
ЕрятстНо С уназ на президента 
на СФРЮ от 14 фебруа 
ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графичесна де 
йност и за приноса 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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АКЦЕНТИ След посещението на президента Титн в СССР, КНДР н НР Китай
ЗА ЗАКОННО 

ЗАНАЯТ
ЧИЙСТВО

Югославия потвърди своята последователност в из 

граждането на по-добри международни отношения
НЕ ЕДИН ПЪТ и не 

на едно място се говори 
за тананареченото „дре 
бно стопанство” — 
ятичийство. Изводът е 
ясен: голямо число тру 
дещи се със свои и ой 
ществени средства мо
гат да намерят поминък 
в този отрасъл. Защото 
занаятчийството е ва
жен допълнителен и не
заменим фантор в стопа 
нството. Развитата сто
панска дейност се нуж 
дае от добре организи
рано производствено и 
услужно занаятчийство.

В разговорите силно дойдоха до израз незаменимите стойности на нашата необвъзана позиция и политика
зана позволяваше, настояхме да се 

запознаем с големите постиже 
ния, които трудещите 
Съветския съюз, ДНР Корея 
и в НР Китай, при различни и 
твърде специфични условия, 
постигнаха в развитието на сво 
ите страни.

— Заяви президентът 
Тито в Белград след завр 
ъщането от 24-дневното 
си пътуване по СССР, 
КНДР и НР Китай- 

— Около 600 хиляди 
жители на Белград изн- 
лючително топло и сър 
дечно посрещнаха дру
гаря Тито.

се в

ДОВЕРИЕ И СЪТРУДНИЧЕС
ТВО

Внушително посрещнат от 
стотици хиляди белградчани 
президентът на СФРЮ и пред 
седател на СЮК Йосип Броз 
Тито в четвъртък, на 8 септем 
ври, се завърна в Белград от 
посещение 
съюз, НДР Корея и НР Китай-

На летището в Сурчин, укра 
сено с многобройни знамена 
и транспаренти президента Ти 
то бе посрещнат от най-висо
ките ръководители на Федера 
цията, СР Сърбия и град Бел
град. Заедно с президента Ти 
то със специалния самолет 
„Боинг” пристигнаха и остана 
лите членове на югославската 
делегация, другарите 
Доланц, Велко Милатович, Ми
лош Минич, Александър Гърли 
чков, Емил Лудвигер и други, 
които с президента на Репуб
ликата изминаха почти 30 хиля 
ди километра дълъг път, в ми 
сията на мира.

На летището другарят Тито 
даде изявление за югослав
ския печат, радио и телевизия- 
След това другарят Тито се

Посещението в Съветския 
съюз, нъдето имахме приятел 
ски разговори с Леонид Илич 
Брежнев и другите съветски 
личности — като продължение 
на нашата размяна на мнения 
в Белград от ноември минала 
та година — използвахм евза 
имно за насърчаване по-ната
тъшното развитие на инак пло 
довитото сътрудничество ме
жду двете страни в различни 
области и измежду Съюза на 
югославските комунисти и Ко 
мунистическата партия на Съ
ветския съюз. Извършихме и 
широка размяна на мнения по 
много антуални въпроси от ме 
ждународните отношения и ме 
ждународното 
движение. Между другото, бя
хме единодушни в убеждение 
то, че за детанта няма алтер
натива и че е необходимо да 
се полагат непрекъснато уси
лия с цел да се задълбочава 
доверието и сътрудничеството, 
а с това да се укрепва и си 
гурността в света. Във връзка 
с това взаимно изтъкнахме зна 
чението на предстоящата Бел 
градска среща за европейска 
та сигурност и сътрудничество 
Дойдоха до израз подобните 
становища и по повече други 
въпроси от международните 
отношения.

Този въпрос през по 
следното време е твър
де актуализиран в Ди 
митровградска община. 
Предприети са и някои 
конкретни мероприятия, 
но дадените възможнос 
ти не са използувани. 
Кои са причините за то
ва?

Съветскияна

Й. Б. Тито произнася реч на аерогарата в Сурчин

отправи с автомобил нъм цен
търа на Белград и своята ре
зиденция на Дединя- По про
тежение на целия път от ле
тището до Дединя стотици хи 
ляди граждани, работници, мла 
дежи и пионери, стотици кул
турно-художествени състави с 
хиляди изпълнители, с лозунги- 
транспаренти, песни и танци, 
знамена и цветя топло и с 
безгранична любов пожелаха 
добре дошъл на най-милия си 
съгражданин. С една дума, це 
лият Белград беше на крак. 
Такова поорещане в столица 
та не се помни.

ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕН 
ТА ТИТОМежду останалите ед

на от тях е в обстоятел 
ството, че голямо число 
от работниците в сто
панските 
след работното 
по вреие; на празник, по 
чивни дни или отпуск по 
болест упражняват опре 
делени занаяти. И, разби 
ра се, от това получават 
допълнителни приходи. 
В общината има много 
танива занаятчии, ноито 
работят, печелят и ни
кой нищо не им прави. 
Един поправя радио и те 
левизионни апарати, друг 
поправя ноли, трети шие 
костюми, четвърти пра
ви дограма и т. н.

„Тъкмо завършихме офици
алните приятелски посещения 
в Съветския съюз, Демократи 
чна народна република Корея 
и Народна република Китай, 
по покана на най-висшите пре 
дставителни органи и най-от
говорните личности 
страни. Връщаме се твърде 
доволни от резултатите от те 
зи посещения, в течение на 
които във всяка от тези стра 
ни имахме редица изчерпател 
ни и твърде отворени разгово 
ри с нашите домакини. Разби
ра се, доколкото времето ни

организации 
време, Стане

работническо

на тези

На тези свои приходи 
те не плащат данък. А 
да не говорим, колко зле 
се отразява това връху 
производителността 
труда в трудовата орга 
низация. 
от следобедна или по 
време на събота и неде 
ля работник не може 
да даде желания ефект 
на редовното си работно 
място.

В разговорите и в съвмес
тното съобщение потвърдих
ме пълната валидност на извее 
тните принципи на взаимните 
отношения, утвърдени в мно 
жество съвместни документи, 
като се започне от Белградска 
та декларация от 1955 и Мос
ковската декларация и изявле 
ние от 1956, до съвместното 
съобщение от 1976 година. 
Ние и този път се съгласихме, 
че прилагането и зачитането 
на тези принципи е незамени 
ма основа за развитие на все 
странно сътрудничество меж
ду двете страни и партии и 
за задълбочаване на дружба
та между нашите народи, как- 
то и определени различия в 
становищата по отделни въпро 
си не са спънка за такова раз 
витие на отношенията. Убеден 
съм, че такова сътрудничество 
между социалистическа необ
вързана Югославия и Съвет
ския съюз е от най-дълбок 
интерес не само за нашите 
две страни, но и за прогреса 
в света.

