъже? — вика му ба
щата.

— Ммм.. .
— Знаеш ли какво ги 

правят онези, които лъжат?
— Знам, избират ги депу-

Х*/Лцфр споделя:
Жената: На двадесетте

си години е действително оча
рователна, на тридесет се на
мира в разцвета си ... на че
тиридесет години е страшно 
интересна ...

— А след четиридесет?. .. 
го запитали.

— Нима сте срещнали ня
кои жена, ноято да е на по
вече от четиридесет години?

♦ ★
на тати.Между двама приятели, спо

делящи мнения относно бъде
щия им брачен живот:

— Според теб 
съл има, след като си 
сгоден, да отлагаш сватбата?

— Много просто, 
другият. Колкото по-дълго вре 
ме си сгоден, толкова по-мал
ко време ще бъдеш

ДЪН и ★
какъв сми- 

вече Известен атински хуморист, 
говорейки веднъж пред прия-

I отговори

БОРИСЛАВ МИТРОВИЧ
женен!

тата. Кой да Би докара на пазар, 
старци на село ко мене има у целуту дър-

о★
жаву. И сушата има свои извори.Младоженци излизат от църк 

вата.
— Това е за цял живот! — 

възкликва младият съпруг.
прошепна 

избраницата му. — Не трябва 
да гледаме на нещата с чер
ни очила!

Ама я ко по-стар човек да ви научим 
кво да праите. Знам дека без свинско месо 
не може да минете. Затова предложете да се 
найду човеци койи свише че гледа ю — мла- 

Т ди човеци. А преди това рана да се произво- 
* ди.

о
— Но. скъпи —♦ Ореолът над главата не прави образа

♦ по-светъл.

♦ о★Знам дека вие без свинско нема да ос-
♦ танете, че намерите. Ама ето я имам само
♦ йедно прасенце и ако ви га испратим, 1 
4 изгубим домазлъкат. .

♦
Най-лесно се стига на върха, когато се 

идва отгоре.
Екскурзоводът:
— Господа, в момента отми

нахме една от вай-старите го
стилници на Англия.

Хор от разочаровани гласо. ОДецата че ме разберу и нема да се раз- 
сърде, дека тека писуйем ама мс стра да се

♦ не разсърде общинарете дека износим преки 
весници за туя нашу свижску пе.мотпю. Ама 
нека се и они опраяю. Я барем пазим дома-

♦ злъкат, а они у задругуту изгубише одавна 
и свинският домазлък и че дооде при мене 
да завачаю свигье.

Че видите дека тека че буде. . .

I ве:
— Защо?! Колко жалко: раят идва след живота.

: ★ о
Лекарят назва на болния:
— Вземете днес тези две 

таблетки, ано се събудите — 
още две.

* Неграмотният също си купува вестник 
— за да изчисти прозореца си към света.!

: ★ оМАНЧА♦ Някъкъв депутат хваща един 
ден петнадесетгодишния си 
син Андреас да лъже.

Празните думи също имат своя тежест.4

НА СТО ВЬЛНА ... И 1/у5ГТГо
ягн<^/
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