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Сунмм Прмидант* на Социмюти- 
чвона Фадаратиана рвпублин. Юга- 
славиа ат 14 февруари 1*7* г. Нара- 
телство „Братство" а удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец аа особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичасна дейност и за приноса а раз
витието на братството и единството 
между нашита народи и народности.

^_в«С?ммм на Б^дгааонвт. НАРОДНОСТ в сфр югос, АВИЙ *
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ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ И МИЛИЯ РАДОВАНОВИЧ ПОСЕТИХА НИШКИ И ЮЖНОМОРАВСНИ РЕГИОН

АНАЛИЗ НА ИДЕЙНАТА И ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА НА 

ВСЯВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИ В ПРАКТИЧЕСКАТА АКЦИЯ
.. ра струва пребързо приетото
изводи от изложението на Петър Стамболич пред об- решение, в ноето не се е во 

щоствено-пюлитическия актив на на общините Пирот, Дими
тровград, Бела паланка и Бабуница в Пирот

, ако корените им днес се хра 
нят с обществените отношения,- 

дила сметна за съгласуване които изникват чрез все йо
на интереоите, които представ
ляват нашата действителност, ,ническатя класа над излишека 
а да и не говОрим за бюрокра на труда във всяка обществе

ната инициатива на републи тичното своеволие и гоопод- На и трудова общност, ако в
ките и областите и те там 'ството на монополите — изтък основата им е залепнала поли 
където са компетентни на Стамболич. тиката на равноправие.'
и имат оамостоялетност и осъ Разбира се — продължи той С последното 'заседание на 
ществяват своето национално — това не значи, че 'въз ос Председателството на ЦК на
развитие и съгласуват общите , новя на досегашния опит при СЮК ние практически нЗвле

съвкупно етите с Конституцията концеп знахме в етапа на подготов^ 
ции на отношенията не трябва на зя Единадесетия нонгрес 

разменя ое опит, съгласуват да се усъвършенствуват и по- на СЮК. Това изисква да се
направи .по-задълбочен анализ 

п ол итич есн,ата,. . идейната, 
организационна

голямото господство на. работ

На 2 февруари т. г. Пирот 
посети членът на Председател 
ството на СФРЮ и на Пред 
седателството на СЮК Петър 
Стамболич и подпредседател 
ят на Председателството на 
ОР Сърбия и член на ЦК 
СКС Милия Радованович. 
обществено-политическия и сто
лански актив на общините от интереси и сключват договори нататък развиват, съглаоно ря
Горно Понишавие — Пирот Бе между републиките и области звойните потреби .ща самоупра
ла паланка,~ Димитровград и те — всичко на доброволна и вително насочените общности, акционна и 
Бабушница те водиха разговор демократична оонова и във способност на Съюза на кому
за актуални политически и все по-голяма функция на раз НАЦИОНАЛИСТИТЕ СЪЖАЛя нистите — изтъкна другарят
стопански въпроси в тази част витието на сдружения труд и ВАТ ЧЕ ИМ СЕ ИЗТЪРВА .ВЪ- Стамболич.
на региона. делегатската система. ЗМОЖНОСТТА ДА „СЕ ГРИ

Другарет Петьо Стамболич Имаше въздържаност и страх ЖАТ” ЗА СВОЯТА НАЦИЯ ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА ОБЕ 
обшионо говог'- ач актуалната да ли такава система ня дого ЗПЕЧАВА ВОДЕЩА РОЛя ПА вища, а по страни са оставе
политическа оГтстяновка V нас варяне ще бъде осъществима Има хора, които ся против РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА ни. практическата борба за ггро
и в свет., и между другото на и >,дали ефикасно ще разреша такова обществено уреждане, .. ^ меки на реалните отношения,

ва противоречията. Днес мо- което сега изграждаме на прак През последните пет години, Марскизмът беше само една 
жем да кажем, че зад себе си тика — тънмо затова, че са от 21-то заседание и Писмото от идеологиите, а не мдеоло
имаме достатъчно опит за да против равноправието народи- На другарят Тито и на Изпъл Шя «а работническата нласа в
можем да правим реални за те и народностите. Гова; са нително бюро. Съюзът на ко борбата й за собствено осво
ключения. Животворни .се о- националистите. Те съжаляват, муниотите нато цяло преодоля бождение. Съюзът на комуни,
казаха системата и методът че с настоящата система - им схващанията, които в различ етите трябваше да се разпла
който изграждаме. За днешни се изтърва възможността да Ни етапи На развитието ма Съ ти с тези течения и това тана,
те наши условия те до най- „се грижат” за своята нация, юза на комунистите повече
голяма степен осигуряват рав всъщност дя налагат своите и или по-малко присъствуваха.
ноправни отношения и допри обезценяват ценностите ня дру За консервативните, бюрокра- 
насят за политичесйатя стабил гите. Ако равноправието на на тични течения с развитието на 
ност и унрепване на единство родите е първостепенна пред самоуправителните отношения, 
то върху нови оонови. поставка за напредъка ня един в работата на Съюза на кому

По-дълготрайното договаря народ, тогава е ясно, че. тези нистите нищо не се промени 
не и© заначи бавност и неефи националисти не са носители нито трябва да се мени по от 
насност;'Понякога имаше реше ня интересите на народа нъм нншение на неговия метод на 
ния, приети ня бърза-ръка и който се числят. работа е осъществяване на
те не са могли да се провеж Всеки народ има свои це- ролята му. Такова становище
дат. Тъкмо това, повече пъти нности, своя история, свое про консервира, а' понякъде и па 
с© /лери преди да се крои, гресивно минало й амбиция ' р&лизИра (ролята, която СК и- 
значи ефикасност от по-трай за по-нататъшен прогрес. Те ма' в развитието на днешния 
но естество. Онези, ноито зи стойности' във взаимните етап ' на нашата ' Революция, 
правят забележки на ефинас отношения и сътрудничество - Либералистичните течения све 
носття в договарянето, трябва между народите стават взаим жда*а Съюза на комунистите 
да питаме колко трудовите хо но близни, общи и съвременни, на пропаганден център. на мя

на интереси, нашето 
С развитие. По собствен почин

на

сто, където само се разисква
по въпросите и заемат стано-

за:
— й ОТЧ^тя «а Поелгепато.1 

ството 14Я Г.ЛРЮ М В л/аопмя 
тя г>еи мя лпа«-ягкг Тмтл « Пн\/п 
тттммя-га но Г^НЮТЛ. псаГлано
полчептаня въяшмята м ят,тг>^"|
ря ^-«ЙМЛМЛГГТ мо РЯЦГЯТЯ Стоо
на. Един от основните елемен 
ти на тази стабилност — под 
чертя в началото на изложение 
то си другаря Стамболич ^-т 
единството на нашите народи 
и народности. Този въпрос е 
ключов за нашата общност. 
Той винаги беше ключов в по 
литината на Комунистическата 
партия. Основният принцип на 
тези от-ношения днес предста 
влява равноправието върху ос 
новите на социалистическото 
самоуправление. Върху лринЦи 
па на равноправието бяха об
основани решенияТя 0 Яйце 
1943 година, а във Всички ета 
пи на развитието се касаеше 
само за това с' кои облици, 
пъпгища и средствата това рав 
нопрввие да се Ьсъществи 0 
съгласие с възможностите и 
потребите на всеки период в 
Революцията. Днес светът е 
обхванат от борбата за равно 
правни отношения’ между каро 
дите и не съществува народ, 
който би се отказал от право- 
то за
следвателно да се бори;

Спирайки се върху съществе 
промени в обществено- 

икономическите й политически 
отношения, Стамболич изтъкна, 

пренасянето на по-важни 
те функции и пълномощия от 
федерацията на републиките 
и областите, относно на самоу 
правително сдружения и орга 
низирон труд. се подоичат въз 
можнооите за бюрократични 
мероприятия н статистическо 
поведение в много области на 
труда и във федерацията,

т споровете й разно 
ноито спъват разви

че датите на тези разклащания 
станеха и дати на нашето по- 
ускорено социалистическо ра 
звитие.

Развитието на самоуправител 
ните отношения днес есе пове 
че актуализира метода на ра 
бота на Съюза наномуниетите, 
с който трябвя та обезпеча 
своята водеща роля.

За Съюза на комунистите 
става важно, повече отнолкото 
преди — да обезпечи всяка ин 
ституция и всеки орган в са 
моуправителната система дей 
ствително да изпълнява функ 
циите, които му припадат. Де 
легатоката система е облис, в 
който в нашата' обществено 
уреждане се изявявя и осъще 
ствява водещата ,роля на работ 

"V- .. ническата нласа в самоуправи- 
телната система. Трябва да се 
разгледа кан Съюзът на кому 
ни спите се е организирал та 
тази система възможно по-по
следователно да изразява ин
тересите на работническата 
нласа — подчерта .Стамболич.

Според воички обществено- 
политически мерила, в укрепвя 
нето на Съюза на комунистите 
ние постигнахме големи резул 
тати. Ио един по-подробен ана 
■нализ би показал., че в някои 
ооеди някои значителни обтпе 
отвени, стопански и идейни 
въпроси и в Съюза на кому 
пистите не са докрай оазяоне 
ни. а сред паботните хооа оттге 
не са станали поеобладава 
нти. Ни^ обикновено говорим 
за отпоои и при тива мислим 
н0 хопата. които имат опреде 
лени (позиции, които оазвитие 
то на самоуппавлението оаз- 
нлати и довеле под въпрос, а 
не виждаме, че те за себе ся 
намерили някъде опора. Инте 
рвсът на сдружения труд и по- 
нататък ще се пробива само 
чрез борба.

това равноправие по

нито

че с

а
с това и 
гласията, 
тието,
ДОГОВАРЯНЕТО ДОПРИНАСЯ 
НЪМ СТАБИЛИЗАЦИЯТА И 
ЗА УКРЕПВАНЕ ЕДИНСТВОТО 
НА СТРАНАТА

(На 3 отр.)Започна един нов процес. 
Вс© повече се развива ообстве

п разгопор с рьионодитолиго паПегьр



Йоснп Броз Тито 40 години начело на ЙОН

Първите две национални 

конференции на ЮКП
у - ■ '

*»•

л

5

СЪСТОЯ във В(И

ВМ6С тедежки интернационал — 
то творческо решение на въ
проса те се занимавали 12 до 
14 дни с верификация на май 
датите и четене на донлади 
те на двете ръководства.

От 3 до 17 юли 1922 годи 
на в Белград с0 проведе Пър
ва нрайова конференция на Но 
муниотическата партия на Юго 
славия. Организатори на кон 
ференцията бяха Триша Канц 
лерович, Коста Новакович, Мо 
ша Пияде, Славно Наурич и 
Лавра Клеманчич.

на спорните 
конференция се

2-12 май 1923 година с 
на 34 делегати от отраена от

участие
ната, 4 от емиграцията, двама 
представители на Номинтерна 
и един от Комунистичеия 
дежкия интернационал, 
конференция мине под знака 
на разиснване между тгривър 
жениците на тогавшния' секре 

ЮКП Симо Марнович

мла
Тазина конферен 

бяха от такова естество
Разногласията

цията
,и затова някои делегати напу 

което• Ц*|]
Непосредствена причина за 

организиране на конференция 
та беше да се премахнат труд 
костите които се явяват при 
съществуването на две центра 
лни ръководни тела на Парти
ята. Покрай ръководството в 
страната, съществувал е Из 
пълнителен отбор в емигра
ция, наречен още Задграничен 
комитет, създаден във Виена 
през септември 1921 година, 
със секретаря на ЮКП Симо 
Марнович начело. Противно на 
мнението на партийните актив 
висти в охраната, тази част на 
ръководството, в което се на 
мирели най-отговорни хора за 
политиката на Партията от 1919

онаха Конференцията, 
на Симо Марнович даде въз 

обезпечи болшин тар на
и партийните опозиция,, наяло 
искаше да Се създаде илегал 

високо способ

можност да 
ство за гласуване на резолю 
ция и избиране «на ново ръно 
водство. В новото ръководство 
покрай Симо Марнович влезна 
ха още Лаза Стефанович, Ми 
хаило Тодорович, Любо Радо 
аанович, Джуро Джаиович. Дра 

Славко Наурич. Послед 
Бунвич, Ловро Клемен

на и акционно
влиятелна Партия.на и

Конференцията разгледа при 
неединството в Парчините начич и 

гутин
ните двама бяха изключени от 
Партията поради антипартийна 
деятелност, а в ръководството 
по искане на Номинтерна бе 
ше коолтиран Триша Кацлеро 
вич поради създаване на рая 
новеоие със засилване на ля 
вата фракция в партийния Иен

тията. Тя беше по-кон струи ти 
първата нонференция.Всяна година на 12 февруари слагат венци на падналитте 

патриоти в на от
Това потвърждават и нейните
заключения в изграждането на 
ЮКП, в засилване на вътреш 
нопартийкия демократичен цен 
трализъм, в усъвършенстеува- 
не на кадрите. В ръководство 
то бяха избрани представители 

опозиция:

С ГОЛИ РЪЦЕ НА 

ТЕЛЕНИТЕ МРЕЖИ до 1921, бореше се тази по 
лютика пред Номинтерна и чле 
новете на Партията да покаже 
изправна.

тър..
Съществени въпроси на револ 
юционната стратегия и тактика 
която първата конференция от 
мина, или повърхностно и по
грешно разгледала, дойдоха 
след непълни две години на 
дневен ред на Втората крайо 
ва конференция на ЮКП, сви
кана по искане на членове

на дотогавашната 
Триша Нацлерович, Джуро Джа 
кович, Якоб Зорга, Джуро Цви 
«ич, Сима Милуш, Божо Вмдас, 
Митар Трифунович, Гойно Ву

НА 12 ФЕВРУАРИ 1942 го
дина в Нишкия концлагер 
„цървени кръст" концлагерис 
тите организираха Ьягство. С 
голи ръце те разкъсаха теле- 
!ните мрежи, след нато убиха 
стражарите. Това беше един 
от най-големите подвизи на 
концлагеристите през Втората 
световна война в поробена Ев 
рола. Акцията успя. Около сло 
концлагеристи успяха да избя
гат от лагера и да се при
съединят към партизанските 
отряди в околността на Ниш.

Организацията на бягството, 
самото бягство, което се про 
веде под ръководството на 
ЮКП, говори за твърде осми 
елена акция на комунистите и 
останалите концлагеристи. Те 
поведоха борба срещу охрана 
та «а концлагера при най-не
благоприятни условия — в ус 
ловията на голям терор.

В часовете на акцията на 12 
февруари 1942 година се сбъд 
наха драматични моменти, но 
ито все още не са проучени. 
Тук дойде до колективен от
пор срещу до зъби въоръже
ните немски окупатори.

Годишнината от пробива на 
концлагеристите и тази годи
на ще бъде ознаменувана с 
много манифестации в гр. 
Ниш. В тях ще вземат учас 
тие преживели концлагеристи, 
първоборци, младежи, пионе
ри и граждани.

Затова Конференцията *— 
със своите 22 делегати на пар
тийните организации от по-гол 
ямата част на страната и с 
по един представител на Комин 
терна и Комунистическия мла

кавичк и други. Бе взето реше 
ние цялото ръководство да ми
не в страната.