на

Премереният

Още повече загриж- 
ват неоправдателните от 
пусни по болест при ед 
но число работници — 
занаятчии. Не е тайна, 
че мнозина са се изхит 
рили да „боледуват” по 
време, иогато трябва да 
завършат няноя частна 
работа в къщи, в рабо 
тилницата или на полето. 
Ползата за тях е много 
мална, доиато общество 

големи загуби:то има 
застой в производство
то, слаба трудова дисци 
плина, подриване на за 

занаятчийство,йонното 
неплатени данъци на то 
зи вид доход и пр. (На 2-ра стр.)Хиляди белградчани посрещнаха президента ТитоД. С.



След посещението на президента Тито 

в СССР, КНДР и НР Китай
ми, независимо от сходността 
или разликите в подхода и по 
литиката, социалистическа нео 
бвързана Югославия потвърди 
своята последователност в из 
граждането на по-добри между 
народни отношения и в разви 
тието на най-широко сътрудни 
чество, в интерес на мира и 
прогреса в света.

Посрещанията, 
ха устройвани в трите страни, 
във всички градове и места 
нъдето пребивавахме, надмина 

очаквания- Това бя

(От 1 стр.

СХОДСТВО НА ГЛЕДИЩАТА

ЗНАЧЕНИЕТО НА НАШАТА 
ПОЛИТИНА

Това посещение укрепи на 
шето убеждане, че по-тясното 
сътрудничество между нашито 
две социалистически страни е 
не само от голямо знамение аз 
задълбочаване 
разбирателство и укрепване на 
югославско-китайското

което има свои ко

В разговорите, 
време на посещението в ДНР 
Корея водихме с председател- 
я Ким Ир Сунг бе констатира 
но, преди всичко, че съществу 
ват значително по-широки въз 
можности за по-нататъшно по 
добрение на сътрудничество 
между нашите две социалисти 
чески необвързани страни и 
двете партии и за задълбоча 
ването на приятелските отно 
шения изцяло. Дойде до из
раз и високата степен на сход 
ство на становищата по акту 
алните въпроси на междуна
родното работническо движе
ние и прогресивните процеси 
в света. Аз искам да кажа, че 
тази географски отдалечена и 
на нас твърде приятелска стра 
на постигна завидни резултати 
в своето развитие — за което 
и у нас изобщо все още не
достатъчно се знае 
следейки необвързаната поли 
тика, се стремим към по-ши 
роко международно сътрудни 
чество. Ние сме уверени, че 
по-честите нонтанти и по-ши 
рокото сътрудничество с ДНР 
Корея в различни области пред 
ставляват ведно и важен при
нос нъм доверието и разбира 
телството между страните от 
различни региони, което е от 
голямо значение за мира и 
стабилността в света. Ние с 
пъпно разбирателство и по то
зи случай подкрепехме борба 
та на Демократична народна 
република Корея и целия ко
рейски народ за мирно обеди 
няване на Корея-

не на различните пътища и 
видове на развитие на двете 
страни. Изхождайки оттук, ние 
се съгласихме, че своите въз 
гледи и своите усилия трябва 
да насочим към бъдещето, по- 
интензивно да подобряваме 
сътрудничеството на икономи 
ческото, 
и другите полета, както и да 
вършим размяна на мнения 
по актуални въпроси от между 
народните отношения- В раз. 
глеждането на широк кръг ме 
ждунарони проблеми се изяви

които през
Аз отделно искам да под

чертая, че по време на отдел 
ните посещения на тези со
циалистически страни, 
вървят по различни пътища 
своето развитие, силно дойдо 
ха до израз незаменимите сто 
йности на нашата необв-ьрзана 
позиция и политика, което при 
всички партньори намери С'ьо 
тветно уважение. Ние също 
така изхождахме от твърдото

които ни бя
на взаимното

които
вприя

телство
реки в революционното мина
ло на нашите движения и на
роди — но и за по-широко раз 
бирателство и доверие в меж 
дународните отношения, което

научно-техническото ха всички 
ха такива силни манифестации 

нашатакъмна приятелство 
страна м нашите народи, често 
изразявани по един изключи 
телен,
начин, че това не може да се 
опише с думи. За всички нас 
това бяха велики събития, ко
ито ще останат в сломена ни 
незаличими.

При преминаване през Техе 
ран днес имах кратна среща 
и тв7>рде полезна размяна на 
мнения с Негово царско вели 
чество Реза Пахлави. По този

наистина величествен

| МОСКВА ^ ИРКУТСК потвърдихме нашата; повод
взаимна готовност за по-нататъ 
шно подобрение на сътрудни 
чеството в различни области, 
в духа на съществуващите 
приятелски отношения между 
двете страни.

Искам на края от главния 
град на нашата страна да отп 
равя изрази на наша най-то 
пла благодарност на най-висо 
ките ръководители на Съюза 
на съветските социалистичес
ки републики, Демократична 
народна република Корея и На 
родна република Китай за из
вънредно сърдечното гостопри 
емство и приятелското внима
ние, с което бяхме обнържени 
във всяка от тези страни, Съ 
щевременно желая да преда- 
да на гражданите на Белград 
и на цялата наша страна еди 
нодушните приятелски чувства 
които стотици и хиляди граж 
дани на Москва. Иркутск, Пйо- 
нгянг, Пекин, Ханчоу, Шангай 
и Урумчи така силно изявиха. 
В това виждаме израз на до 
верие в бъдещето на приятел 
ските отношения с тези стра-

и че ач.БЕЛГРАД .
ПЛОЛГЯЯГ'У1-УМЧИ цВКИЙ 5
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Маршрут на мира: От 24 август до 8 септември президентът Тито направи офици

ални приятелсни посещения в СССР, НДР Корея и НР Китай нато измина 30 хиляди ки
лометра път

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ 
НА РАЗБИРАТЕЛСТВОТО

сходството или близостта на 
становищата по много от тях. 

- -; , З Можахме да се уверим, и в 
това отношение напълно сме 
съгласни, че известни разлики 
в нашите становища по нянои 
въпроси не са и не трябва да 
бъдат пречка на развитието на 
всестранното югославско-нита- 
йско сътрудничество.

е от дългосрочно значение за 
мира и по-благоприятните про 
републина Китай е голяма стра 
цеси в света. Защото Народна 
на, чиято международна роля 
е твърде важна, а която днес 
е заангажирана от стремежа 
да намери пътища на своя по- 
уснорен икономически и общ 
възход.

становище, че е неотчуждимо 
право на работничесната класа 
във всяка страна да изгражда 
социализъм по начин, за който 
сами са се определили, и че 
сами са най-призвани да съдят 
за постигнатите резултати.

Ръноводейни се от същите 
принципи в отношенията с те 
зи, накто и с всични други стра-

Нашето посещението в НР 
Китай и изчерпателните, отво 
рени и приятелски разговори 
с председателя Хуа Го Фън и 
другите ръководни 
представляват първия пряк ко 
«такт на най-високо равнище 
между нашите две социалисти 
ченси страни. Бяхме единоду
шни в това, че отношенията 
между СФРЮ и НР Китай тр 
ябва да се основават върху 
пълното взаимно зачитане на 
суверенитета и териториалния 
интегритет, принципите на не 
намеса, равноправие и зачита

личности,
ни.

Ш СТАТИИ И РЕЧИ НА ДРУГАРЯ ТИТО

Задача на народноосвободителните 

партизански отряди
I] 1 {I ,М1Г<п>Д ВТОРО. — Най-големият враг 

на свободата и независимостта 
на нашия народ е германският 
фашизъм, а след това всични 
негови фашистки глашатаи, ко 
ито върлуват по нашата стра- 
«а. Следователно, свещен дъ
лг на всички 'Патриоти е безми 
лостно да се борят до пълно
то унищожение на фашистка 
та банда.

ТРЕТО. — Партизанските от
ряди се наричат народоосвобо 
дител1ни и заради това, че не 
са боеви формации на която 
и да било 'политическа партия 
и група — в ноннретния слу 
партия, без оглед на това, че 
чай нито на Комунистическата 
номунистите се борят в първи 
те редици — но те са боеви 
редици «а народите на Юго
славия, в които трябва да се 
борят срещу окупаторите, вси 
чни патриоти, способни за въ 
оръжена борба без оглед на 
политическото им убеждение.

л имат многобройни задачи. Те 
трябва да разрушават всички 
обекти, ноито служат «а фа
шистките завоеватели: железо
пътни съобщения, 
фабрики, работилници, 
ве на муниции и оръжие. С 
всични сили те трябва да осу 
етят окупаторите да отнемат 
на селяните житото, добитъка 
и останалите храни. Ренвизира 
ното жито, добитък 'И 
храни със сила трябва се отне 
мат от онупаторите и да се 
разделят на народа, а необхо 
димото количество да се запа 
зи за прехрана на отрядите. 
Партизанските отряди трябва 
да осуетяват събирането да на 
нъци и други даждия, защото 
в настоящия момент 
това служи само на окупатори 
те за водене на завоевателни 
войни и за по-нататъшно угне 
тяване на нашия народ.

ПЕТО. — Партизанските от
ряди трябва с оръжие в ръка 
да защищават селищата, гра 
довете и селата от фашистките 
злодеяния. Те трябва да за

щищават народното имущес
тво от онупаторсно ллячносва-НАЧЕЛО НА СЮКВЕСТНИК НА БЪЛГАР
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ШЕСТО.мостове, Партизанските 
отряди на всяка крачка трябва 
да унищожават фашистките 
отряди, особено офицерите и 
гестаповците, черноризсците и 
т. н. Също така безмилостно 
трябва да се унищожават 
ните домашни агенти, различни 
те народни предатели и г;*-- 
натори, ноито в ръцете на фа 
шистките нръвници масово 
дават най-добрите 
народа, нато верни кучета — 
жат на окупаторите и терори 
зират нашия народ.

снладо-

(Публикувано в „Бюле 
тина” на Главния щаб 
на народоосвободителни 
те партизансни отряди 
за освобождението на 
Югославия, № 1 от 10 
август 1941 година)

техДруги
прово

пре
синове наПЪРВО. — Народооовободи- 

телните партизански отряди 
във всични области на Югосла 
вия (Сърбия, Хърватско, Сло 
вения, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Македония, Вой 
водина, Санджак и Далмация) 
имат главна цел: освобожде
ние «а народите на Югосла
вия от онупаторите и борба 
срещу домашните окупаторсни 
агенти, ноито помагат угнетява 
мето и тероризирането на на
шия народ.

слу

СЕДМО. 
отряди

воично Партизанските 
тряба неуморно да 

развиват народния отпор, да 
вдигат народни въстания 
то боево

и на
ядро да застават на 

чело на тези въстания. Досега 
шният опит на партизансните 
борби 'показа, 1 
ваше въпроса за

че се занемаря 
всенародно 

въстание: затова е необходи 
мо спешно да се ликвидира то

ЧЕТВЪРТО. — В общата бор 
ба против враговете на нашия 
народ партизансните отряди
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35 ГОДИНИ НА ЮГОСЛАВСК Ия ВОЕНЕН ФЛОТ

МАРШАЛ ТИТО 

ВСРЕД МОРЯЦИТЕ
сип БоозХТитпЯи К0мендант на въоръжените сили Йо- 
»иГ-~ Лора

Тд"Г 150 -я^Жф™ниПОнаРеалитНиа та
на Юго-

На 10 и 11 
ят Военен флот

септември наши- 
тържествено 

чествува своя 35-годишен юби
лей. На централното 
во, състояло се в Сплит,

На кораба „Галеб". с който 
от преди 25 години пътува 
многобройни мисии 
навред по света президентът 
Ти то след
лед отдаде най------ хмо призна
ние за успехите и Ооеготовнос 
тта на нашия Военен флот. По 
време на обеда на „Галеб" ад 
мирал Бранно Мамула изказа 
удоволствие че Върховният но 
мендант отново се намира ме 
жду моряците на нашия Вое
нен флот, който по негово ре 
шение бе формиран в Подгора 
преди 35 години, като една от 
въоръжените формации на на 
шата Революция- 

— Нашето идейно и морал
но-политическо възпитание — 
подчерта в наздравицата си на 
обеда адмирал Мамула — вър 
ху основните на марксизма- 
ленинизма, историята на наше 
то работническо и комуническо 
движение насочваше ЮКП и 
СЮК начело на която сте Вие 
вече цели 40 години. Вие се 
отделно грижехте за нашите 
въоръжени сили, с което се 
обяснява и фактът, че те вина 
ги оказваха значителна подкре 
па на СЮК и на най-прогреси 
вните сили на нашето обще
ство.

в
на миратържест- 

при-
съствува и президента на Репу 
бликата и Върховен 
дант на

Президентът Титоизвършения прег- прави преглед на военните кораби в пристанището Лора нрай Сплит

дители, но всички заедно, вкл 
ючително и моряците, ноито 
в него отбиваха военната си 
повинност. . .

Чествуването на Деня на 
Военния флот премина 
на велините юбилеи на друга-

много постигнахме, защото 
нямахме почти нищо когато 
започнахме да го развиваме.

Днес нашият Военен флот е 
оборуден с най-модерно оръ
жие, а най-голямата част от то 
ва е дело на нашите трудови 
хора. Нашите трудещи се все 
повече и повече овладяват съв 
ременната техника и затова 
нашият Военен флот е такава 
отбранителна сила на нашата 
социалистическа общност, коя 
то е на твърде високо равни
ще.