АНТОН КОЛЕНДИЧ

СЪДБОВНИ ДНИ НА 

ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (5)
т.е. българското правител- ритета на Третия райх вредни 

само в удобен мо- изявления, херцогиня Надеж
да била повиквана Нд отго- 

че ворност и й било отнето пра
вото да напуска работното си 
място ... Принцеза Евдокия 
не крие своето англофилство 
и не се стеснява и в компа
ния да говори за скорашната 
победа над англоамеринанени 
те врагове. Безспорно, тя има 
най-голямо влияние и автори
тет над Багрянов и в много 
негови постъпки се вижда 
нейното влияние....’’

друга информация на 
„Бюро д-р Делиус" от 11 ав
густ е описана една от акци
ите на посланика Бенерие и 
германските военни сили в Бъл 
гария. Акция, която трябвало 
да изиграе най-голяма роля в 
осуетяване на усилията «а пра 

от неговия вителството на Бапрянов да 
извлече страната от войната 

акция, ноягго същевремен
но трябвало да бъде увод 
готвения военен преварт на 
бъл парените фашисти !

„ ... Много преда 9 часа, ко 
гато бе планирано пристигане 
то на влака, на. самата глав
на гара и наоколо 
да се _ събират, групи прежда 
ни, най-много младежи. Това 

води начало още от времето, главно бяха номувисти и леви
донато Багрянов бал адютант чари, които привлече нашата
на цар Борис. Принцеза Бвдо добре обмислена подготовка 
вия, канта ,и «вината сестра Ооведомени бяхме, че са за'
Надежда, е херцогиня Виртем белязани и мнозина известни
няР!нС=К,пЛе Г)рчеи "рот“ни'к комунисти, дори И НЯКОИ -ЖИ- на националсоциализма. Пора- веещи нелегално, криейки ср 
ди овоите обидни и за авто- от полицията.

ство
мент да информираме съвети

Историческата истина за ликвидирането на царска 
България, писана въз основа на архивни данни, доку
менти и мемоарни записни. Диалог между Москва и 
София. Сталинова поръна до българското ръноводство. 
За Македония „на дипломатическата маса"! Фашистки
те агентури готвят преврат. Преговори с англичаните 
и америнанците без Съветсния съюз за оттегляне на 
България от войната. Сталин дава дирентиви за война 
против царска България. Окупационният комендант в 
Македония става министър на войската. Народът се 
вдига на въстание.

те. Защото и сами знаете, 
сме е нантакт с тях...!’’

И англичанинът обещал.
Британското правителство то 

гава не осведомило СССР за 
пристигането на „българския 
джентлемен", нито за хода ва 
преговорите ...ЕИМ
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връзка с търсенето на бри
танските фактори... Германското посланство и 

германските 
центрове в София до подроб
ности бил,и запознати с всич
ки тези крачки на българсно- 
то правителство. Главните им 
информации идвали 
от кабинета ,на самия 
тир-председател, 
личен секретар Маринов.

С информацията на Мари
нов от 17 юли д-р Делиус из 
праща до „Централата" в Бер 
лин и следната „забележка”:

В
разузнавателниЩОМ СТИГНАЛ ня турска 

територия, още пред Цариград 
го посрещнал първият съвет
ник на британското посолство 
който му казал: ако желае 
да води каквито и да било 
преговори трябва да има заве 
рено пълномощно от българ
ското правителство. В проти
вен случай Мошанова няма да 
приеме официалният предста
вител на Великобритания.

Осведомен за постъпките на 
Мошанов, британският посла
ник на 16 авгус .приел Моша 
нов качеството «на официа
лен и пълномощен представи 
тел на България и веднага му 
съобщил, че цялото

директно
минис.

течение 
— кан-на техните разговори 

то и евентуалните заключения 
— -ще бъдат доставени на 
правителствата на САЩ и Съ 
ветения съюз.

„Това — пише Мошанов — 
още повече усложни цялата 
моя мисия ..

Затова, след като успях да 
убедя британския! посланик е 
иенрената готовност на българ 
сокто правителство за започ
ване на преговори с Велико
британия, помолих да се от
срочи информирането на съвет 
окото правителство за тези 
преговори, защото:

„..помогнете работата ус 
пешно да се завърши, а ние

в

Мошанов нямал никакви „Иван Бапрянов е дълго.годи 
шен любовник на принцеза 
Евдокия, сестра на покойния 
цар Борис и на сегашния ре
гент принц Кирил. Любовта им

пълномощия — дори и паспор 
тът му бил фалшифициран! 
Затова зпочнахакато се намерил 
пред енергичното иснане на 
англичанина, противно на пре 
дишния договор за цялата ак
ция да не съобщава нищо на 
блъгарския посланик в Анкара 
Балабанов, Мошанов бил при 
нуден да се яви на послани
ка и чрез него да изпрати те
леграма до принц Кирил във

Текуща сметка 
62500-803-9529 
СДК — Ниш 

Печатница „Вуи Нарад- 
жич”, Ст. Пауновия 

М 72 — Ниш 
Адред не издателството:
1иш, 29 денем ери Л& 1
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М* НА ИДЕЙНАТА И ПОЛИТИ- 
чесна сила НА ВСЯКА ОРГАНИЗА
ЦИЯ НА СИВ ПРАН ЛЕСНАТА АКЦИЯ

БАБУШНИЦА

УРШИАОВНШ »ИЗГОШ« СПЕЦИАЛИСТИТЕ
През втория ден от посеще 

нието си на Горно Понишавие 
другарите 'Петър Стамболич и 
Минния Радованович, придру
жени от Драгомир Милоевич, 
секретар на 'Междуобщинсна- 
та конференция на Съюза на 
комунистите в 1Н1ИШ и Люби- 
ша Игич, председател ня Ме. 
ждуобщинската регионална 
скупщина посетиха Бабушни-

големи уоилия да догони по- Пиротсн^ и Димитровградска 
развитите. Той каза, че оощина. Заводите „Тигър" и- 
в средноорочния план на раз 
витие Бабушнишка община гла 
вно ще се обляга ня развитие 
то и модернизирането н<а сто 
пансните мощности. На първо 
място тласък на стопанското 
развитие на общината трябва 
да даде новостроящия се цех 
за производство на автопуми 
„Тигър”, в който ще се откри 
ят 654 нови работни места.

(От 1 стр.)
лич°~а.ПеТЪР СтаМб°- -Г:наес^НГ^РТт

Ние «мяма ношения във всички клетки н*

“”Т°еТ0 -вСаЪТаниНза^о0

таЯ ао5ноРваНаеНаАРИТе' В ~ лГрчеТкГТ^ионеГ^ 
та оонова е демократичната на цялата ни общност — 
процедура. В действителността оощност
деформациите на

мат свои организации на одру 
жения труд вече и в трите оо 
щини. Стамболич подчерта, че 
ьаоушнишка община занапред 
ще трябва д^ посвети много 
по-полямо внимание на обез 
печаването на необходимите 
кадри. Само по такъв начин 
може да ое обезпечи по-ус- 
корено стопанско развитие.

— Уравниловката в личните 
доходи — наза Петър Стамбо 
лич
рите да напуснат по-изостана 
лите ореди и да търсят място 
там, където ще бъдат и адек 
ватно възнаградени. Възможно 
е да се помогне и от страна 
на по-широката общност за 
обезпечаване на някои дефици 
тарни кадри, но този въпрос 
трябва да се разрешавя пла 
ново и дългосрочно тук — из 
тъкна между другото Петър 
Стамболич.

изтъ
кна накрая в речта си. в Пи
рот другаря Петър Стамбо- ца.тази полмти

йа и механизъм ся доста 
сти. Тук често в действие нли 
за някой интерес — поотде
лен или групов, монопол 
тук под разни изговори 
се пада в огтортюнизъм. Един 
от тези

че- лич.

често е причина над
ен и 
леко

изговори е, че „няма 
хора”. Трябва постоянно 
борим за по-смело

да се
и по-органи 

зирано отношение към младите 
хора.

Или да се спрем върху така 
наречените „случаи”, конфлик 
тите и кризите в трудовите ор 
ганизацим ноито често изли 

. зат на водело. Точно е, че в 
тези среди Съюзът на кому 
нистите не е успял да на ме 
ри решения и изход от оп 
ределени противоречия и стъл 
нновения на интересите и тога 
ва проблемите се натрупват, 
решенията се тръсят чрез чу, 
пене. Пои това винаги се на

По-нататък той говори за ра 
звитието на селскосто стопан 
ство като пооочи, че в Бабуш 
нишка община има условия за 
неговото интензивно развитие. 
Стамболич изтъкна, че сдру
жаването в селското стопан
ство е най-изгодния начин за 
това. Но отношенията между 
сдружените производители и 
кооперациите трябва да бъдат 
поставени на нови начала. Все 
ни производител трябва да бъ 
Де запознат с дейността на 
своята кооперация, да участву 
вя в създаването и разпреде 
лението на дохода. Чрез заоил 
ването на селското стопанство 
може да се сменни миграция 
та на населението от този 
край — подчерТя между дру 
гото Петър Стамболич.

мерят (решения, .но с цената 
Но големи щети - за интереси
те ня оаботническата класа.

Необходимо е —- подчерта 
Стамболич 
на идейните и политически 
сипи. ооганизираността и спо 
собносггя ня всяка ооганиза 
иИ;Я на Съюза на комунистите. 
Това е възможно само в пра • 
сктимеско акимя. Следовател- 

действуване, 
си

основен анализ

но, с акционно 
вътре в цялата обществена П. Стамболич в разговор с политическия актив в Бабушница В разговорите взеха уча

стие и секретаря на Между- 
общиноката конференция на 
Съюзя на комунистите в Ниш 
Драган (Милоевич и председа 
телл на Междуобщинската ре 
гионална скупщина Любиша

Взимайни думата
но-политическия актив, с проб Стауболич изтъкна, че трябва
лемите на Бабушнишка общи- да се дава път на развитието

оьл1^ска.а чОЛ>,и,,.л, ноято да се оттеглят подалече от на ги запозна председателя и на положителните тенденции
щом опециал/ния ешапон на плен- Общинската скупщина Стани- в Бабушнишка община, за кои

мм Илич. Между другото той то са създадени необходими
изтъкна, че (Бабушнцшна об- те* предусловия. Той наза, че Игич.
щин^- нато еДй3 от най-изоста е за волна похвала сътрудни
налите в Нишки регион прави чеството -между Бабушнишна,

На заседание на обществе- Петър

НИе Ни
псилик; «пеш И ьлДЯХЗ НвСипн ниците.

Те послушаха, но техният ко 
мандир известил Главната ди- 

гара, — ренция на полицията, откъде 
то интервенирали в Министер 
ството на вътрешните работи, 
а от там при министър-предсе

съм ни-новьлоIо трупане на 
телни групи около инак дооре 
охраняваната главна 
веднага каго подкрепа на ох 
ранат изпрати два взвода по 
лиция в пълна соева готовост.

макар непланирано, ирис ги дателя. 
гането на полицейския взвод По тава време около гарата 
добре дойде на нашата це  ̂1, се събрала голяма маса, пред 
защото предсказваше това но вождана от комунистите, и за 
ето се и случи: интервенция почнала да стачкува: „Срам!", 

ясно — „България свободна ли е стра 
на?”, „Да помопнем на съвет 
ските пленници! Дайте им 
хляб и вода!”

М. Андонов

ЛЕСКОВАЦ

Петър Стамболич говори пред политическия актив на 

13-те общини от Южноморавони регион
В упетън, на й февруари 

другарите Летар Стамболич — 
член на Председателството «а
СФРЮ и на1' Председателство рослав Здравкович, а със сто 
то на ЦК на €10К и Милия Ра ланското положение гостите 

подпредседател запозна председателят на Реги 
оналната стопансня камара Ви 
тко Аранджелович.

След това другарят Петър 
Стамболич обширно говори за 
някои антуални обществено-по 
литичеоки и стопански пробле

ДИМИТРОВГРАД

Интерес за 
постиженията 
в общината

на полицията и 
реакция на левичарските гру- 

Всичко това само можеше 
да предизвина по голям от
звук на подготвената акция.

Точно в 9 часа на 7-и пе
рон пристигна дългият влак с 
1200 съветски пленници имал 
ко английски и американски 
офицери. Масата на хулигани 
те нахлу към релсите, донато 
нашите войници — охрана на 

спираха доближава
нето им до вагоните с плен
ниците.

Като видяха масата, русите 
викат, търсейни

алистичесни сили 'изнесе се
кретарят на Междуобщинска
та конференция на СКС Ми

т.г.
пи.

Тогавя
рота българели полицаи, коя- дованович 
то докараха четири автобуса на Рредоедателството на СР 
и те веднага с оръжие за Сърбия посетиха Лесновац и 
бой започнаха да разгонват Власотинци. В Лесковац друга 
събралата се маса. рите Стамболич и Радованович

взеха участие в работата на 
политическия актив но 13-те об 
щини на Южноморавския .ре

пристигна силна

Ня 3 февруари другарите 
П. Стамболич и М. Радовано
вич посетиха Димитровград, 
където водиха разговори с об 
ществено-политичесното ръко
водство «а общината. Със се
гашните политически и стопан 
скй постижения, по-нататъш
ните насоки е развитието на 
общината и с проблемите, с 
ноито се среща Димитровград 
ска община, виоонтие гости 
запозна инж. Борис Борисов, 
председател ня Общинската 
скупщина в Димитровград.

Другарите Стамболич и Ра
дованович се интересуваха за 
осъществените резултати, 
особено зя изграждане на ов- 
цефермата в Липинско 
За започване на изграждане
то на тази овцеферма, 
голямя в Републиката, е под
готвено всичко. В изграждане 
то и ще се вложат 30 ми
лиона динара и фермата ще 
бъде готова 1980 година. По 
този начин „Сточар" покрай 
сегашните шест хиляди овце 
за производство на мляко, ме 
оо и вълна, ще има още пет 
хиляди овце за разплод.

А. Димитров

След нато масата не поиска 
да се разотиде, полицията бе
ше принудена да изгърми залп 
във въздуха с цел да се очи
сти пространството и осуети
събирането и стачкуването...” г . региона, за ролята .и -задачите

на Съюза на комунистите и
Тази „акция”, инсценирана останалите организирани соци-

-от „Бюро д-р Дели1ус" имала 
за цел последнатя група на 
съветсните и а нгло-американ- 

пленници, които герман
ците прехвърляли в Райха, яв 
но и демонстративно да се 
транспортира през София, — 
противно на споразумението 
за тайността на такива тран-

влака ми на развитието и за между 
народното активност на Юго 
славия.

В следобедните часове дру 
гарите Стамболич и Радовано 
вич посетиха Влаоотикци.

гион.
Уводно изложение за актуал 

ните въпроси зя развитието на
започнаха да 
вода и храна.
.Влроуем, макар

утро, денят беше извън- 
и слънцето тък-

че беше Ст. Ст.
още
редно горещ 
мо печеше, а според плана ох
раната изобщо, не даваше во
да, на пленнйцйтв' нрето пред 
извика бурни .гфЬтеоти^а, ру- 
сйте.

Виковете и стенаниятя ^ иа 
руските пленници, възклицанп 
ята и протестите на събрал и- 

българсни комунисти, и 
на наши-

оните а

поле.

най-
спорти.

те се
отсечените команди,
- войници - охраняващи 
влана' — вдигнаха такава гю
рултия, че беш0 необходима
интервенцията на българската

полиция. Българските полицаи 
се опитаха да св намесят по 

обаче нашият

Пронел се слух, че тази де
монстрация при русите 
падните съюзЬици ще предиз
вика реакция, която шя прпро 
чи или поне затурдни започна 
тите преговори на българското 
правителство.

и за-те

Посрещане на др. Стамболич, Радованович и Милоевич 
в Димитровград

ж.п. линиите, _____
офицер, командир >на ешало- 
на, ги предупреди, че прябва Следва)
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В ОБЩИНИТЕ В ЮЖНОМОРАВСНИЯ РЕГИОННИШНИ РЕГИОН ЗА ЗАЕМ СА ЗАПИСАНИВ

ПРЕИЗПЪЛНЕННАРОДНИЯТ ЗАЕМ359 МИЛИОНА 

ДИНАРА нен с 17 ^стТзГ^етГсаОна15з0ас“”и ^аботиицитГГор- 

ганизацните на сдружен труд

организациите ня МР*"““*
—ОСЦЦО УЦО. е са ^аг,и ■
2,9 милиона динара и

плана си с 1Ду ■

га само селскостопанските про 
изводители в Гаджин хан са

До края на януари в 15-те 
общини в Нишки регион 
заем за изграждане на автома изпълними 100 на сто плана 
гистралата Белград — Ниш и по записване на заем. В ос 
уреждането на реките Дунав, танапите общини .и покрай за 
Сава и Морава, са запиоани об силената активност, все още 
що 359 милиона динара. няма съответни резултати. Но

До тази дата републикан. до края на февруари има още 
ският план по записване на за време и сигурно е, че планът 
ема е преизпълнен с 26 про ще бъде изпълнен в ловенето

общини в региона.
Най-добри резултати по запи 

оване на заема са постигнали 
Гаджин хан — 151 на ото, Ниш 
— 138, Свърлиг — 135 и Ди 
митровпрад с 130 на сто. М.

150 милиона динарасума от 
е преизпълнен с 17 на сто. 
Очаква се, че до края на този 
месец, когато приключва аици 
ята( записаната сума ще бъде 
още ло-голяма.

според констатациите на 
Председателството на Между- 
оощинска1а нонференция на 
ССР*-? и на Регионалния коми
тет за записване , и реализира
не на заема, тази 
потвърдила овоя общонароден 
характер и в общините в Юж 
номоравокия регион.

В записването на народ
ния заем за изграждане на 
автомагистралата Белград — 
Ниш и за регулация на поре
чията на Морава, Оавя и Ду
нав, тринадесетте общини от 
Южноморавошц регион са по
стигнали доста добри резулта 
ти. В тази анция, която е от 
голямо обществено и стопан
ско значение са 
90.723 души и 
милиона динара. Планираната

за

труд 
сал и 
преизпълнили 
на сто.

в Сурдулишна община общо 
записаната сума -ня заема въз 

13 милиона и ми 
Босиле-лиза на 

хиляди динара; 
градска на 

Временно 
от Региона в чужбина също 
са запиели значителни сред
ства за народния заем. Срав 

по-слаб отзив в тази

— с 7цента, а регионалния 
процента. В повечето общини 
са записани запланираните су

вакция е 4 милиона динара, 
заетите работнициучаствували

записали 182ми. На село планът в много 
общини не е изпълнен. Засе Главни носители за записва 

не на заема са били органи
зациите ш сдружения 
Те са се първи озовали и в 
голям брой от тях записване
то на заема е отпочнало и за 
вършено преди утвърдените 
оронове. От общо 66 хиляди 
работница в обществения сек 
тор в Региона, заем в износ 
от 151 милион динара са за
писали 57 хиляда работнина.

нително
анция са оказали частите за 
наятчии и пензионерите.

По отношение на записания 
заем от страна на 
селсно-стопански производите- 

най-добри резултати са 
общините Вой-

труд-
Чедо Джурджввич:

частните

Да крепне и се развива 

братството и единството
ли
осъществили 
ник и IВладичин Хан.

По предложение на Предсе
дателството на Междуобщин- 
сната нонференция на ССРН 

Регионалния съвет за за 
на заема, общините, 

които са преизпълнили плана 
трябва още веднага 
готвят програми за 
на средствата, които им при
надлежат. Тези средства мо
гат да се ползват за изгражда 
не на комунални обекти.

По масовост в сравнение ня 
съвкупния брой на работници 
те най-добри резултати са по 
стигнати в общините: ТЪРГО
ВИЩЕ, СУРДУЛИЦА, ВЛАСО- 
ТИНЦИ и БОСИЛЕГРАД. В Сур 
душица 3.500 работнина от ор 
ганизацните на сдружения труд 
са записали 11 милиона дина 

плана си

и на 
писване

та борба — една цел и зада 
Чд имат и днес — опазване на 
придобивките от Народоосвобо 
дителната борба. Трябва да се 
прави всичко възможно за о- 
ще по-голям прогрес на този 
край, който вече си е начер 
тал опорни точки ня бъдещето 
развитие. Да се води активна 
борба за развитие и внедря 
ване на делегатскатя система 
и пълно прилагане на Закона 
за сдружения труд. 
от революцията трябва да пре 
дават своя опит на младите, 
които оа продължители на 

заяви между

щените придобивки от борба-Чедо Джурджевич, секретар 
Републиканския отбор ня Съю 
за бойците, който на събора 
на просветните работници в 
Бабушница говори за таченото 
на традициите от Народоосво 
бодителната борба, се отзова 
на нашата молба за читателите 
на ,;Братство" да каже какво 
мисли за таченето на тези тра 
диции в Бабушнишна община.

— Мисля, че онова, което 
важи за таченето и развитието 
на революционните традиции 
от Народ ©освободителната бор 
ба в цялата страна, се отнася 
и за Бабушнишна община. 
Дълг на всички ооциалистиче 
ствуват за опазването на све 
ски сили е съвместно да дей

да из
ползванета.

Добре е известно за какво 
са се борили и давали живо 
тите си бойци от НОБ: за по- 
добро утре, за прогрес. Наш 
дълг днес е да пазим тези 
придобивки, да развиваме на 
шата самоуправителна систе
ма, на укрепваме ва дело на 
шата необвързан политика.

Специално тун, в Бабушниш 
ка община, на дело трябва да 
се засвидетелствува и укреп 
в а братството и единството на 
сръбския народ и българската 
народност. Защото една цел 
са преследвали във въоржена

В. В.ра и преизпълнили

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА НЯКОИ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА СН
Бойците

тяхното дело 
другото другаря Чедо Джур- комунистите от отделни трудо 

ви организации (като шледи- 
цията, съюзните и републикан 
ски инсленции, „Ниш-енспрес" 
и др.), които досега имаха от 
делна първична организация.

Освен това е предложено 
местната общност в Димитров 
град да формира Конференция 
на Съюза на комунистите, на 
делегатски основи, ноято би 
съчинявали делегати от всички 
първични организации на Съю 
за на комунистите в града. 
Конференцията би наброявала 
59 членове.

Ще се формират и активи 
на Съюза на комунистите в ос 
новните училища в селата Ка 
меница, Смиловци, Поганово и 
Долна Невля, канто и активи 
на комунистите в 
единици на „Сточар 
ловци и Каменица.

С тази реорганизация ще се 
създадат условия за много ло- 
успешна работа на комунисти 
те в определени среди.

Статутарната номисия и ко 
мисията за развитие и идеоло 
гичесно изграждане на Съюза 
на комунистите, при Общинска 
та конференция на СК в Дими 
тровпрад, обсъдиха въпроса за 
реорганизация на някои първи 
чни организации на СК в общи 
ната. Предложението на коми 
спите разгледа и прие Общин 
сният комитет «а СК, а оконча 
телно решение ще приеме Об 
щинската конференция на СК 
в Димитровград.

Според преложението по ед 
на основна реорганизация ще 
се формира в двет1е меотни 
организации в Димитровград 
— Градската организация на 
СК и първичната организация 
на търговията и гостилничар- 
ството.

Според предложението освен 
съществуващите в момента 
местни организации трябва да 
се формират и три районни 
организации на СК, от първи, 
втори и трети район. В тези 
организации ще се включат и

джевич.
М. Андонов

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД

Увеличение цената на 

хляба за още 0,10 динара
белия и получерния хляб, до- 
като цената на черния хляб 
няма да се увеличава. Предло 
жено е увеличението да изна 
ся 0,10 динара и по този на 
чин хлябът би струвал: Бели 
ят (810 грама) 5,20 динара, по 
лубелият (980 прама) 5,20 ди 
нара и получерния (1,080 кило 
грам) 4,80 динара. Ценатя на 
черния хляб (1,080 килограма) 
остава същата — 4 динара.

Изпълнителният съвет реши 
да предложи на Общинската 
скупщина дя приеме предложе 
ното решение и увеличи цена 
та на хляба. Всъщност сегаш 
ните цени на хляба ще оста 
нат неизменени, но ще . се 
направи изменение в теглото 
му (същото ще се намали с 
10 до 15 прама).

Според обоснованието това 
увеличение е последица на 
увеличените разходи на тран

Изпълнителният съвет 
Общинската окупщина в Дими 
тровпрад обсъди 
на Междуобщинското управле 
ние за цени, за увеличението 
цените на хляба. Опоред това 
решение трябва да се увели 
личат цените на белия, полу

накто и законопроекти за от 
деляне на част от дохода на 
СР Бърбйя като участие във 
финансирането ня междуоб- 
щинсмите регионални общно
сти. -И във връзна с двата до 
кумента членовете на Изпъл
нителния съвет се изказа по 
ложително.

при

решението,
трудовите 

в Сми

БАБУШНИЦА

А. Д.Прекъснати
съобщенията

А. Д.
А*

ЗАСЕДАНИЕ ЙА ОСС В ДИМИТРОВГРАД

Приета програма за работаОт една седмица насам са 
пренъснатй съобщенията меж
ду Бабушница и Звонци.

При Стрелъц се е свлянло 
землище и е прекъснало пъ
тя. В Звонци оа ,.заробени” 
четири рейса на автотранслор 
тното предприятие от Пирот.

Съобщенията между Бабуш- спорт, 
ница и Звонци не могат

На 8 февурари се състоя 
заседание на Общинония оин 
дикален съвет е Димитров
град. Оовен членовете на Съ
вета на заседанието присъс- 
твуваха и директори на орга
низациите н>а сдружения труд 
от областта на 
председателите на първичните 
синдикални организации от об

ластта на стопанството и пред 
седателите на самоупраеител- 
ните работнически контроли.

На заседанието бе разгледа 
на информацията за отсъс
твията от работа на работни 
ците от организациите на сдру 

стопанството, жения труд и трудовите об
щности в Димитровградска об 
щина през 1976 година.

Съветът 
за работа за

прие и програма 
| период януари 

декември 1977 година, а 
бяха разгледани и някои въ
проси във връзна с прилага
нето на Закона за сдружения 
труд.

,л Изпълнителният съвет обсъ
Аи и проектообществения до 
говор за провеждане полити 
натя на цените в СР Сърбия,

се установят понеже 
ще продължава да се двийМ.

м. А.
А.
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БАБУШНИЦД

Е ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА

ЗА ОЩЕ ПО-ТЯСНО СВЪРЗ 

ВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

СЪС СДРУЖЕНИЯ ТРУД

ПОВЕЧЕ ПРАКТИЧЕСКА
РАБОТА

В ОБЛАСТТА на С цел хората да се запоз
ная г със задачите си и да се 
оспосоолт за изпълняването им 
миналата година в димитров
градска община са организира 
ни обучения за числящите се 
към тези части. В тях е оо- 
хваиат голям брой, а за пър
ви шът и жени.

Провеждани са главно тео- 
ретически обучения. В течение 
на миналата година прантичес 
кит,е обучения са провеждани 
по-слабо и поради това тази 
година предстои по-голяма ря 
бота.

самозащи
тата от миналата тодина вДи 
митровградсна община са об
разувани и поделения за об
щи работи. ТТо думите на То
дор Младенов, завеждащ Об 
1Ц)Инския щаб за гражданска 
защита тези части представ
ляват основна клетка на само 
защитата.

Какви са тези части и как 
ви са прените им задачи, бе
ше един от въпросите, с кой 
то се обърнахме към другар^ 
Младенов.

— Основна цел е включени 
те лица в тези части да се 
оспособят за спасяван© на 
гражданите в случай на вой
на, природни бедствия — на

Изхождайки 
утвърдени с решенията 
сетия номпрес на СЮК 
мия конгрес на СКС 
туционните 
новяваване

сой циал истич еоки

от задачите, 
на Де 
'И Оед 

и нонсти 
решения за уста 
на са моу прави тел 

отноше-

Предстоящите преобразова 
ния във 
вателнмя процес поставят сери 
озни задачи пред просветните 
дейци.

Основна задача, която 
пред училищата е преустановя 
ваве и свързване на образо 
ваниет© със сдруженил труд. 
Възпитателно- образователният 
процес в настоящия момент 
■пен принаподен кьм изисквания 
все още не е в най-пълна сте 
та на вашето самоуправител- 
но социалистическо развитие.

С реформата на училището, 
която ще стане в два етапа 
— за две-три години ще тряб 
ва да ое внесат коремни проме 
ни. На първо място възпитани 
ето и образованието ще се 
свържат със сдружения труд 
като отделно внимание се по 
свети на производствения труд. 
Ще изчезнат завинаги появили 
те се от локано различия в 
образованието и образование
то, когато известна част от 
младото поколение просто се 
предопределяше нъм така на 
речевите „работнически” зан 
ятия, а друга — нъм виеше 
образование. С гласуването на 
Занона за сдружения труд, с 
провеждането на реформата 
се настои тези различия да се 
премахнат, а училището най- 
тясно да се свърже с живота, 
с околната среда.

Но този процес изисква го
леми уоилия. В него на първо 
място ще трябва да се анга 
жира просветните работници- 
комунисти. Те трябва да .съдей 
ствуват за непрекъснато изди 
гане социалистическата идей
ност в във възпиталенно-обра 
зователни процес. .Пълното осъ 
ществяване на принципа за 
кадрово укрепване във възли 
танието и образованието е ос 
новна задача ва партийните ор 
ганизации по училищата. Те 
ще трябва да извършат анализ 
на морално-политическата год 
ност на съществуващите кадри 
и да набелязат мероприятия за 
подобрението им. Също така 
— ще трябва да се поведе 
организирана акция за възна- 
граждаване според труда и о- 
ще по-пълг^ изява на самоу 
правителните отношения. Зана 
пред ще трябва да ое настои 
за нови кадри във възпитани 
ето и образованието да се на
сочват хора, дълбоко и всет 
дайно закърмени с идеята за 
социалистическото ни самоу- 
правително общество.

Комунистите във възпитател 
но-образователните институции 
ще трябва да се борят и за

в ъз пи тат е л н о -обр аз о-

стоини
Нйя :И по-пълно включване в 
провеждането на реформата 
основното и средно образова 
ние у нас — на 4 и 5 февру 
аРИ В Ьабушница се проведе 
събор на прооветните работни 
Ци от общината.

По време на теоретическите 
обучения са отправяни много 
въпроси, пряко свързани с еже 
дневния живот на гражданите. 
А и това показва, че има по- 
голяма нужда от практическа 
работа.