Такива огромни резултати, 
които днес видяхме тук в Юго 
славия са постигнати във вси 
чни области на живота. Юго
славия далеч надмина това, 
което беше някога. Тези успе
хи предизвикват в света въоду 
шевление към нашата страна. 
Много хора в света следяха на 
шата борба, при какви условия 
се борехме, накво извоювахме 
и знаят накво сме постигнали 
днес. А едно от най-големите 
наши постижения е братството 
и единството, ноето последва 
благодарение и на нашето 
единство и братски сговор по 
време на Народноосвободител 
на борба. Затова когато гово 
рим за резултатите в нашето 
социалистическо строителство 
считам че това не е заслуга 
на отделни лица и групи, но 
на целия наш народ, дело на 
трудовите хора на всички на
ши народи и народности. Но на 
шия флот не създаваха само 
оделни инженери или ръново

комен-
въоръжените сили, 

маршалът на Югославия Йо- 
сип Броз Тито. На 10 
ври моряците и населените от 
Сплит и цяла Средна Далма
ция въодушевено посрещнаха 
другаря Тито, честитейки му 
юбилеите и успешно завърше
ната мисия на мира — посе
щенията му в СССР, ДНР Ко
рея и НР Китай.

На 10 септември в своята 
резиденция в Сплит президен 
тът Тито прие делегация на 
Военния флот, моряците и ре
чния флот, възглавявана от ар 
мейския генерал Никола Лю- 
бичич, адмирал Бранно Маму
ла, генерал полковник Жика 
Стойишич, вице адмиралите 
Вранеш и Радосавлевич и др.

ря Тито, братството и един
ството и вярата в по-светло 
бъдеще на нашите народи и 
народности по пътя на социа 
листическото строителство и 
престижа ни в света.

септем-

в дух

БОСИЛЕГРАД

РАЗВОЙНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНАТА 

БАВНО БЕ ОСЪЩЕСТВЯВА
В подготовката за предстоящото заседание на 

ЦК на СНС, на което ще се обсъдят развойните 
проблеми на Южноморавсния регион, Общинсния ко
митет на СКС в Босилеград, в присъствие на ръково
дителите на обществено-политическите и стопансни ор
ганизации разгледа сегашното състояние в обществе
но-икономическото развитие на общината

!\ " - >1
В твърде сърдечна обстанов 

на адмирал Бранно Мамула вр 
ъчи на другаря Тито Значка 
военен кораб във всички ус 
ловия

Във встъпителната информа 
ция, която на заседанието из 
несе Симеон Захариев, 
седател на Изпълнителния съ
вет на Общинската скупщина 
бе казано, че средносрочната 
програма по обществено-иноно 
мическото развитие на община 
та доста бавно се осъществя 
ва. Това особено много се от 
нася до най-важните планира 
ни насоки в стопанското раз 
витие. Такива са между други 
те и следните отрасли: минно 
то дело, животновъдството и 
дървообработването.

бе изтъкнато на заседанието. 
Един от тях е липсата на над 
ри, ноито да бъдат творци на 
конкретните развойни програ 
ми на общината. Ето защо и 
на това заседание бе предло 
жено Републиканския фонд за 
развитие на недостатъчно раз 
витите краища и надрово да 
помага неразвитите общини. 
Защото, тъкмо поради липса 
на добри кадри изостаналите 
общини не са в състояние да 
изготвят икономически оправ 
даеми развойни програми, ио- 
ито би били приети за фи 
сиране.

В разиснванията също така 
бе посочено, че една от причи 
ните за твърде бавното стопан 
сно развитие на неразвитите 
общини, включително и на Бо 
силеградска, е във все още 
недостатъчното ангажиране на 
водещите стопански организа 
ции от региона и вън от него 
в този обществено-икономиче 
ски процес. Става въпрос за 
непоследователното провежда 
не на утвърдената в тази об 
ласт политика, която е уточне 
на и от обществено-политичес 
ките организации в Южномо- 
равския регион. Въпреки дву
странната икономическа оправ 
даемост и обществена необхо 
димост, големите стопансни ор 
ганизации все още трудно при 
емат да бъдат носители на ра 
звойните програми за изграж 
дане на стопансни обекти е 
неразвитите общини. Като се 
имат предвид възможностите 
в това отношение, твърде мно 
го изостава дейността на: „Си 
мпо" и Памучния комбинат от 
Враня, на „Делишес" от Вла- 
дичин Хан, „Невена" от Лесно 
вац и др.

На заседанието бе изтъкна 
то, че все още в стопансния 
живот на общините не се чув 
ствува практическата роля на 
Регионалната стопанска кама
ра, ноято има основна задача 
да организира и насърчава реа 
лизирането на развойните про 
грами.

Това ще бъдат най-важните 
стопански въпроси, които от 
Босилеградска община ще бъ 
дат предложени на обсъжда 
не на предстоящото заседание 
на Централния комитет на СН 
на Сърбия.

като признание от 
всички моряци на нашата стра

пред

на. I
На следващия ден Върхов

ния комендант на въоръжени
те сили и президент на Репуб 
ликата Йосип Брзо Тито във 
военното пристанище Лора 
край Сплит направи поглед на 
военните кораби, построени в 
пристанището. Честитейки на 
моряците постиженията в ра
звитието на боевата готовност, 
президентът Тито им пожели 
нови успехи в бъдещата рабо-

ИЗ РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА 
ТИТО

Благодарейки на наздравица 
та на адмирал Мамула другар 
ят Тито между другото каза:

— Аз съм много въодуше
вен, — а мисля че това важи 
и за всички другари, които 
днес се намират тук — с това, 
което постигна нашият Военен 
флот. Говоря за Военния флот 
Но ние и в Търговския флот

нан
Според думите на Захариев, 

развитието на тези отрасли тъ 
рси пълно съдействие, матери 
ална и надрова помощ от во
дещите стопансни организации 
в региона и извън него. Така 
например без непосредствено 
ангажиране на Миннолеарния 
басейн „Бор" в сегашния мо
мент не може да се говори 
за откриване на фосфатната 
мина в Лисина.
Съществуващите стопански ор 
ганизации в общината са все 
още слаби с възпроизводстве 
ните си мощности, за да могат 
със собствените си средства, 
които отделят във фондовете 
да направят решителна крачка 
напред в стопанския подем на 
общината.

Разиснванията на проведено 
то заседание посочиха, че ре 
ализирането на средносрочна 
та развойна програма на общи 
ната зависи ооновно от готов 
костта и организираността на 
собствените стопански и трудо 
ви организации. В това отно 
шение сегашната стопанска де 
йност на общината не задовол 
ява. По такъв начин не могат 
да се използуват всички въз 
можности за осъществяване 
на планираните в развойната 
програма цели.

Единствено по-дребните сто 
лански и номунално-битови въ 
проси доста успешно се раз 
решават със собствени сили 
и средства, а също тана и с 
помощта на средствата от Ре 
публииансния фонд за разви
тие на недостатъчно развитите 
краища. Това обаче не е доста 
тъчно.

Съществуват и обективни 
моменти, които пречат на по- 
ускореното стопансно развитие 
но Босилеградска община —

та.