Особен интерес са показали 
поделенията в

В първия ден от събора 
200 просветни дейци

към 
изслуша 

ха доклади за съвместните ос 
нови в системата на насочено 
то образование, което 
Мирно Якшич, директор на За 
вода за подобрение 
таниетои 
Ниш, Трифун Трифунац говори 
за програмирането на възпита 
телно образователната работа 

основното училище, а Драго 
люб Петрович, съветник 
Завода за подобрение на об 
разовакието в Ниш — за публи 
чната и културна дейност на 
училището.

роднения, пожари. Следващата 
крачка е оказване на първа
помощ на такива лица. Естес
твено в случаи на химически 
и бантеорологичесни 
с,явания те предприемат опре 
делени мероприятия за пречис 
тване (деьонтаминация).

изнесе местните об
щности по селата, донато в 
Димитровград е 
по-голяма

замър-на възпи
изоставала 

активност на тезиобразованието в
части.

А. Д.

°РЪКДСТВЕН Д0Г0В0Р ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Е

НА РАБОТНАнъм

ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА 

МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИНа втория ден от събора 
Свето Шобот, съветник в Из 
пълнител ния комитет на Пред 
седателството на ЦК на СКС 
запозна присъствуващите с 
най-актуалните въпроси от ра 
звитието на обществеко-иконо 
мическите отношения в обла 
стта на възпитанието и обра 
зованието.

За развитието и таченето на 
революционните традиции от 
Народоосвободителната барба 
и революцията във възпитател 
но образователната работа го 
вори Чедо Джурджевич, сек ре 
тар на Републиканския отбор 
на Съюза на бойците в Бел 
град, а на тема Съюзът на но 
мунистите в международното 
работническо движение — скя 
зка изнесе д-р Станислав Стоя 
нович, секретар на Комисията 
за международни отношения в 
Изпълнителния комитет на 
Председателството 
в Белград.

Тези дни ще бъде приет нов Обществен дого- 
вор, които ще утвърждава_ основите на политината
за заемане на работна ръна на територията на Юж- 
номоравската междуобщинена 
до 1980 година

развитие на ученическото само 
управление. регионална общност

М. А.
Общественият договор ще 

бъде подписан от общински
те ску падини, М еж дуо бщ инени 
те конференции на ССРН и 
Съюза
младеж. Регионалната стопан
ска камара и самоуправителни 
те общности за заемане на 
работна ръна .във Вранл и Ле 
оновац.

ва е охрабряващ факт, защо 
то става дума за 
планиран ръст 
на работна ръна ,в СР Сърбия 
извън автономните области.

Отделно внимание в Обще- 
отвеният 
предложените

най-високАВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД:
по заемането

на социалистическатаТЪРСИ НОВИ КАДРИ
договор привличат 

решения, спо-В Автотраспортното предпри 
ятие в Босилеград, в което то 
зи месец изтича срокът 
временното управление, е обя 
вен конкурс за директор, заве 
ждащ счетоводствената служ
ба и за секретар. За тези най- 
важни ръководни места в пред 
приятието се търсят необходи 
ми кадри, на които ще бъдат

предложени сравнително добри 
условия за работа. Също така 
обявен е конкурс за ръководи 
тел на ремонтната работилни 
ца и за други .специалисти, не 
обходими на тази 
организация, която е 
но преодоляла финансово-мате 
риалните си трудности.

ред които най-големи 
в средносрочният развоен пе
риод ще се отделят за заема 
нето

грижи
«а Според този документ, чи- 

ито основни решения охвана- 
ти и в Обществения план за 
обществено-икономическо раз
витие на Южноморавския ре
гион до 1980 година, броят на 
заетите годишно трябва да на 
раства с около 7 на сто. То

на млади работници и 
които за -първспециалисти, 

път търсят работа. Именно в 
структурата на незаетите те 
се намират на първо място. 
Задължителното приемане на 
стажанти в стопаснките и из- 
вънстопансни организации във 
всички общини в Региона, ще 
допринесе много по-бързо от 
калното досега да получават 
работа. Както се очаква, с ре
ализирането на товя меропри
ятие ще се подобри квалифи
кационната структура на зае
тите, ноето е важно предус- 
ловие за подобряване на про 
изводителността на труда.

Развитието ня промишлено- 
услужните отрасли и сдружава 
нето .на средствата и труда в 
занаятчийски кооперации — 
там където съществуват пот
реби и обществен интерес — 
откриват кови възможности за 
заемане на работна ръна.

Този документ също така 
предвижда масово включване 
на селското население в раз
лични облици на сдоужвене 
и чрез подобрение на мате-

стопанока
успеш

на СЮК
В. В.

АКТУАЛНО

ОТГОВОРНОСТ В СДРУЖЕНИЯ ТРУД
кцил нужно е идейно- 
политическо и организа
ционно-кадрово оспоооЬя 
ване на синдикалните ор 
ганизации — маза се на 
съвещанието с ръководи 
телите на 
синдикални съвети.

Планираната 
за оспособяването

о бщ ес тв емо-н ол и т ич е с н и 
низации, а преди !ВОИчко със 
Съюза на комунистите и са- 
моуп|раВ'ИтеЛ'Н1Ите органи. Разби 
ра се, най-голяма отговорност 
в тази област имат синдикал-

орга ци» ма сдружения труд, синди 
налните организации имат за 
повишаване производителност
та на труда, рационалното и 

. ефинаоно стопанисване, подоб 
рлване на трудовата диоципли 
на и прочее.

Според утвърдената на съве 
щението пропрама за дейност, 
във всички първични синди
кални организации в общини
те ще се разговаря върху де 
ветнадесет теми, означаващи 
същественото съдържание на 
Закона за сдружения труд и 
непосредствената дължност и 
отговорност на Синдикатите. 
Начинът, на кото ще се реа-

Успоредно с предстоя 
избори в първичщите

н ит е организации, Съюза 
на синдинатите има за 

оопособявазадама да 
своите членове за после 
дователно прилагане на 
практика Закона за сдру 
жешя труд. Решителни 
резултати в преустрой
ството ня организациите 
на сдружения труд 
светлината на Занона за 
сдружения труд трябва 
да се постигнат през та- 
зи и идващата година.

Във връзка с осъще 
стаяван ето на тази зада 

дни Между-об 
съвет на Съю

общинските нит е о.рга низа ции.
На проведеното съвещание 

се изтъкна, че една от ос
новните задачи, по която най- 
голяма непосредствена отго
ворност имат първичните ор
ганизации на Съюза на синди 
ватите © изграждането на сис 
темата на доходните отноше
ния в сдружения труд. Тази 
длъжност, произтичаща от За 
ноня за сдружения труд, под
разбира разработване на та
кава система в разпределяне 
то на дохода и личните дохо 
ди, която ще стимулира лич
ният труд, рационалното пол
зване ма средствата за рабо
та, интензивното 
на труда и средствата и др. 
Непосредствена

дейност
на

организа- 
ще се 'реализира 

предстоящите 
ци. Тя има за цел първи 
чните синдикални органи 
зации да бъдат главни 
организатори и реализа
тори на всички инициа 
ти ви на трудещите се 
организациите на сдру
жен труд, за да може съ 
ществуващатя 
да се 'мени с решенията 
от Занона за сдружен 
труд. Тази отговорна и 
сложна зедачд успешно 
ще се осъществи в съ 
трудничестао с другите

синдикалните
циив

месе-в

риалните, социални и култур
ни условия осъществяване на 
по-добри резултати в селско
стопанско пооизводотво.

Съгласно Договора във всич 
ни общини ще се изготвят 
конкретни програми за разви
тие Нг* услужните занаятчий
ски дейности м за задоволява 
не на потребите от този виц. 
като една от възможностите 
за по-бързо заемане на тър- 
оещите работа.

в
ча, тези 
щинсиият 
за на

лизира тази задача ще озна
чава конкретно преизпитваме 
на собствената самоуправнтел 
на практики м прилагане на 
онези решения, 
доля 
ТРУД.

всиндикатите 
Южноморавския регион 
организира 
на моето се утвърди про 

за дейност. За из 
на своят,я об

ществено-политичоона ро 
конституционна фун

практика
съвещание,

ноито опре- 
Занона за сдружения

сдружаване
грама 
лълияване отговорност 

във всяка основна организа- в. в.в. в.
ля и
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ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУДОТ ПРОЕНТООБЩЕСТВЕНИЯТ ПЛАН НА БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА ЗИДАР« ДОБРЕ НАПРЕДВА»ПОДТИК ЗА ЗА

НАЯТЧИЙСТВОТО
БОСИЛЕГРАД. ПРЕДСТОИ СДРУЖАВАНЕ С

ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОСТ в 
БЕЛГРАДСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАД -.■Г

организации 
на „Зидар" 

канто и уоилията 
и винаги 

за успешно

щина, трудовите 
ноито отписаха 
дълговете, 
преодоляна 

ор ло средства 
панисвание.

Деловита резултати през из 
теклата 1976 година са поло- 
жители. „Зидар" модернизи
ра овоите съоръжения, със 
събствени средства купи нова 

положението

ще преодолее трудностите и 
й предричаха фалит.

Но благодарение на помощ- 
общност,

ПРЕДИ няколко години стро 
ителното .предприятие „Зидар” 
в Сурдулица имаше загуби от 
около 10 милиона динара. То
гава мнозина се 
ча тази сггапаноиа организация

е има-
занаятчии- та от по-широката 

обществено-политическите
ганизации и Общинската скуп

стоПроизводственото и услужно 
ство, което трябва да обезпечи работа на 
голям брой незаети работници, а в средно- 
срочният развоен период то ще бъде стиму
лирано с различни мерки на Общинската

съмняваха,

скупщина
на работниците 
се поправи.лят за работа в този отрасъл, 

ь резултат на това занаятчии 
ството подържат стари хора, 
повечето от които са пред 
пенсия. По такъв начин съдоа 
тя на редица важни занаяти 
стана неизвестна.

НАСКОРО трите съвета на 
Общинската скупщина в ьоои 
леград ще обсъдят и приемат 
плана за обществено-икономи 
ческо развитие на общината 
до 1980 година.

В този важен документ, ной 
то бе на широко публично 
обсъждане в местните общнос 
ти и организациите на сдру
жен труд, отделно място зае 
ме развитието на производ
ственото и услужно занаятий 
ство в общината. Това не е тенекиджийни

на 1973 година 
сметка на

От началото

Д3идар^ нГТбила блокирана.

Това ще Р040’ 40 ®механизация: машина за маза 
булдозер и един на 

През настоящата година 
милиона дина

не, кран,Данните говорят, че на те
риторията на цялата оощина 
сега съществуват само 70 за
регистрирани занаятчийски ра 
ботаници. Най-много има зи 
даро-строителни, шивашки и 

работилници.
без основание. Занаятчийство Обаче, няма нито една сервиз 
то като стопански отрасъл за

ми он.
отдели още два

нова механизация.ра за
За настоящата 

обезпечена работа. В Сурдули 
ца предприятието ще строи 
ново основно училище, автооу 
сна станция, сервиз за автомо 
били „застава”, склад за кар 
тофи и две жилшцни сгради. 
„Зидар” ще строи и една жи 
лищня сграда в Босилеград, 
чиягго стойност възлиза на 4 
милиона динара и кланица съ 
що в Босилеград на стойност 
от около 7 милиона динара.

В „Зидар" считат, че обемът 
на работите тази година ще 
надмине планираното, тъй как 
то има обекти, чието изграж
дане е извън годишния план.

Понастоящем в „Зидар” ра 
ботят към 400 работници, от 
които 170 души са на обек
тите в странство. До края на 
средноорочния период ще при 
еме на работа ое по-голямо 
число работници, а и към сто 
тина сезонни работници годи

година има

на работилница за поправка 
в на електрически уреди.

За изчезването на някои за 
наящ въздействувд и масова
та употреба на нови промиш
лени стоки. Но за сметка на

ема все по-важно място 
структурата на стопанството 
в общината и предлага въз
можност за откриване на мно 
го нови работни места.

В този период занаятийство 
то ще се развива чрез ра
згръщане на мрежа от раз
лични сервизни работилници. биват път. 
Имайки предвид обзавеждане
то на домакинствата в града 
и селата с различни техниче 
ски уреди, ясно е, че в този 
период още повече ще се 
чувствува нуждата от различ 
ни битови услуги.

Главен организатор на об
щественото промишлено зана
ятчийство ще бъде предприя
тието за производство, търго
вия и битови услуги „Босиле
град”. Една от неговите основ 
ни организации на сдружения

това се явяват нови занаяти. 
За съжаление, -в Босилеград - 
ска община те трудно си про

Чрез тези мероприятия ще 
се създадат по-добри условия 
за развитие на частното за
наятчийство, което ще прив
лече повече млади хора.

Сурдулица: „Зидар" се модернизира и строиВ. В.

В НЯКОЛКО СЕЛА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Намерени залежи шно.
В момента „Зидар" е ,де- 

фицитарен" с професионални 
кадри с виеше образование, 
което изисква развитието на 
организацията, нейната програ 
ма в предстоящия период.

— Възнаграждаването на ра

труд ще разгърне развитието 
и на домашното ръкоделие, 
за което съществуват добри 
условия: суровини, женска ра 
ботна ръка, възможности за 
пласмент на продукцията и Извор и други места. Устано 

вените количества възлизат на.
15 хиляди тона. Чрез анализ е ботниците в нашата организа

ция е според резултатите от 
труда. Покрай материалните 
ефекти в работата, това допри 
нася за укрепване на колек-

Отпреди известно време ге намериха кварц, чиято употре- 
олози от мината „Неметали" в ба има широко приложение в 
Кратово започнаха да изслед промишлеността. Досега квар
ват терените в Босилепрадсна цови залежи се намерени в Ли установено, че кварцът на-

и община и на повечето места сина, Божица, Ресен, Любата, мерен в Босилеградска общи
на задоволява необходимите 
технически изисквания за ек
сплоатация.

др.
Чрез икономически меропри 

тия Общинската скупщина 
ще стимулира развитието 
на онова обществено занаят
чийство, коеУо популярно се 
нарича .дребно стопанство”. 
В развойният п^иод за този 
вид занаятчийство навреме 
ще се обезпечава лонация за 
необходими обФ<ти и работ
ници. В този стопански от
расъл ОСТ „Босилеград” ще 
инвестира 2,5 милиона динара, 
които ще се използват за из 
граждане на нови занаятчий
ски работлници и за обзавеж 
дане на съществуващите.

Източници на нови инвести
ции е областта на занаятчий
ството ще бъдат: Републикан
ският фонд за подтик на не
достатъчно развитите краища, 
банкови кредити и собствени 
средства на ОСТ „Босиле
град".

Събранието работниците в нрояшната занаятчии 
ска работилница „ПРОГРЕС” в Димитровград на свое
то заседание от 7. 2. 1977 година взе решение за обя
вяване на

тива и отношенията между не 
говите членове — заяве дирек 
торът на „Зидар" МОМЧИЛ 
САВИЧ.

Но' и в „Зидар” 
болка, която трябва спешно да 
се излекува. Това е неолравда 
телното увеличение на отпус 
ните „ло болест". В сравнение 
с 1975 година през 1976 те се 
удвоили. В 
предстоят «онкретни 
на трудовата организация, за- 
щехто не е тайна, че и тук 
има „болни”, които са здра
ви. Честите „боледувания" от 
този вид, значително намаля
ват деловите резултати на ор 
ганизацията и личните доходи 
нея. А за загубите _~ 
на болшинството работници 
роко обществено, значение да 
не говорим.

Да изтъкнем

С оглед, че установените но 
личества са недостатъчни за 
по-обемна експлоатация, мина 
та „Неметали" ще продължи 
изследванията. Съществуват ин 
дикации, че в Босилеградска 
община кварцови залежи има 
на повечето места. Минните 
изследвания ще продължат 
в по-голямата част от община 
та. Трудовият колектив на „Не 
метали” е също заинтересован 
и за експлоатация на графит. 
Такива залежи съществуват в 
Долна Любата, а намерените 
количества възлизат на 300 хи 
ляди тона.

има една

Конкурс
това отношение 

задачиза попълване на следното вакантно работно място: 
ДИРЕКТОР НА ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
Условия: Кандитатът трябва да има —.

1. Полувисше образование (юридически или ико
номически отдел) — може и без трудов опит,

2. ВКВ-работник-нрояч с 5 години трудов опит, 
от които 2 години на ръководни постове.

— Покрай общите условия, предвидени с кон
курса, кандидатът трябва да изпълнява и специални 
условия за работа на ръководни постове.

— Лличният доход — според Самоуправително- 
то споразумение,

— Молби, обгербвани с 1 динар административ
на такса и останалите документи се изпращат на адрес: 
Крояшка занаятчийска работилница „Прогрес” Димитро 
вград.

от по-ши-
ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ЩЕ 
СТИМУЛИРА ЧАСТНОТО ЗА 
НАЯТЧИЙСТВО

в
Такава съгласие се постигна 

между ръководителите на Об още един по- 
штелен резултата на „Зи

дар : с белградското строител 
но предприятие „Рад" е под
писан договор за делово и 

сътрудничество, 
реални възмож

ни в близко бъдеще „Зи- 
' Да се сдружи 

голяма и мощна трудова 
низация.

ложщинената скупщина в Босиле 
град и управлението на „Не 
метали". В проведените разго 
вори в Босилеград участвувах^ 
и председателят на Общинока Съществуват 
та онупщина и секретарят на 
Общинския комитет на СК в 
Кратово.

Дълпо време частното за
наятчийство в Босилеградсна 
община ое намира в сериоз
на криза, чиягго последица е 
липсата на голям брой за
наяти и изчезване на съще
ствуващите. Поради недоста
тъчното стимулиране на част
ното занаятчийство, все по- 
малко млади хоря се опреде-

техничеоко

нос
дарКонкурсът остава открит до попълване на рабо

тното място. с тази 
орга

В. В.
С. Микич
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МИТРОВГРАДСКААОБ1цЙнаА ЗА СДРУЖЕНИя труд

1 Ш • ~т ''"тхя МШ Ш -
в ди БАБУШНИЦА

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

ИЗХОДНА ОСНОВА НА 

СДРУЖАВАНЕТО
ИЗГЛЕД ОТ с. ЗВОНЦИ

».ГЬДСТ АЗИТЕЛи 
ската скупщина, 
гюлитичеинт е 
меделсжага 
ча±/

на Общин 
ошцесгвегю- В досегашната дейност все 

още не е проведено 
едно заседание с представите 
ли на Общинската скупщина, 
обществено-политическите ор 
ганизации, на което проблеми 
те, във връзка със сдружава 
нето е трябвало съвместно да 
се обсъдят.

„СРЕЩИ НА СЕЛАТА“—УВОД 

ЗА ВИКТОРИНАТА
нито•щгамизацим, а© 

КОси^чяЦЙя’ ,,Що- 
В ДиМИфошрад ,и Ьй Гй 

гионалнля коошерагивен съвет 
в пиш оосъдиха лак е мимй- 
тровгращ;ка оощина се 
жда сдружаването на 
стопански1е производители.
Разговорите в тази насока се 
проведоха с цел осъществява 
не на заключенията 
дуоощинската конференция на 
осрп и Регионалния коопера
тивен съвет в Ниш, на плана 
сдружаването на селскостолан 
скт е производители.

В л63И Р331-030!™ Предприети са мероприятия 
е, че в Димитровградска за инвестиционно оопособява 

бщина все още няма сдруже не на земеделската коопера- 
ни, според Закона за сдружа ЦИя и обезпечаването й с по 
ване, селскостопански лроизво стоянни оборотни средства 
дители. Различни видове съ
трудничество с производители 
те има. Счита са, че това съ
трудничество трябва да бъде 
начална точка за сдружаване.

I «разв
еел око-

На всяка крачка в Бабушни 
шка община се чувствува о- 
живление. Впрегнати са воич- 
ки сили за уопешно представя 
не в тв-викторината . „Знание- 
имане”, където Бабушница ще 
измери сили с Бачки Петро- 
вац. Въпреки че до април има 
още време — подготовката е 
в пълен разгар.

От 12 фебруари в Бабушни 
шка община започват „Срещи 
на селата”, които ще имат две 
части: школа на младите са 
моупразилгели 
лански производители срещи 
на селата.

Състезанието обхваща и кул 
турно-художествената дейност, 
съревнование на производите 
лите по прилагане не химичес 
ни средства в селскостопанско 
то производство и провежда 
нето на Закона за сдружения 
труд, изложба на домашно ръ 
коделие, спортни състезания.

Ето накво ни каза за участи 
ето в тв-предаването „Знание- 
имане" секретаря на организа
ционния комитет Иван МИТРО 
ВИЧ:

— Местната общност в Ба 
бушница сериозно се готви за 
срещата с Бачки Петровац в 
това популярно тв-предаване.

Предприети са всички органи 
зационни мерки. Създадени са 
съответни комисии и комите
ти по всички области, а тези 
дни делегации на Бабушница 
и Бач ни Петровац направиха 
разменни посещения.

В момента най-усърдно рабо 
тим върху културно-художест 
вената част на програмата. Във 
всички местни общности в об 
щината разпратихме писма с 
пропозиции за състезанията. 
Целта ни е да съберем колко 
то се може повече и по-хуба 
ви изворни материали, отразя 
ващи творческия дух на на
шите хора. В „Срещите на 
селата" ще се извърщи и под 
бор на точките за тв-предава 
нето „Знание-имане”. Подго
твят се и състезателите по ра 
зни умения.

ИМА И ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕ
ЗУЛТАТИ

— Подемат се и разни ак 
ции в уреждането на селища 
та — изтъкна Митрович. — 
Ще се обяви съревнование по 
уреждане на селищата, изгра 
ждане на пътища чрез местно 
самооблагане, довеждане на 
вода, организиране на здравна 
защита и хигиена.

В Бабушница сме запланира 
ли да основем роден клуб на 
писателите, създаване на такъв 
клуб на художниците, музейна 
сбирка... Обърнахме се към 
воични просветни дейци в об 
щината да събират интересни 
експонати, да ни изпрашат мне 
ния и предложения.

Готвим се и на спортното 
поле. „Лужница” ще одиграе 
мач с отбора на Бачки Петро 
вац по време на пребиваване
то ни там.

— С една дума: стремим се 
за пълно оживление на всич 
ки дейности, а това е и ос 
новна задача на тв-предаване
то „Знание-имане" —• да раз 
движи и насърчи към по-ин 
тензивна стопанска, културна и 
др. дейност — каза Митрович.

М. Андонов

на меж

Въпреки всички досегашни 
слабости реален факт е, че 
има и положителни резултати.

Осъществени са значителни 
резултати и в интензивиране 
на селскостопанското произво 
дство.

селскосто.

Защо в Димитровградска об 
щиня все още се закъснява 
с провеждане в дело на За
кона за сдружаване беше въ
прос, който доминираше в ра
зговорите.

В течение на 1976 година 
на Регио 

хиляди
ползвани средства 
налния фонд от 124 
динара за развитие на живот 
новъдството. Тези средства са 
ползвали 525 частни произво 
дители и засеяли са 1240 дка 
с изкуствени треви. С 675 про 
изводители е сключен договор 
за производство на слънчоглед 
!И той е произвеждан на 1524

До 7 февруари заявки за у- 
„Срещи на селата" 
Нанушковица, Ясенов

СЛАБОСТИ В ДОСЕГАШНАТА 
ДЕЙНОСТ

Общинската конференция на 
Съюзя на комунистите в Ди
митровград във връзка с про
блемите и въпросите за сдру 
жаването на селскостопански
те производители и за проме
ните на обществено-икономи
ческите отношения на село е 
разисквала няколко пъти. На 
тези заседания е констатира
но, че след влизането в си
ла на Занона за сдружаване, 
комунистите в първичните ор
ганизации по селата са запоз 
нати със същността му.

Конференцията на ССРН е 
също обсъждала този въпрос 
и е приела изводи за провеж
дане в дело на Закона.

частие в 
са подали 
дел, Стрелъц, Вава, Дол, Вели 
но Бенинци, Завидинци, Извор, 
Долно Кърнино и Братишевац.

дка.
В областта на животновъд 

ството са сключени договори 
за угояване на 160 юнци, 1200 
производители са 
на кооперацията над 2 мил но 
на овче и краве мляко.

С зя се измени състава на 
добитъка на селскостопански 
те производители в общината 
са разделени 6 бика и 17 ов 
ни за разплод.

ЗИМНИ мотиви I

„предали”

БОСИЛЕГРАДСКА община ян и Вене. Двамата учители тическите организации - мест 
има хубави планински села, са много з тети в училището ната общност, ССРН. 
но Дукат по своята нрасота и в работа и обществено-поли 
надминава останалите. Селото 
има център, то има три пър
воначални училища,, които се 
намират в махала Дудина, ма
хала Дунатсни явор и в цен
търа.

Центърът на селото е стис 
нат между Остра чука и Ко
мични рид, я състои се от 
шест сгради, където е мага- 
рчиша, старото училище, .чер
квата, една селска къща и сел 
ония дарак и нянолно низки 
воденични покрай планинската 
рекичка. Махалата се отлича
ва с училищната сграда, която 
е заобинолена с борови гори;
Гората е дело на селяните, 
младежтя и пионерите от Ду
кат. В това училище работят 
двама просветни работници Бо

С. Евтимов

Със 155 производители са 
сключени договори за произво 
дство на малини.

Сума от 920 000 динара от 
„зелени план”, оа ползвали 29 
производители. Ползвани са и 
средства на саматя коопера
ция, която на 50 души е от 
пуснала кредит от. 400 хиля 
ди динара.

Общинската скупщина, от

Трудоватя организация от 
областта на селското стопан- 

внлючила вство също се е 
дейността популяризирайки За
кома между производителите.

тези дейно 
не са поло-

Въпреки всички
сти резултатите 
жителни. В досегашната рабо- 

имало и много пропусни.
обществе-

своя страна, а приела нянои 
Освободанъчни мероприятия, 

дени са от данък лица, които 
имат над 60 овце, 5 крави за 
разплод или отглеждат изку 
ствени треви, слънчоглед и т.

та е
На равнището на 
но-лол итическите организации, 
Общинската скупщина, местни 

на ССРН и в
Новото училище

те организации 
„Сточар" не е .проявена дай 

формиране на анцио 
тела :и -приемане

програми за организи 
анализи-

н.
Всично това ясно говори, че 

има и резултати. С премахва 
слабостите и с усилена Интересни новининост за

на акнни не на
дейност те могат да станат 
много по-добри и сдружаване

ционни
1 земе- 

XIX и XX в.
В планините на , Северен Тян оналните пластове на първата епицентърът на силни

Шап са завършени основните сто метрова галерия, където търсения през
подготвителни работи за пое- ще се поместят приборите. Чувствителни апарати ще по-
трояваното на нова геофизи- Обсерваторията се създава в мигнат на учените по-дълоо-
чесна обсерватория „Медео”. района на огромен разлом на но да опознаят процесите на
Завършена е проходната в звмнат^ кора, където е бил земетресенията.

райе, провеждане и 
ране на активността на плана 
на сдружаването. С

занимавало само ед 
в ноопера

Димитровградска общин а 
да се .осъществи цялостно.
то втези въ-

проои се е 
но лице (агроном 
цията).

А. Д.
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БЛИЦ-ИНТЕРВЮ
« ГОДИШНИНАТА ОТ ИЗЛИЗАНЕТО НА „ДРУГАРЧЕ" ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ

КУЛТУРНО-ЗАБАВНИЯ
ЖИВОТ?

ДЕЛОВО ТЪРЖЕСТВО
ЧЕСТВУВАНЕТО НА 15-годишнината от излизане

то на детския вестник „Другарче" ще се състои в из
дателство „Братство" през следващатя седмица. Юби
леят ще 1има делови характер. Редакцията на детския 
вестник ще издаде специален брой, в който ще уча
ствуват бившите редантори Мише Николов и Стефан 
Николов и Матея Андонов, много сътрудници и читате
ли на вестника, сега вече .възрастни хора, които ра
ботят като работници и специалисти в различни об
ласти на нашия стопански и културен живот.

В рамките на чествувакето ще се състои темати
чен разговор на който ще участвуват обществено-поли
тически работници, просветни .работници и други хора, 
заинтересовани за описването на вестника.

Ще бъдат разделени награди на шест ученико, 
които бяха най- добри в наградения конкурс на „Дру
гарче". Това ся РАДЕ СТАНОЕВ от Ооновното училище 
от Бистър — за проза ГОРДАНА МИЛОШЕВА от

Звонци, РАДМИЛА НАУМОВА от Клисура — за пое- 
СЪРБИЯНА МИЛОШЕВА от Трънски Одорозци 

и Аца ТОДОРОВ от Димитровград — за и ГОША ВЛА. 
ДИМИРОВ от Смиловци за рисунки.

зия

ОЩЕ ЕДИН ТАЛАНТ
ТЕЗИ ДНИ в хола на 

Центъра за култура 
Димитровград, на дими
тровградската 
със своята първа само
стоятелна излобжа се 

ВЕЛЧА ВЕЛ- 
IV клас

гоприяткият климат на 
художествените изяви в 
Димитровградско про
дължават да съществу
ват. Но когато се рад 
ваме на успехите на 
младите не трябва да 
забравим и заслугите ня 
един скромен тих и из 
ванреден педагог Нико
ла ДЕНКОВ, преподава
тел по изобразително из 
куство в Димитровград.

в

публика

Младите в Димитровград: Много забележим за нултурно-забавния животпредстави 
ЧЕВ, ученик в 
на средно художестве- 

в Ниш.
— Доволни ли сте от кул

турно-забавния живот във ва
шия фад? С този въпрос се 
обърнахме към четирима мла 
дежи от Димитровград.

ЗОРАН ГЕРОВ, ученик 
назията:

— Културно-забавният живот 
на младежта в нашия град е 
на твърде ниско равнище. При 
чината за това е ясна: в гра

да няма нито младежки дом, 
нито организирани клубове за 
нас, младите, чрез ноито биха 
се организирали културно-за
бавни манифестации. По този 
начин културно-забавния жиж 
вот ни са двете нино-предста 
вления в седмицата, както и 
някое представление на само 
дейците. Понякога се органи 
зират и танцови забави в хола 
на Центъра за култура, но то
ва е твърде нередовно.

назията, понеже, казват, не е 
предназначена за тази цел. 
И зимната ваканция, по този 
начин, мина без нито една тан 
цова забава.

По този начин младия чо
век „трябва сам да си орга
низира” културно-забавния жи 
вот. Имам впечатление, че в 
Центъра за култура не полагат 
достатъчно грижи за развитие 
то на самодейността. С една 
дума изобщо не съм доволна.