зи недостатък, защото в про 
тивен случай, партизаните мо
же да бъдат изолирани от ма 
сите, ноито са готови да се 
борят за своето правдиво де-

ДВАНАДЕСЕТО. — Щабове
те трябва да водят грижа за 
прехраната на бойците, за оръ 
жието и друго, 
трябва се организира заедно 
с комитетите на Народноосво-

ните продукти да се плащат 
с готови пари.

ТРИНАДЕСЕТО. Всички
партизански отряди и техните 
щабове от Хърватско, Сърбия, 
Словения. Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Войводина, Дал
мация, Македония и Санджак 
се намират под върховното ръ 
ководство на Главния щаб на 
Народоосвободителните парти
зански отряди на Югославия.

Прехраната

ло.

ОСМО. — Политическата ли 
ния «а лартизансните отряди 
трябва да бъде: народноосво 
бодителен антифашистки фронт 
на всички народи на Юго
славия, без оглед на полити 
чески убеждения и вероизлове 
дание.

ДЕВЕТО. — При създаването 
на партизански отряди не сме
ем да бъдем тесногръди: тря 
бва да се даде вт>зможност 
за широка инициатива в съз 
даването на партизански отря 
ди. Създадените партизански 
отряди веднага трябва да се 
свържат с местните и окръжни 
те щабове и да застанат под 
тяхното ръководство.

С цел да се координира бор 
бота и успешно да се водят 
операциите, щабовете трябва 
да бъдат добре свъзани поме 
жду ои.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТО. — Щабо 
вете и командирите трябва да 
се погрижат за необходимия 
санитарен материал и персо
нал за ранените и болните.

ПЕТНАДЕСЕТО. —С развитие 
то но по-широки въстрания на 
народните маси ще се създа
ват и необходимите комендант 
ства, затова е необходимо ща 
бовете и командирите на пра 
тизанските отряди да се погри 
жат за проверени и добри ко 
мандири и комисари, 
трябва да застанат начело на 
въстаналите маси'.

ДЕСЕТО. — Щабовете и ко 
мандирите трябва бдително да 
пазят врагът да не вмъкне 
свои шпиони и провокатора в 
партизанските отряди. Ако се 
появят такива, веднага трябва 
да бъдат разстреляни, а име 
ната им обнародвани. които

ЕДИНАДЕСЕТО. — Щабовете 
и командирите на партизански 
те отряди трябва строго да 
бдят над дисциплината в от

Й. Б. Тито

ШЕСТНАДЕСЕТО. -- В слуца 
й на благопраятни стратигиче 
ски и други условия, за прове 
ждане на крупни операции спо 
ред потребите от повече пар 
тизансни отряди да се създа 
ват големи военни части.

бодителния фронт, ноито съби 
рат фонд за народното освобо 
ждеиие. В случай ако такива 
комитети още няма с добро 
волното съгласие на селяните 
и гражданите трябва да се оси 
гури прехраната или хранител

рядите. Всяко дело на плячка 
предателство или друго нару 
шение на дисциплината трябва

В. В.строго да се наказва.
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Днмнировград достойно чввтвува празника на свободата в септември

Година на големи резушпи
3тАшНврЖкиИна^ади'СЪЩО отчитат добри розулта-— ПРЕДАДЕНИ НА УПОТРЕБА, ИЛИ В СТРОЕШ, РЕДИЦА СТОПАНСКИ И КО

МУНАЛНИ ОБЕНТИ. — ВРЪЧЕНИ ТАЗГОДИШНИТЕ СЕПТЕМВРИЙСКИ ПРИЗНАНИЯ- — ОТ 
ТЪРЖЕСТВОТО ИЗПРАТЕНО ПИСМО ДО ДР. ТИТО

ти.
в обла-Успешното развитие 

стта на стопанството е следе- 
от развитието в останали

След РнТоГнВТсоВ сей-[•Мое. ретарят
НО ДИМИТРОВ прочете приве 
тственото писмо, ноето беше 
изпратено до ДР- Гито, а сет
не бяха връчени тазгодишните 
септемврийски признания- 

С най-висше признание
септемврийската

но и
те области: здравеопазването, 
детската и социална защита, 
култура и физическата култу
ра, пътното и комунално сто
панство. Изградени са здрав- 

обенти, и обезпечени нуж
ни кадри, в Смиловци, Тр'!,нсии 
Одоровци, Изатовци и наскоро 
в Долни Невля- Приключи из 
граждансто на Първия етап 
на Дома за стари лица и цен
тралния ученически стол при 
училището „Моша Пияде”. Це 
нтър за култура започва с ре
конструкция на 
ла. В ход са работите върху 
регулацията на река Нишава, 
нанто и реконструкцията 
пропусиватслния пункт „Гради-

— НА ДНЕШНОТО ни търЖествено заседание с гор
дост можем да изтъннем, че тази година можем да провъ
згласим за година на блестящи победи в борбата за афирма- 
ция на самоуправителните отн0шения и делегатската систе
ма; в борбата за стабилизация на стопанството; в борбата 
за създаване на добър политически нлимат, предусловие 
за мирно делово решаване на всички въпроси от значение 
за живота на номуната.

С тези думи започна докла 
да си председателят на Общи 
нската скупщина в Димитров НА
град инж. Борис Борисов, на 
състоялия се на 8 септември 
тържествен събор, по случай 
тридесет и три годишнината 
от освобождението на Дими
тровградска община от фашис 
тка окупация-

Покрай делегатите на Общи 
нската скупщина и членовете 
на изпълнителните тела на об
ществено-политическите орга
низации, на тържествения съ
бор присъствува и делегация- 
от града побратим — Алек- 
сандровац Жупсни, представи 
тели на Региона, начело с пред 
седателя на Междуобщинсна 
та конференция на Социалисти 
ческия съюз — Десимир Йо 
вич, представители на Номан 
дата на Нишката армейска об 
ласт, начело с номинданта й ге 
нерал подполковник Алексан
дър Янич и секретаря на Но 
митета на Съюза на комунисти 
те при Нишката армейска об
ласт, генерал майор Милован 
Мишевич, делегации от съсед
ните общини и други гости.

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТ
ЛИТЕ ДАТИ — ОТБЕЛЯЗВАНЕ 
НА ТРУДОВИ ПОБЕДИ

лиза на 17 милиона динара, с 
ноето „Свобода" ще прерас
не в модерно промишлена ор 
ганизация-

Бяха изтъинати и добрите 
резултати в „Градня" и маучу 
новата промишленост „Тигър" 
в Димитровград, иъдето са в 
ход подготовнито за построя
ване на нов капацитет за про

ни Емблема на 
награда бяха удостоени ^ по 
мандата на Нишката армейска 
област, за извнъредни прино
си и помощ за общественото 
и стопанско развитие на общи 
ната; Радомир Новачевич, от 
Ниш, за Д'ьлгогодишна_ обще
ствено-политическа дейност и 
всестраи принос за общото 
развитие и развитие на обще 
ствената самозащита в общи
ната; ООСТ „Братство" в Ди

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИ 
НА — СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАД

малкотла за,В по-нататъшното си изложе
ние Борисов говори за нрупни 
те капиталовложения в общи
ната.