ното училище

Младият художник се 
своитесъспредстави 

ученически творби в ра 
злична техника. За от
белязване са 
етюди и скици на акто
ве и портрети, както и 
'някои илюстрации и пла 
кати работени в учили
щето.

в гим
неговите

Методи ПЕТРОВ 
художник

Художественият инте 
рее на Велчев не се 
спира само върху уче
ническите задачи. Той 
проявява голямо любопи 
тство към комедерната 
фигуративност и със за
хлас се захваща е проб 
лемите на надриреализ- 
ма и алегоричното изказ 
ване, разбира ое, за ня
какви резултати ня този 
план не може да става 
дума, но очевидно при
съствие на един неуяз 
вим темперамент, силно 
любопитство и тежнение 
към разнообразност, ни 
кара с много надежди 
да следим художестве
ният път на младия Вел 
чев.

До кол ното успее Аа 
продължи художествено
то си образование със 
сигурност можем да 
очаквам че и Велчо . Вел 
чев ще заотане в дъл
гата редица на младите 
художници от нашия 
край. От друга страна 
може да се рад вам с 
обстоятелството, че бла-

МИРЧА СОТИРОВ, работ
ник в каучуковата промишле
ност: ЛРЕДРАГ ДИМИТРОВ, сту

дент:— За нас младите това със 
тояние е твърде лошо. Няма 
ме изобщо къде да излезем 
през свободното си време.
Можем да отидем само на ни 
но и това е всичко. В хотел 
„Балкан” се организираха тан 
цови-забави, но обстановката 
беше невъзможна. Когато би съ 
ществувало някакво 
ние, младежки дом,
биха се организирали
на младежта (състезания по 
тенис на маса, шахмат и т.н.), 

друго, 
такова нещо

— Културно-забавният живот 
в Димитровград е неорганизи 
ран. С танцовите забави в 
„Балкан" само се залъгваме. 
Вина има и до нас студентите, 
но повече до Общинската кон 
ференция на Съюза на соци
алистическата младеж. Нито 
един студент не е запознат 

обществено-инономичеония
в града. Някога студен 

тите бяха носители на 
но-забавния живот.

помеще
нъдето
срещи

с
живот

положението би било 
За съжаление, култур
няма.

А сега нито има роден клубНЕВЕНА 1ПЕТРОВИЧ, ученич
ка в гимназията: на студентите, нито са органи 

зирани по някакъв начин. А 
да се 

заедно с

— Какво да кажа за кул-
турно-забавния живот? Мисля, 
че изобщо не е канъвто би 
трябвало да бъде. Къде 
дия човек

на този план трябва 
работи. Студентите, 
ОК на ССМ, трябвамла- Аа имат 
ясна наоокя във възпитаване-

може да намер» 
място за развлечение? Почти 
никъде. Нямаме то на младежта. Засега това 

липсва.
младежки', 

не мо
гат да се организират в гим-
дом, а танцови-забави

Велчо Велчев: Смърт
А. Д.
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падежна страница
ЛЕСНОВАЦ

НОВИ КНИГИ

Тачене на традициите 

дълг и грижа)на всички
Л ТАМ ДА ДОКОСНА ЗВЕЗДА!“

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ПЪРВАТА СТИХОСБИРКА НА МИЛКА ХРИСТОВА

Любителите на хубавото пое 
тично слово сред оьтлгарсната 
народност в Югославия имат 
основание да се радьат. у\- 
меяяо, неотдавна в издател
ство на „братство в ниш из 
лезе от печат първата стихос 
бирна „Копнежи" на младата 
поетеса от ьооилеград Милна 
Христова, понастоящем абсол 
веят на Технияо-сгроителния 
сранултет в Ниш.

Със стиховете на Милка 
Христова се срещнахме за 
пръв път преди десетина годи 
ни, в току що започналия да 
излиза детски вестник На бъл 
гароката народност .Другар
че”. След това нейни _стихове ^ 
се печатат в седмичника „Брат 
ство”, сетне в списанието за 
литература, изкуство, наука и 
обществени въпроси ,^Мост”, и 
ето сега в ръцете си имаме 
първата й стихосбирка „Коп 
нежи”.

Стихотворенията на Христо 
ва, отпечатани в „Копнежи” са 
преди всичко интимни, жизне 
радостни, изпети в мигове «а 
вдъхновения, изпети на един

дъх. Жизнерадостта, необузда 
ната и замечтана любов, итри 
востта намира своеобразна изя 
ва в (по мое мнение) добре 
овладяната технина на белия 
свободен стих. В любовта си 
Милкя се стреми да достигне 
небето, обича прекрасното, ху 
бавото, слънцето и двете сен 
ни в полето, обляно от свет 
лите слънчеви лъчи. Това са 
сенките >на двамата влюбени 
които вървят прегърнати, 
любовта ои Христова се стре
ми, копнее за съвършенство.

За актуаляите въпроои от 
насящи се до тачене и разви 
тие <на революционните тради 
ции от Народооовободителната 
борба, неотдавна .в Лесковац 
разговараяха членовете 
Председателствата на Между 
общинската конференция 
ССРН, на Междуобщиясната 
конференция 'на Съюза яа со 
циалистичеоката младеж и на 
Съюза на бойците.

Целта на заседанието бе Да 
се утвърдят задачите за разгръ 
щаяе на масова активност

общините в

ната къща я посрещнат нейни 
те черни мили очични.

Тъгата и меланхолията, Люи 
то от време на време лъхат 
от стиховете на Милна Христо 
ва са само за миг. На тяхно 
МЯСТО МНОГО СНОро 1ИДВа вятъ 
рът, който за яея е символ на 
живота, поема я и я издига в 
слънчевите простори, 
намира нова свежа кръв, нови 
сили, не за канъвто и да 
живот, а за живот пълноценен, 
живот изпълнен с нежни чу в 
ства, блянове и вълнения. Тоя 
вятър развява буйните и черни 
ноои, повдига я толкова висо- 
но, че може да докосне дале 
чната звезда. („Когато вятър 
^уюоито^ми^раздуха")

Това обаче не значи, че Мил 
на се откъова от дейотвител 
ността. Напротив. Стихотворе 
нията й, вълненията и копне 
жите й са съвсем земни. По 
риви за поетическо преживя 
ване и превъплъщение поетеса 
та намира в заобикалящия я 
свят, тук оноло нея.

задача. Те и занапред ще по. 
лочнататъшно 

и пла 
за та

лагат усили за 
осмисляване, наоочване 
яиране на активността 
чене и развитие яа .революци 
оняите традиции.

На заседанието бе взето ре 
на шение в организациите на 

сдружения труд 01 в местните 
общности във воички общини 
в Региона да се оформят яоор 
дияационни съвети за тачане 
и развитие на революционни
те традиции. Също така бе 
заключено

на

нъдето
В е

в да се активизират 
координационните съвети при 

то Общинските конференции яа 
не само в борческите организа ССРН, които и занапред бъдат 
ции, но много по-широко: в Съ 
вкупният обществено-политиче-

тази област в 
Южноморавския регион и I;

ще главни носители и органи 
затори на тази важно дейност.

На края на заседанието бе 
решено в чествуването яа 40- 
годишната революционна дей 
яост на другаря Тито начело на 
Съюза на югославските кому 
нисти да се включат всички 
обществено-политически 
низа ции в общините.

ски живот.
На заседанието беше изтък

ната необходимостта от таче 
не и развитие на революцио 
нните традиции и възпитание 
на младежта на примерите от 
историята «а НОВ и Револю 
цията. Констатира ое, че по 
средством съответните коми
сии и координационни съвети 
при общинските конференции 
на СССРН, досега оа постигна ПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА 
ти значителни резултати. Бла 
годарение на това са проведе 
ни повече крупни акции, свър

шшкшЯ
орга т11в. в.

ш;5 * Съдейки по много стихотво 
рения напечатани в „Копнежи" 
Христова се намира на прага 
на широк размах яа поетиче 
ските си възможности, които 
обаче трябва непрекъснато да 
се усъвършеноствуват, да се 
школуват и доизграждат, оре 
ди всичко в езиково отноше
ние.

В знак на юбилея
зани с чествуване на историче 
ски юбилеи, откриване на па
метници на загинали бойци в 
НОБ, обележаване на истори 
чески места и др. Тази актив 
ност е резултат на взаимната 
дейност на бойците, младежи 
тв;И членовете на ССРН.

Отделно значение има и ра 
зтурнатото сътрудничество на 
тези организации с Югослав 
снатя народна армия в реали 
зиране на конкретни 
Напоследък изграждането 
паметници, възпоменателни че 
шми и други обекти не е са- дишния му рожден ден. 
мо" задача на борческите орга Главно ударение ще се сло 
низации. Вече е ясно, че това жи върху масовото участие «а 
е задача на всички обществе младите от местните общнос- 
но-политически организации. ти, трудовите организации и 

Тази активност на обшински училищата в отбелязване на
иа ССРН в тази забележителна дата на

регион са нашит© народи и народности, 
своя постоянна Като показ на братството и

ПОДГОТОВКИТЕ за чествува 
не Деня на младостта и из.

единството, най-голямата при
добивка от Социалистическата

готвяне на ориентацианна про 
грама за тазгодишните „Май
ски срещи” беше главна тема 
на разискване на заседанието 
на секретариата на координа
ционното тяло за чествуване е предвидено и тази 
на този празник в Димитров 
град. Решено е тази 
25 май да се чествува в знак 
на юбилейната
от идването на другаря Тит-о 
начело на Партията и 85-го-

ни революция, е и участието 
в програмата на младите пред 
ставители на всички народи и 
народности от СР Сърбия.

В ориентационната програма ■ 
година

да се организират районни 
година прегледи на културното

спортно поле, а най-добрите 
40-годишнина йомера от тези прегледи ще 

йземат участие на централна
та манифестация в Димитров- 
1фад-

В рамките
се организира и 

На наградим теми свързани с 
жиЙйении м революционния 
пъТ на другар^ Тито.

хармония която почти се га 
ничи с невъзможното 
ще бъда ти", нопяее за лю
бов, която да няма първообраз:

„аз Погледът на поетесата е от 
правен нъм големите прозор 
ци на бъдещето /и добре е, 
че е така. (..За нов живот”), 
това е най-добрата гаранция 
за жизнеността, достоверност
та на поетичното преживяване, 
намерило изява в стиховете й 
отпечатани в „Копнежи".

и
Вчера
пак се сблъсках 
с чудни две очи.
Спрях
запознах се с цвета им 
и продължих да ги багря 
със желания 
че да стана 
тяхна мъничкя сестра.

(„От вчера")

задачи.
на

яа прославата 
писане Автетичното поетично 

живяване ни дава оше една 
гаоанция, че с постоянно догтоа 
ждане на поетичния 
Милка Христова ще постигне 
далеч по-гол еми творчески вър 
хове.

пре-

изоаз.
те: организации 
Южноморавския 
приели мето г

От време яа време от сти 
ховете на Христова лъха тъга, 
меланхолия, носталгия. Поете 
сатд тъжи за родното си град 
че, изпитва носталгия по него 
и затова често се връща в 
родния си край. Когато отново 
ое озове в градчето ои, тя 
е щастлива, с гальовно мил по 

„ глед милва червените покриви 
на малките му нъщични. Радва 
се на по-малката ои сестра, 
която силно и истински обича 
(,;На сестра ми") и най-щаст 
лива е ногато на прага на род

Редакционната група 
при ОК на ССМ

И да завърша с думите на 
един от |рецензентите на сти 
хосбирната „Копнежи", изве 
стния поет на българската на 
родност Александър Дънн о в : 
„Христова разполага с истин 
ски лирически талант, който ни 
то за миг не може да се по
стави под въпросителна".

МЛАДЕЖИ ЗА ПРИМЕР

Желанията на Владимир
е и получил. Между За Владимиров няма лоша 

дума нито от преподавателите, 
нито от съучениците му. Де
ен е член на младежката ор
ганизация, добър другар и ви 
напи подготвен за чаоовете.

Тази година Владимиров е 
абитуриент. Желанието му е 

' да продължи 
си във гголувисшето училище 
за работници във Враня. Ако 
продължи с упоритата си ра
бота и дейна мяадежна актив 
ност другарят Владимир сигур 
но ще постипне и целта ои 
— да стане член на Съюза 
на комунистите.

„Иван толкова
по-трудолюбивите ученици, бъ 
деоци работници в центъра се 

другарят ВЛАДИ-

Iцентър 
Босилеград за- 
орон от учеб- 

Зимната вакан-

В Учебния 
Караиванов” в 
почна вторият 
ната година.
ция гимназистите прекараха 
„свободни" по домовете ои, 
докато учениците от отделите 
за нвалификацирани работни-

бяха на

.1
ВАНЧЕ БОГОЕВ

изтъква и 
МИР ВЛАДИМИРОВ, третонляс 
мин, от Горна ЛисИна.

МЛАДИ ПОЕТИ

ци по това време 
практическо обучение

стопански организация 
практика", иакто се на- 

Мнозина не без основа- 
потожението

в съо- образованието
тветни 
— „на 
зва.
ние считат, че 
на .учениците — бъдещи квали- 
фицирани работници е по-труд 

на колегите им-

Със сълзи измих 
думите празни.

А утре далеч от тебе 
в новите, радостни простори 
в сърцето мм ще тлеят 
спомените 
за несбъдкалите

Последна дума, 
последен взор 
нъм твоите очи. 
Последното стиснане на 

ръцете...

Шепот последен.

Четири стени и аз- 
мъдча в тишината.

но от това
гимназисти.

Успехът на полугодието
положените усилия и 

Кой колко то е заслужил
Дарини* ■ИЙМОВАразява

ТРУД;
А. АнтимовВладимир Владимиров .
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БОСИЛЕГРАД
САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА

ИДВАТ ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА ЗДРАЕОПАЗВАНЕТО В БОСИЛЕГРАД ИНТЕРЕСИТЕ
9А1'■)- (

Интеграцията - интерес на всички Една професио
нална службаДо края на този месец трябва да се обединят: Медицинският 

център „Милентие5 Попович” от Сурдулица, Здравният дом и Апте
ката в Босилеград и Санаториумът за гръдобоАни в Сурдулица в 
единно здравно ведомсство, което ще се грижи за развитието на 
здравната служба и в двете общини

*
- сегашното със 

и, * нямат въалшт- 
.0»» одарят на, та^и и 
редица АР/пи иип*м 

аащо чов по-често

тивно мазано, ви иосилеградсна ои^ма си
;гояг.'ие 
ност да 
на още 
задачи, ьто 
членовете на делегациите на
оамОуправит влни I е иищ“°с"' 

в местите оо-
пгности и организациите нз 
сдружения труд ВЬЗ?^?пира
аьоху недостатъчната разоира
емост „аА материалите, които
им изпращат тези служби. Н 
чинът, на ното се проенгоре 
шенията, програмите за раоо 
та и другите документи са 
разбираеми само на мал-ьн 
брой членове. При такова по
ложение трудно може да се 

качествено допитва- 
делегациите по въпро- 

ноито взимат реше- 
на самоупра-

ои ииссч-ршиг нод,у1чипИ
ишю ни нищи Те служел

иощиес I и..; ПЛ
I 0/1п'*11 О

колектив .в Здравния Аом и3' 
назаха плъмо доверие в пред 
стоящата интеграция, която е 
изходно решение за. развитие 
н,а здравното дело ,в Восиле- 
црадсна община.