— В момента е в пълен раз
гар изграждането на най-голя 
мата и най-модерна овцефер- 
ма в СР Сърбия за 5 хиляди 
овце, за ноято ще се израз
ходват средства от 30 милио 
на динара, каза Борисов. Вче 
ра тържествено сложихме те- 
мелен камък и върху рекон
струкцията и модернизацията 
на кожообработвателното пред 
приятие „Братство”, ноето пре 
одоля всички трудности и пре 
расна в „добър 
„Циле" довчерашния проблем 
на димитровградското стопан
ство, днес поназа завидни ре 
зултати. В конфекция „Свобо
да" днес ще положим оонов- 
ния камък на реконструкция
та и изграждането на нови по 
мещения, чиято стойност въз

ма

стопанин .

Инж. Борис Борисов

изводство на гумени нишки, 
паралелно с което ще бъде 
модернизирано и производст
вото на каучукови профили. В 
„Услуга", „Балкан” и електро
снабдителното предприятие се

Полагане венци на възпоменателната плоча 
бойци

падналите~лс ИЗ ТЕЛЕГРАМАТА ДО ДР. ТИТО
В речта си Борисов изтъкна, 

че историческия 8-ми септем
ври за Димитровградска общи 
на тази година е още потър- 
жествено поради Титовите и 
наши юбилеи — 40 години от 
идването му начело на Парти
ята и 80-ия му рожден ден. 
Той говори и за грандиозното 
Титово дело и за всички оно
ва, което е направил и прави 
за нашата страна >и всички на 
роди и народности, които жи
веят в нея-

По-нататък Борисов се спря 
върху създаването на Цари- 
бродсния партизанскипотряд и 
изтъкна, че 70 патриоти от на 
шия край са дали животите 
си, а повече от 200 са били 
ранени, за онова което имаме 
днес.

Спирайки се на следвоенно 
то развитие Борисов наза, че 
„тази година Деня на освобож 
дението чествуваме под знака 
на Титовите и наши юбилеи. 
За достойно отбелязване на 
тези светли дати не са обаче 
нужни спентанулярни тържес
тва, а отбелязване на трудови 
победи, нови самоуправителни 
завоевания на трудещите се, 
увеличена производителност 
съгласно годишните планове и 
плановете за развитие в сред 
носрочния период”.

Борисов изтъкна, че от 
1960 година насам в стопански 
те организации в общината са 
настанени над 2 хиляди души, 
а в момента юредносрочния 
план се успешно реализира. . .

— Никога досега не сме 
имали така добри резултати в 
стопанството от тези, ноито 
имаме, според финансовите по 
казатели, за първото полугоди 
е на 1977 година. Всички орга
низации са увеличили общият 
доход и физическият волумен 
на продунцията, в сравнение 
със същия период на минала 
та година, за 63 на сто.

Драги другарю, Тито,
ДНЕС, на 8 септември 1977 година, събрани на 

Димитровград да четържествен събор 
ствуваме 33-годишнината от освобождението на Димит
ровград и околността от българската фашистка оку
пация и от нласовия и социалния враг, ние сме щаст- 

горди, че този наш празник чествуваме в го
дината на великите Твои и наши юбилеи — 85-годиш- 
нината от рождението Ти и 40 години от Твоето идва
не начело на нашата революционна партия- Днес на
шата радост и гордост са по-големи, че се завръщаш 
скъпи другарю Тито в нашата хубава социалистическа 
самоуправителна родина от още едно пътуване на 
мира и приятелството. Бдително и непрекъснато 
дехме Твоя път в Съветския съюз, Народна демокра
тична република Корея и Народна република Китаи- 

Гражданите на Димитровград, числящите се от 
българската народност, с неизмерима любов се вклю
чиха в чествуването на Твоите и наши юбилеи с нови 
трудови победи и забележителни постижения в сто- 
пансното и обществено развитие на нашия край- Така 
33-годишнината от освобождението посрещаме с из
вънредно добри резултати в работата на нашите тру
дови организации, с изграждането на важни стопански 
и комунални обекти и което е най-важно, с все по- 
развити самоуправителни обществени отношения- По
стигнахме забележителни резултати в прилагането на 
Закона за сдружения труд и в претворяването в жи
вота на този документ от епохално значение, пионер- 
сни акт в историята и от историческото значение, нан- 
вото е и нашето социалистическо самоуправление, на
шият — югославски път в социализъм. Подготвени по
срещаме Единадесетия конгрес на юг°славсните ко' 
мунисти, Осмия конгрес на Съюза на комунистите в 
Сърбия.

[3

ливи и

сле-

Започна и реконструкцията на „Свобода"

на”. „Ниш-експрес" тържестве 
но сложи основен камън и оз 
новен камън и означи започ
ване работите върху изграж
дането на автогарата. Успеш
но приключват и работите на 
най-крупния комунален обект 
— районния водопровод. Ве
че две трети от работите са 
готови. Предстои изграждане 
на 7 километра от пътя Ди
митровград 
налата част, както и пътя Ди 
митровград — Долна Невля — 
Петачинци, трябва да се строи 
през 1978 година, донато ра
ботите на пътя Суково — Зво 
нци са в ход. А в ход са и 
геологическите изследвания-

По всичко това, каза накрая 
Борисов, Димитровградска об
щина днес наподобава на ст
роителна площадка.

митровград, за постигнати ре
зултати в областта на стопан
ството; местна общност в Пе- 
търлаш, за постигнати резул- 

в областта на комунална 
та дейност; първичната орга
низацията на СК в Желюша, 
за постигнати резултати 
ласта на обществено-политиче 
ската дейност.

Диплома на септемврийсна
та награда беше 
на: местната общност в Пър- 
топопинци, Герго Геров, Цеха 
за обунви, платна и фолии 
..Тигър" в Димитровград, Доб 
ривое Димитров, Съюза 
пасните офицери в Димитров
град, синдикалната организа
ция в нонфенция „Свобода”, 
синдикалната организация в 
Дигър" и на Общинската кон 
ференция на Съюза на социа 
листическата младеж.

тати

обв

Ние, гражданите от българсната народност от Ди
митровградска община като съставна част единна и 
мощна самоуправителна социалистическа общност Юго 
славил и по-нататън ще даваме своя пълен принос 
към всестранния 'прогрес на нашата страна. Отделно 
ще се ангажираме и ще се борим на всяко място и 
по всяко време на всични наши народи и народности 
в света да се зачитат човешките права, както това се 
прави в Югославия, ще се борим, канто Ти наза на 
Десетия конгрес на СЮК, за човешки отношения меж 
ду хората, за все по-добри и по-хуманни отношения, за 
човена като свободен производител и творец, защото 
това е крайна цел и смисъл на борбата на работниче- 

Населението от Димитровград

Висок, а оста-
присъдена

на за

ската класа.
у

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО 16 СЕПТЕМВРИ 1977



БОСИЛЕГРАД ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА В

ВРЕМЕ НА 

НЕПРЕКЪСНАТ 

ВЪЗХОД
По случай 8 септември — Деня на осво

бождението на Босилеградска община от фа
шизма, главното тържество се състоя в село 
Млекоминци. Тук бе предаден на употреба 
телевизионнен ретранслатор, а в най-голяма- 
та млекоминска махала Джоринци пуснат е- 
лектрически ток

В присъствие на Тези обенти, когато бъдат 
готови, ще онажат силно вли
яние върху общественото жиз 
нено равнище на населението 
в общината.