цински център. Например кад ии нп.ереол.о. не ..роц*л..«
ас (вел4-па/|И •■у|Чо«иу1 I е 

и \-»идцу|нСНа1« слу

Подготовките за създаване 
на общ медицински център роаата политика ще оо рсшп- 
за потребите на Сурдулишка вах .сънместо и на вдимсмм

принцип. .1 ю • . тинъи* начин ня
ма да се поорели одраанияг

На оощ 
организации 
шцмиа, сегашните служои па 
оощиостите па интереси» е пе 
ои -а оьсюянио успешно и из 

изпълняват и/адачИ1е, 
са оформени, кри- 

мални и

,на .интереситеи Босил е градена оощина са 
към края на реализирането.
Съвместно оформена комисия,., дом в .Босилеград, накю мно- 
в изготвила проект и самоуп го ,пъти. досега, да оъде оез 
равителен договор- за интегра неооходими кадри. Интеграция 
ция. Тези оамоуправителни до интеграциятв дава възможност 
кументи са представени на об да се ооезпенават чрез об
съждане и върху .ТЯХ непог. ооил«ане , и правилно разпре- 
средотвено ще изразят мнени , деляне на - съществуващи.^,
ята си всички работници от ьъщо така ■ чрез стимулиране
обединяващите се здравни ор ще. могат да получат и оне-
проведе референдум,-който е зи- каАРи. ноито за оега няма
ганизации. След това, щ.е се медицинския център,
насрочи през . идната седми

Заключено е Здравйият да 
има всички необходими служ- 

закона, за

Ц;»ЛО да 
за йоню 
чините са, ч@ са те 
недостатъчно кадровоби определени в 

да може като такова ведом
ство да Съществува. Затова 

обединяването

оспосо-

оони.
ибши служби имат

за основно ооразова 
възпитание и за пряка 

детска защита, освен секрета 
ри те имат още по един слу 
жещ и изпълняват съакупни-

адмииистративно-финансо-
и на общностите 

социална ззщи-

само об
веднага след 
ще се пристъпи към обезпе
чаване на трима ленара — 
специалисти (гинеколог, педиа
тър и интернист) без които 
Здравния дом не може да ра 
боти. Докато не се намери 
трайно решение, нуждите от 
други специалисти що се ре
шава с помоща на Медицин
ския център от Сурдулица.

щностите 
ние и

извърши 
не наI ехническо-медицинснотр об- 

завеждане/ кбето. в Здравния 
Преди провеждането на ре- дом в . 'ЬРоилеград изооЩо не 

ферендума в трудовия кол ек- , задоволява изискванията, съ- 
тив на Здравния дом в Бо- }На сдружената1 организа- 
силеград се води разговор - що, ще‘бъде. съвместна гри- 
върху всички важни въпроси ция. При . това ще се стигне
за провеждане на това важ- д0 .'р0цИоналао ползване «а . д0г(>в0рено е до края на
но мероприятие в здравеопаз. . финансовите средства, на мо тази годша техничесни и над
ваното. По-точно обсъдиха се щностите и др. Съвместна ин рово да се 0способи за рабо- ва, че съществуващите служ-
решенията, които предлага вестйционна политийа-ще се та операционната зала в Здра би не са оспособени, за да
проектът за икономическата оп. ; ревизира й .по други :въпроои. вния дом накто и всички дру навреме и качествено инфор-
равданост на интеграцията и жилищния проблем -на опециа-. ,ги службй. мират делегациите за всичко
самоуправителния договор за 1 Например при • .решаване- на онова, ноето се предприема в
сдружаване* ^ листите и друпи кадриГнеоб- От оообено значение е по- енупщините И'другите самоу-

В тези разговори участвува-: ; ХОдими\-за развитие на здраве стигнатото съгласие веднйГа правителни органи на общ-
ха: директорът на Медицин- едазването". *' ' '/• > след обединяването да отпоч- ностйте н.а интересите. Обек
ския център „Милентие Попо ^ { нат с редовна работа терен-

от Сурдулица примариус ЗДРАВНИЯТ ДОМ ЩЕ ИМА ните здравни амбулатории в
ВЛАСТИМИР КРЪСТАИЧ и вСЙ^КИ. СЛУЖБИ' ч Долно Тлъмино, Горна ,Лиои-

сенретаря не първичната пар- В: разговор ро; редица въп- на, Долна й Горна Любата. 
тийна организация Д-Р ВЕЛИ- :.'1 роси, 'членовете‘ на’ трудовия В. В.
МИР РЕШИЧ. \ !■..4%, ..

Изказванията на заседание- " 
то посочиха, че членовете на 
трудовия колектив на Здрав- - 
нил дом са се определи за ; 
интеграция, в която ще имат 

организа- 
всич-

оите, по 
ния енупщините 
вителните общности.

Новата служба, която ще ое 
попълнена

ца. те
ви задачи 
за култура и
та. оформи, ще бъде

необходими, кадри.
решения по 

ще вземат 
общностите.

общ-, й самоуправитолната
за жилищна дейност ра- с още

Окончателниност
боти само един служещ. 

Досегашната практика показ всич кй въп роси 
енупщините на 
Очаква се. че новоорганизи- 
раната единна обща слу 
жба да допринесе за по ус
пешна работа на самоуправи- 

общности на интере-телните
сите в Босилеградска община.

В. В.

СЪВЕТЪТ НА ООСТ - ОБОРОТ НЕ ТЕКСТИЛ НА ДРЕ
БНО „ИЗБОР” — ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТО 
„ТЕКСТИЛИОЛ”

вич
д-р

Лесковац

Повторно обявява конкурс за попълване на ва
кантно работно място —

1. Шеф на ОТДЕЛ КЪСОМЕТРАЖНИ СТОКИ за 
подведомствена единица в магазиня в Димитровград, 
на неопределено време — един изпълнител.

ИН МЕМОРИАМ

На' 16 "февруари 1977 годи
на се навършават 40 тъжни 
дни от накто Престана да туп
ти сърцето на нашия мил ба
ща, брат, свекър, дядо и пра
ДЯДО

У'статус на основна 
ция на .сдружен труд с 
ки, оамоуправителни органи и 
права.

• н*Раигелов 
Александър - 
Вайка

Условия: ... _. ^
Завършено училище за висококвалифицирани или 
квалифициран търговски работния с 5 години 
трудов опит в продажба на съответни стони.

Личен доход — според Самоуправителното спо
разумение Квартира не е обезпечена.

Срок за подаване на молби. — 15 след публи
куването на обявлението.

Кандидатите са длъжни с заявката за участие в 
конкурса да представят и донументи. с ноито да 
докажат, че изпълняват условията на нонкурса.

Непълни документи не ще се взимат предвид.

КАДРИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ >т
0'

— Обединяването на здрав
ните организации е от голям 
интерес за по-нататъшното ра 
звитие на здравеопазването в 
общините Босилеград и Сур
дулица. В провеждането на то 
ва мероприятие сме длъжни 
да запазим всички самоулра- 
вителш права на трудещите 
се. Съгласно утвърдените прин 
ципи нито един работник не 
може да остане без работно 
място. .Ново обеди не натя здрав
на организация «це работи с 
450 работника, от които пове- 
чето от 60 са лекари и ще 
има четири основни организа 
ции на сдружения труд — ка 
за между другото д-р Кръста- 
ич.

Кри са основните цели и 
предимствата на интепрация-

о

от село Барне, Димитровград.

По този повод иснаи да из
кажем благодарност на всич
ки които присъствуваха на 
погребението му.

Опечалени: дъщери Тинна ца и Нада, снахи зетове, 
и Верна, синови Данаил, Са- внуци, правнуци и останали 
ва и Слободан, сестри Ко- роднини и приятели.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ ЗДРАВЕТО И ДИШАНЕТО
ДНЕШНИЯТ на^ин на живот, който се главоболие, нарушение на телодържанието н еучастие на всички звена на дихател-

характеризира с обездвижване, продължи- ,и прочее.. Каква е ролята на дихателните ния апарат. Дишането през носа осигури
телни работни-пози, замръсвяване на онол упражнения и профилактиката • на белодро ва овлажняване, затопляне и пречистване

Преди всичко равномерното ната ореда и голямо' нервно напрежение бните. заболявания и укрепване на здраве- на вдишвания въздух,
развитие на здравното дело в много зле се отразявя върху всички то? Преди всично те влияят благоприятно Ано дишаме през устата,' загубваме 
двете общини-. Реализирането °Р-Г^'И и .системи на човешкия организъм, на нервната система, успокояват възбуди- всички благориятни страни на носовото
на тези‘задачи съвместно ще а в п°ва исл0 и ВЪРХУ нервната ,ристема. мостта, регулират мускулния тонус, подоб: дишане. Освен това вдишваният въздух
контролират общинските скуп няпу РЯЙЯ™я нГ1В^я!1Жтея 'Ацаа рява^ вентилпрането на белите дробове, изоушава лигавицата и с това намалява
щини в Сурдулица и Босиле- даРУСе намали поХжнос^а на т™Гя’ Положително се повлияват и сърдеч- нейната устойчивост спрфмо микробите, 
град, които ще бъдат ооно- Йош да нащъпят небдагопо1тни н°-оъдовата система, обмяната на вещес- Трябва да се зиае, че дишането става
ватели на новия медицински "елката мускХмоа пооменГ ъ И хРато™мане™- = с Разтваряне на гърдите, а «оремът се
център. За отбелязване е, че Възможно7 е яа се Отмени и ти,тт ия За 06 оме|1чат тези неблагорият- прибира навътре. Полезно е това да ста-
занапред в Южноморавския диша^ето _°то % “ане „епртзилно! не- гимнТстиГ “ Не°бХ0ДИМа ДЙХаТ“наИ аа <= участието на гърдите,
регион ще съществуват4.само Пълноценно предимно гръдно ил,и поюъ» гимнастина с диафрагмата. .Неразделна част . от унреп
три медицински центра, а ногтно ’ Р А ^ и. р х т* трябва да опомоше да се създаде ването на дихателните органи е систем- 
един от тфх ще бъде този - в нянои случаи особено пои лепя по ™от>мично Дишане, задоволяващо нужди- ното закаляване с въздух слънце вода 
в Сушпглииа случаи, осооено при деца, се те на организма при различни състояние- Дихателната гим,иапС.„ „хчх ' А ’
в Сурдулица. получава несъгласуваност между дишане покой, физически усилия и под ' за пмА^нтЛ п^о а средство

В рамките не съвместно то и движенията или се преминава към Дишането следва да отговапа ня пот 3™9 следва да се провежда
утвърдената здравна политика дишане през устата. Последствията от то- берностите на организм! отговаРя.на пот; "Ри -всички хора, но особено е полезна 
всяка ООСТ ще решава , всич ва са неравномерно разпределение на въз С дихателни упражнения пт гтятичнп С ОТКЛО|Нени« Функциите на
ки въпроси, които Са от неин духа в белите дробове, недостатъчно на- положение тялото не бива да се злаоупо ?Гадт въГАиТ1’3™' ПРИ Аеца' Които иза°- 
интерес. Но затова решаване- сищане на кръвта с кислород, което води требява. Те трябва да се прилагат Гез-Фиаичеокото °и развитие. Също 
то на наи-щтал.ните здравни до неблагоприятни изменен«я въ вътреш- спорт, игри, туризъм гимнастоиГ Р ояЯп™ТЛ и "ри чвсто бояедуващ*!. 
въпроси ще бъде обща гри- ните органи на човека. Правилното и пмнюценно дишане тояб Раб°Тещи във аРеАна за
жа на новосъздадения меди- Нерядко настъпва обща отпадналост, ва да бъде нооово, ритмично спокЩЩо (Следва)

та?

така и

здравето среда.

Д-р с. л.
СТРАНИЦА, 10
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к 0 н к у р с
, (реизборн-оот)

Зл следнете работни меси:

г 1ОБЯВЯВА

Нмбникнавенш живот на 

велинияР
1. Директор «а издателството 
' нМост” !и издателска дейност^и “°

В няколко продължения ще предадем 
фрагменти из живота на великия югослав 
сни изобретател и учен Никола Тесла спо 
ред книгата на Б. Ржонсницни, ноято из
лезе от печат през 1975 година.

В книгата е предаден живота на на
шия учен ц докрай верен син на со
циалистическа Югославия. Той е направил 
повече от 800 изобретения и е предопре
делил стотица важни открития. Трудно е 
да се изброят заслугите на Никола Тесла 
пред науката. Той създава първия в све
та многофазен електродвигател за про

тон. Отнривател е на въртящото 
основават

менлив
магнитно поле, на което се 
почти изцяло съвременната елентроенер- 
гетина и електромашиностроенето. Изо
бретява висококачествен трансформатор, 
наречен на негово име, открива физиоло
гично действие на токовете с висона чес
тота. Неговите изследвания дават огромен 
тласън за развитието на радиотехнината и 
промишлената електронина; също тана той 
е основоположник на радиотелеуправление 
то — построил е управляем по радиото 
модел на нораб и още много други неща.

на детския веот-

У с по-в и я:

Под 1.

з) Виеше образование 
журналистическа практика- 
най-малко 6 години 
образование 
практика,

с най—малко 4 години
шоп увиеш е образование с 

в журналистическа 'практика: 
с кая-малко 10. години средно 

журналистическа

б) Видни обществено-политически 
ловие да .(изпълняват 
лен 'и>

дейци ори ус- 
предвидения под а) образовате-трудов Гцанз.

ни 21 ВИ0Ше 0®Раз0взкие с най-малко 8ни журналистическа практика.
ДЕТСТВО се водело на не роден език, 

а на немски), натолишна църк 
ва и православна църква, до 
която се намирал., малкат къ 
щичка на свещеника. В тази 
нъщична (оцеляла до 1942) в 
семейството на свещеника 
Милутин Тесла в полунощ ме 
жду 9 и 10 юли 1856 г. се 
родило четвъртото дете, на ко 
ето дали името Никола.

През онези години в стра
ната, ноято изпитала гнета на 
различни поробители — тур
ски, унгарсни и австрийски — 
православната църква била ед 
но от огнищата на съпротива 
та на свободолюбивите слав-

получил длъжността капелан 
на гръцката източноправослав
на църква в селището и еня, 
нъдето живеял от 1846 до 
лоог. г. 1 ук в семейството на 
Тесла се родили трите наи- 
големите деца: оинът Дане и 
двете дъщери 
1У1илма.

иоразован и надарен човек, 
Тесла бил преместен в Сми- 
смилянският свещеник се ин
тересувал не толкова от Ьо 
гословие, колкото от литера
тура, философия и естествени 
науки. Богато и брат си Но
си. 1, Милутин много се увли
чал в изучаване на математи 
на и проявил в тази наука 
изключителни 
Гой владеел перфектно «якол 
ко европейски езина, много 
четял, ооичал книгите и съб
рал .голяма библиотека, съдър 
жаща не само редки богослов 
ски фолианти (старинни кни
ги с красива кожена подвър
зия), но и прекрасно подбра 
на литература по естествени
те науки.

Такъв бил бащата на Нико
ла Тесла. Но не по-малко вли 
яние върху формирането на 
характер^, на бъдещия учен 
оказала и неговата майка 
Джуна. Тя била своеобразна 
и много надарена натура.

В такава обстановка израс- 
танал Никола Тесла. Години
те на неговото детство, пре- 
минал'л в необикновено семей 
стбо V. всред изумителна при 
рода. бяха изпълнени с пое
зията и приназките предания 
на стари времена; те остави
ха незаличима след във впе
чатлителната душа на бъде 
щич учен. Впоследствие на
веднъж спомените от детство 
то, картините от мирния жи 
вот нг гордия, свободолюбив 
и мъжествен народ, с изклю
чителна издържливост поне
съл всички превратности на 
историята, вдъхновяваха Нино 
ла Тесля и му помагаха да 
преодолее възникналите труд
ности.

годи-

31 „Висше ™"И поиувксше педагогичесно об
разование с опит ,в журналистическата работа 

Кандидатите лод 1, 2 и 3 трябва:
— солидно да владеят съвременния български 

език;

В ЗАПАДНАТА част на 
Югославия, в Социалистичес
ката република Хърватско, в
подножието на източния енлон 
на Велебитоките планини, по 
крити с гъсти, непроходими 
гори, е разположен гр. Гос- 
пич — център на областта 
Лика.

Величествена и прекрасна е 
природата на тези места. По 
върховете на планините са 
натрупани една върху друга 
чудновати скали. Трудно мо
же да се намери между тях 
късче земя, годна за обработ
ване. Не напразно в Хърват
ско съще:твува предание, че 
уж бог, като разпределял рав 
номерно по земята камъните, 
летял над нея с голям чувал. 
Над Лика чувалът се окъсал 
и всичките останали камъни 
се ■'осипали, като образували 
Велрбитиге

да имат морално-политически 
Издателството 

печаване на-квартири.
Личните доходи според Самоуправителното 

разумение за разпределение на същите.
Конкурсът е открит до 25 февруари 1977 
Молби с документи за 

кратка биография, удостоверение

Ангелина икачества, 
не поема задължение за обез-

спо-

година.
образователния ценз, 

за морално-полити
чески качества, са доставят на адрес: Издателство 
„Братство , Кей 29 декември № 8, 18000 Ниш.

Кандидатствуващите за директор на издателство
то Дя доставят в |писмена форма свое видение и 
програма на активността си за развитие на издател
ството в следващия период, а кандидатствуващите за 
главни и отговорни редактори овое видение и про
грама на активността си за по-нататъшното развитие 
на изданията.

способности.

Недалеч над планинския 
хребет е крайбрежието на ла
зурното Адриатическо или, ка 
както тук го наричат, Ядран- 
сно море; само на няколко ча 
са път са поразяващите с кра 
сотата си Плитвицки езера, 
обградени с могъщи дъбови, 
букови и кленови гори. Бързи 
режи се спуснат по стъпалата 
на водопади от високите пла
нини в долината на високата 
равнина Лика.

В най-гъстата част на тези 
гори е залутало селцето Сми- 
ляни. И макар че до град 
Госпич има всичко двадесет 
нилометра, преди едно столе
тие жителите на това селце 
могли да достигнат до цен
търа на провинцията само по 
пътеки.

Тогава Хърватско влизало в 
съставя на империята на Хаб 
сбургите, която завлядала зем 
ята на хърватите и словените 
и поробила тези свободолю
биви славянски народи. -В Сми 
лян и имало мално къщи, учи 
лище (нъдето преподаването

АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „АВТОТРАН
СПОРТ” В БОСИЛЕГРАД ОБЯВЯВА

КОНКУРС
за следните ванантни работни места.

1. Завеждащ пътническия транспорт.
Условия: Полувисшо професионално образование

отдел транспорт, икономически или правен с трудов 
стаж една година; средно професионално образование 
същите отдели и с три години трудов стаж.

2. Завеждащ авторемонтната работилница. 
Условия: Виеше професионално образование

отдел транспортен или машинен и една година тру. 
дов стаж:

— полувисше професионално образование същи
те отдели и една година трудов опит; средно профе
сионално образование същите отдели и три години

Никола Тесла

янени народи. Милутин Тесла 
оил свещепмк 1Ю 1гризнапие. 
• ой произхождал от старинен 
ирьооки род, лиито в далечни 
бремена се преселил от о.>р 
0И1Я в лърватско 
та яина. още през и в. този 
род се наричал драгнич, кое- 
(О на сръоски Оопачавя „скъп. 
драг , ,но след което се пре
селил в лърватско, получил 
друго име — 1есла, свързано 
с основната професия на ло_ 
вечето членове от семеиство-

трудов стаж.
3. Контрольор.
Условия: Средно професионално образование 

и три години трудов стаж.
4. Двама нондунтори.
Условия: Средно професионално училище.
Молби с документи за образователния ценз се 

приемат в срон от 15 дни от деня на публикуването 
на конкурса на адрес: Автотранспортно предприятие 
„Автотранспорт” — Босилеград.

Не#ълни яли пристигнали след определения 
срок документи и молби няма дя ое разглеждат.

в оолаег-

то.
Представителите на този 

род се отличавали н© само 
като майстори в своя занаят, 
но и нато храбри защитни
ци на родината. Милутин Те
сла бил от семейство на во
енни. Когато му дошло време 
то, него заедно с брат му 
Йосип също изпратили в офи 
царска школа. Но военните на 
уки, грубатя система на воен 
нюто обучение и маршироана- 
та не интересували двамата 
братя. 'Милутин скоро напус
нал офицерската школа и по
стъпил в духовна семинария, 
ноято му давала възможност 
наред с изучаването на бого
словие, е свободното време 
да ое занимава с естествени 
науки и математика. Йосип, 
след нато завършил училище 
то, преподавал матемашна 
във военните учебни заведе
ния и впоследствие станал 
професор във Военната анаде 
мий ® Австрия.

Завършил през 1845 г. ду
ховната семинария, Милутин 
Тесла ое оженил за Джуна 
Мандич. След женитбата той

ЗАНИМАТЕЛНА БИОЛОГИЯ
(СЛЕДВА)ТАЙНИТЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ (4)

ИН МЕМОРИАМнашата планета. Ногаюг птиците бързат колкото 
може по-скоро да стигнат до 
„последната спирка". Напро
лет пън, на връщане летят 
по-бавно и често се спират на

лото на 
то застудявало и ледовете по 
кривели ло-толямата част 
Европа птиците избягвали към 
тропиците. В периоди на то
пъл климат те се завръщали 
на север. Но създалият се и-н 
стиннт започнал да действу
ва всяна година и предизвик
ва миграции на птиците два 
пъти годишно.

Обикновено прелетните пти
ци отиват събрани в ягга, но 
някои, например 
летят единично. ГТо-едрите лет 
ят с по-голяма снорост и на 
по-голяма -височина. Жерави
те, които са твърде едри пти 
ци издигат се на височина до 
ри до 5 нм! Някои видове 
летят непренъснато денем-оно 
щем по 35 часа без почивка 
и със скорост 50—60 нм но 

Сп. Сотиров

за-Поставя се въпроса 
що към края на

началото на есентта щърке 
лястовиците, чучулигите,

микилятото или
от

в ЧЕТИРИ ГОДИНИ СМЕ БЕЗ 
ТЕБ, НО НИЕ ТЕ НОСИМ В 
МИСЛИТЕ И СЪРЦАТА.

ли те ,
патиците, гъските и други ви
дове птици -напускат -нашите 
предели -и незадржимо оти
ват на юг, нъм топла Африка. 
Олърстеняването уясни лъти- 

прелетните разстоя- 
но отговор ва -поставения 

«е даде. Чрез 
например, бе

определени места на почивка. 
Разбира се, че и при замина
ване и при завръщане случ- 

Невед-ват се и злополуки.
-наж зимата -изпреварйа птици 
те и те шмират от студ, на 
нойто не са свикнали. Ил и пък 

завърнат преждевременно 
и тогава занъонялата студена 

съще поносва. Зато

ща та и 
ния, ;

въпрос
лръстенуване, 
установено, че щъркелите от 
нашите краища отиват на ле- 

Южна Африка. Ляс 
пън ое отправят до

тук се
мукавицата,

вълна ги 
ва в някои страни оа създа
дени дружества за защита на 
прелетните птици, ногато се 
намерят в неволя.

Това -бягане пред зимата на 
учените да овържат

тувзне в 
товичките 
Сенегал. Славеите отиват дю 
Западна или п-т само до Се 
вароизточна Африка. Жерави 
те иеизменяемо летят на юг 
по долината на рена Бели

Н<8»еи това, пртстенуаането 
поиаза, че при -мигриране на

карало
прелета на птиците с -перио
дите на заотудяване и отоп
ляване, климатическите ритмо 
ве, които се олучвал-и в м-ина

ТВОИТЕ
КОЛЕГИ-ЖУРНАЛИСТИчас!

(Следва)
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ХУМОРЕСНА

НА ОПЕРА у

ще’ отида. И 
— приемам;.. 

, направи го за- 
беше милостив

_За цирк, ано е

. бай Янаки

изпратиха дв& 
директор за

ВЕДНЪЖ от операта 
безплатни билета на нашил

„Бохеми". Той повика своя замест
пет

\ •
операта

■ ник и му наза: •
— другарю Костов, изпратили са мк| 

безплатни билета за -опера, местата 
голямо желание да 

мога. Гази вечер ми е

рад мене.. 
човек и омекна.

.— Дай гм...
Даде му ги.

като дигаше малко шишенце си
тона не му каза нищо. В двора срещ 
Т Стомат. Дълго го увещаваше и

Стамат се съгласи.
— Ще ида, но дай ми два лева °

два бай Янакиса хубави. Аз имам 
отида, но не ще 
на гости стар боен другар. 1а заповядан, 
иди ти.

Ностов' благодари и си излезе. Отиде 
при счетоводителя ьанайов. поговориха за 
някой служебни работи, ностов му пъхна 
е ръката два билета, като обяони:

— Трябва да бъдеш на опера, да 
сложим начаЛоТо. Аз бих отишъл, но тъкмо 
тази вечер нб мога. Доклад -имам да из
насям. '
' Счетоводителят хлътна 

• ствд’ фи касиера Иванов и му каза:
— Искам да те зарадвам. Ьто ти за 

та^ вечер два безплатни билета за опера.
Касиерът не се зарадва, но прие ом

летите и заяви, че тай лично не ще мо- 
жо да изпълни поръчението, но ще нам в’ 
ри желаещи. И намери Панов. Но се ока
за, че и той не е от желаещите, обаче за 
да не скърши хатъра на кабиора, обеща, 
че на ще остави билетите да изгорят. Оби 
коли няколно ’ стай и слезе в пропусна 

‘ при Бай Йнани.
— Бай Янаки, ( ето ти 

ра. Тази 'вечер да" сй там.
— Не ща — .отвърна. — Не ходя на 

такива неща.
-т Иди, бе., бай Янаки, билетите са 

безплатни. , < ..........

за
на огняра
накраяВлада се готви за телевизию
Г0Р°Бай Янаки се заселва. от °и

ме
,ров и започна да говори тю телефона, т 
жеврът со молеше за билети.

Бай Янаки тутакси дркпна младид ин 
поназа билетите, 

попита инже- .

ОДАВНА се не обаца Влада оди Бабуш- 
ницу. Бре, клкво другарство беше преди 
войнуту е шега. Сваку суботу се внцевамо 
у Пирот. А кикви спомени с гьега имам оди 
вашар. Ка се укачимо на въртешкуту па по 
две туре не слазимо. Ама мани, стари вре
мена!

влезе

в ; съседната

женер за ръката и му г 
— Какво е това? — 

иерът.
— Билети за опера.
— Кан така? На кого са?
— Мои.
—г. Ти ходиш на опера?
— Редовно.
—- Гледай -ти, невероятно. »
— Заповядай. ' '
— Благодаря ти много. Заповядай па

— Теса безплатни.
Имаш гратис?

— Имам.
■ — Че нак, защо? IV.

дълга история...

1 Са Влада се не обаца. На две писма ми 
не върча одговор. И кой да чека, автобуси 
на свак саат, седо у автобусат та при не
га...

Право му отндо дома. Още малко да 
залутам. Тая Бабушница се съсве промени-- 

Порано имаше йедно кавенче и пред 
две три дървя дека си човеци вързую 

А са од автомобили не може да се 
— убърмчало се... Па и при Владу

билети за оледа. рите.
ьега
КОН.ИТИ. 
мине
ко райчовек си попрайил ижуту, дозидал 
йоще йедън спрат, оженил синатога и чер- 
куту и реко, ка йе легал на бршно, че си га 
найдем дома... Порука, невидим дека имаю 
звънче, ка отамо обади се жена му^, ;, , ; у

— Влада нейе дома, ври дъна Ц не-оъй . 
вицевала. .. ^

Ка поотвори вратата, она се зачуди.-;
— Манча, най-добрият приятел. на-.Вла-

Ч/х
: у': I

Г.
— Това е

— Няма- да отида ...
— Хайде иди, иди. ' Н.' Попов

г

-1ШШШ Ш* "Но тойа ' е естествено, 
отговаря ' прода-Мадам

вачът."— Страницата е араб
ска.

:
ду...

, И поче одма да ми разпрая:, ,
— Мани Манчо, Влада ко да йе полу

дел, три дъна вече у дом си не; улази, а 
; месец и половина вече не смо ко човеци 

ручали зайедно.. . 'у -,.
Помисли си да нейе болан и не може 

да Ьу спрем. ;-Гч- л
—... те и са нема да дойде —: каже 

жена му -—лети по село, събира старе сли- 
Ье, старе дрейе, учи Да пойе, играйе танци 
и незнам кво прайи . ..

Малко ми полъкну и реко:
— Ама чеке, жено, кажи ми дека йе, 

я че га намерим и че видим кво прайи?
Остайи жену му и право у опЬинуту. 

Намери Владу. Од вратата он ме пита:
— Бре, Манчо сечаш ли се ко се по- 

йеше оная песен що Ьу поямо у Пирот у 
кавенуту на Милутина Цурицу.

— Ама, чеке човече що ти йе това? 
— Готвимо се бре, Манчо, да идемо у 

Бачйи Петровац, там’ че ни сликаю за те
левизию у йедну емисию „ЗНАЬЬЕ-ИМАНзЕ”. 

Чък тегая ми лъкну.
Видо дека Влада нити йе болан, нити 

йе полудел; денъска сви търчу по‘ телевизй- 
юту. Одма седо и му, испоя туя стару песан, 
а они ка видоше дека добре пойем, ме. 
улисаше ко бабушничанина да идем у- Ба- 
чЬи Петровац...

БЕЗ ДУМИ

— Съжалявам; госпед-ан - по
лицай. но ми се налага да Продавач -на слухови алара 
закарам този човек, незабавно ти „обработка4' една възраст-
в психиатрията. нр жена. След като й показ

В -подкрепа .на. приятеля ои ва нак се служи с апарата,
■ другият -пътник поглежда неж 'пус,на радиото:

• но -полиция -и казва: Ет0- това ,е моята мъка
- - назва жената — чувам, но

Целун-и -ме, скъпа. не разбирам.

— Бг|ща ми има нова кола, 
— хвали . ое ‘ Пелино' на -,ули-

Нъде е? - 
говото другарче.

■ — В гаража. Татно 
нощ я пребоядисва и й сме-

пита го не-
МАНЧА

цялата
...................... И»И»М11МММ« ни номера.

Бди ^ ■ -о