За по-нататъшното развитие 
на Босилеградска община осо 
бено много се очаква от реа
лизирането на програмите из
граждане на фабрика за пре
работка на картофи и произ
водство на животновъдна хра 
на. Този стопански обект пред 
лага възможности частните зе 
меделци пряко и успешно да 
се внлючат в производството.

По-нататъшното изпълня
ване на програмата по 
горското стопанство също та- 
на дава възможности за ра-

жителите 
от селото и на обществено- 
политическите и стопански ръ 
ководители от общината, 
тържеството в с. Млекоминци 
говори председателя на Общи 
нската скупщина инж. ДРА
ГАН МИЦОВ.

на

БЪЛГАРСНИТЕ ФАШИСТИ ОГ
РАБВАХА НАРОДА

След като изтъкна, че Деня 
на освобождението на Босиле 
градска община чествуваме в 
годината на историческите ю- 
билеи на другаря Тито, Мицов 
каза:

— Във Втората световна вой 
на българските фашисти, кои
то влязоха в Босил вградения 
край, на всяка цена искаха да 
се представят като освободи
тели. Но за какво „освобожде
ние” може да се говори, ко
гато в България владееше не- 
народен режим, а и тя бе по
робена от немените фашисти. 
Ногато българсната фашистка 
войсна започна да ограбва бо 
силеградсното население, тук 
се стигна до създаването на 
партизански отряд, който ръ
ководен от Югославсната ко
мунистическа партия, 
свой принос в Народоосвобо- 
дителната война.

В продължение на речта си 
Мицов каза, че «а 8 септем
ври преди 33 години, парти
занските отряди след ожесто
чени оражения с българсната 
окупационна фашистка войска, 
влезли и освободили Босилег
рад. Намирайки сигурна опо
ра в народа веднага установи 
ли народна власт. От тогава 
до днес Босилеградска общи
на бележи непрекъснат подем 
в обществено-економическото 
си развитие в самоуправител- 
на социалистическа 
вия.

Гостите и участниците в тържествения събор

Грамоти на септемврийска
та, награда получиха: Гранич
ната застава „Свобода" във 
Верзар, първичната организа- 
зация «а Съюза на социалис
тическата младеж в с. Скър- 
вненица, Добривое Томов, Ки 

• рил Спасов, Любомир Димит
ров, Панта Стоянович, Ана То 
дорова, Васил Ранчев, Слава 
Тодоров, Любомир Виденов, 
Цанко Костов, Иван Стоиме
нов, . Гроздан Димитров,. Бог
дан .Манчев и Садик Хамидо- 
вич.

След присъждане на септем 
врийските награди делегаци 
ите.' на общинските скупщини

от Димитровград и Аленсан- 
дровац Жупони, в присъствие 
на участниците в събора, по
ложиха венци на паметнити 
плочи при гимназията, на заги 
нали бойци от този край- Сет 
не, с пресичане на лентата, 
председателят на Общинсната 
скупщина Борис Борисов, тър
жествено предаде на употре
ба централния ученически 
стол при основното училище 
„Моша Пияде".

Тържестото отново продъл
жи с подбрана нултурно-забав 
на програма в Центъра за нул

тура. След това участниците в 
събора се отправиха нъм ж.н. 
гарата, нъдето беше сложен 
основен намък върху изграж
дането на автогарата. Оттук 
пътят водеше към конфекция 
„Свобода”, където Димитър 
Манов, подпредседател на Ре 
гионалиата стопанска камара, 
сложи основен камък 
реконструкцията и модерниза
цията на предприятието. Нак
рая гостите посетиха и овце- 
фермата в изграждане.

Върху 4
V?
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Инж. Драган Мицов

ционално ползване на торено
то богатство и за заемане на 
нова работна ръка.

Мицов също така посочи, 
че за Босил вградената общи
на най-големи перспективи се 
откриват с експлоатация 
фосфатите в Лисина и на оло 
вно-цинновите руди в Карама- 
ница.

Югосла- на

СТРОЕЖИ НА ВСЯНА 
НРАЧНА НОНЦЕРТ ПОД ОТКРИТО 

НЕБЕ
— Електрификацията 

най-голямата млекоминска ма
хала е пример и подтик за 
нови трудови победи на насе
лението в Босилеградска об
щина не само в тази, но и в 
други области — изтъкна Ми
цов и изрази пълно похвали 
за усърдния и доброволен 
труд на жителите, които са 
осъществили вековния си 
блян — да имат елентричесни 
ток но домовете си.

Председателят на Общинска 
та онупщина подчерта значе
нието на многобройните кому 
нално-битови обекти, чието из
граждане е в ход. Това са ме 
жду другите: електропроводът 
Лисина — Любата, новия здра 
вен дом, хлебопекарницата, 
кланицата, ученическите столо 
ве при основните училища. До 
нрая на 1980 година всички 
села в общината ще бъдат 
свързани с път. Продължава 
изграждането на пътищата 
към Груинци, Мусул, Църно- 
щица, Дунат, Брестница, Буца 
лево, Риначево, Зли дол, На- 
зърица и Доганица. Нянои от 
тях са вече готови. По също 
време в Радичевци и Млеко
минци се строят нови моето-

на
Чествуването на Деня на 

освобождението 
вечерта в центъра на Босиле
град, нойто бе тържествено 
окичен със знамена и транс- 
паренти. Тук на тържествено 
украсената трибуна, Камер
ния хор и Оркестъра на град 
ската музика от Лесковац из
пълниха културно-художестве
на програма, ноято плени вни 
манието на зрителите от Бо
силеград. Хоровите изпълне
ния бяха посветени на Наро- 
доосвободителната борба и на 
жизнения и революционен 
път на другаря Тито. Също 
тана първенци от Народния 
театър в Лесковац изпълниха 
рецитал, посветен на Народо- 
оовободителната война в Бо- 
силеградския край- 

В рамните на чествуването 
на Деня на освобождението в 
Босилеград се проведоха раз
лични спортни състезания. 
Най-голямо внимание привлече 
футболната среща между от
борите на „Младост” и „Ра
дан" от Лебане, който тази 
година чествува 50 години от 
формирането си. Победиха го 
стите при резултат от 2:0.

продължи

Борис Борисов предава на
употреба учеиичесния стол при 
Основното училище ■ „Моша 
Пияде"

. з в. в.ве.
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ДмесщдВГРААСН0 СТОПАНСТВО след първите шест НОВИ ОБЕКТИ

»ЛЕГИ СЕПТЕМВРИ»* - МОДЕРЕН ЦЕХ НА АВТОМОБИЛНИТЕ 

ЗАВОДИ «ДЪРВЕНА ЗАСТАВА»» В НРАГУЕВАЦРезултатите съзвучно 

о плана ВЪЗЛИЗАТ НА• НОВИЯТ ОБЕКТ И ОБОРУДВАНЕТО 
ОКОЛО 170 МИЛИОНА ДИНАРА • ТАЗИ ГОДИНАКЪМ 200, 
А ИДНАТА ГОДИНА НАД 400 ХИЛЯДИ МИКРОМОТОРИ

140НЕОБХОДИМИ ОЩЕ ПО-ГО- 
ЛЕМИ УСИЛИЯ

нина произвеждат нъм 
хиляди мотороохладители

225 хиляди стъилочистач 
Стойността на доставна- 

та ВАЗ възлиза на 2,5 милио

ЧЛЕНОВЕТЕ на Общинския 
комитет на Съюза на кому
нистите, Председателството на 
Общинската скупщина, Пред
седателството на ОК на ССРН, 
Председателството на Общин
ския синдикален съвет и ди
ректорите на трудовите орга
низации в Димитровградска об 
щина оцениха на съвместно 
заседание стопанското поло
жение в общината, през пър
вото полугодие на текущата 
година.

Встъпително изложение на 
заседанието изнесе МЛАДЕН 
ДИМОВ, началник по стопан
ство при Общинската скупщи
на в Димитровград. Той изтън 
на, че димитровградското сто
панство е осъществило доб
ри резултати през първите 
шест месеца. Според показа
телите общият доход на сто
панството в общината през 
първите шест месеца е уве
личен за 63 на сто в сравне
ние със същия период на ми 
налата година, печалбата е по- 
голяма за 83 на сто, а лич
ните доходи са увеличени за 
31 на сто.

Основната организация на 
дружения труд (ООС) „Пети 
септември" в Деня на осво 
божданието на Сурдулишна об 
щина од фашизма започна ре 
доеното си производство 
състав на автомобилите за 
води ,Дървена застава" 
Крагуевоц. Днес автомобилни 
ят номплонс „Ц. застава" обе 
динява 150 организации 
сдружения труд от областта 
на автомобилната промишло 
ност от 100 общини.

МИНАЛО

но положение (1969 г. двуго
дишните терзания) с минима 
лен тичен доход на работни 
ците) се прекъсват през 
тември 1971 година,
„ФАЕОС” се

и
над 

сеп- ни. 
ногато

присъединява на долара

На заседанието беше оцене 
но, че осъществените резул
тати представляват ' солидна 
основа за реализиране на сред 
носрочната програма. Но в та 
зи насона е необходимо да се 
предприемат и конкретни мер-

Първата задача във всяка 
стопанска организация в Ди
митровградска община трябва 
да бъде максимално изпол
зване на съществуващите мо 
щности. Също така трябва 
да се изнамират й максимал
но ползват вътрешните резер
ви и осъществява още в по- 
голяма степен на инономич- 
ност в работата.

С оглед на подобрената ма 
териална основа на труда и 
на реалната възможност на 
по-нататъшното й укрепване, 
особено внимание в предстоя 
щия период трябва да се о- 
бърне върху инвестиционната 
активност, относно върху реа 
лизирането на приетите инве
стиционни програми. А реали
зирането на тези програми зна 
чи и разрешаване на редица 
производствени, организацио
нни, кадрови и други лробле-

в

" 7 ' ’ , * ;/•!тяВ тV'и Ц [■

ки. 1на
■ ^ I

2
Предходник на сегашната 

ООСТ „Пети септември" бо 
„ФАЕОС” (Фабрика за произ 
водство на авто-електро-обо- 
рудване) в състав на Власин 
сните водоцентрали през 1962 
година. Вече следващата 
(1963 г.) се оспосоява в само 
стоятелма фабрика за производ 
ство на автоелентро части. В 
началото произвежда стъклочи 
стачки за „Застава 750", а 
сетне и за останалите типове 
возила.

Известен прелом представ
лява 1964 година, ‘ ногато би 
ва . сключен договор с „Църве 
на застава" за дългосрочно 
производствено сътрудничес
тво. На практика това означа 
ва, че „ФАЕОС” става иоопе 
рант за производството на ав 
тоелентро-оборудване.

Редица причини, между нои 
то недостатъчен брой пррофе на охладители (за ВАЗ — 
сионално обучени . и способни СССР). Победа е технология-

, застарела технология, та за производството на стък 
взаимоотношения. , до- лобрисачи. Само през мина

лата година общо 226 работ

т ъ >1:•,
8/!
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Полезни делови разговори в Сурдулица

към заводите „Црвена заета 
ва". Това е историчесният мо 
мент, който осигурява понна 
татъшно стопанисване и про 
грес на тази фабрика.

През периода на интеграци 
ята (1971) рязко се подобря
ва и бита на работниците — 
предадени са им на употреба 
27. апартамента, от минимал 
ни преминават към лични до 
ходи.

Чрез „Ц. застава" се при 
стъпва нъм реконструкция 
на ,АЕОС”, в която участву 

„ЛУКАС’ от Англия. Пре 
минава се към производство 
на електромотори. В програма 
та на реконструкцията е за 
планувало строителството на 
нови помещения (6 хиляди нв. 
м. площ).) В общата сума 
(180 милиона динара) инвес
тиции участвуват фондът за 
насърчение развитието на изо
ставащите общини на СР Сър
бия (19,8%), Кредитна банка 
Лесновац (27,3%), Югославска 
та инвестиционна банна (11,1), 
чуждестранни и домашни ко- 
мерциални кредити (14,1 + 
6.1) и собствено участие на 
.Дървена застава" (21,6%).

От 5 септември т. г. .АЕОС" 
применуван в „Пети септем 

ври” — ООСТ в състав на ав 
томобилния комплекс .Дърве
на застава”.

При това трябва да се има 
предвид, че само една орга
низация е работила със загу
ба — „Сточар". В тази орга
низация върху резултатите е 
оказало сезонното заплащане 
на продукцията, понеже 
касае за селскостопанска ор
ганизация- „Сточар” освен то
ва, има ненаплатена реализа
ция от 3 милиона динара, ное- 
то е двойно повече от загу
бата.

За отбелязване е, че в те
чение на миналата година със 
загуба са работили 6 органи
зации с над 9 милиона дина
ра, а сега почти всички 
осъществили добри резулта-

ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ
ми.

В състава на заводите ,ДъР 
вена застава” ООСТ ,АЕОС"

Успоредно с тези мерки, не 
обходимо е да се предприе
мат конкретни мероприятия за 
намаляване на неизплатената 
реализация от страна на трудО 
вите организации, а особено 
от страна на „Сточар” — 
ООСТ „Нишава”, ноято е рабо 
тила със загуба.

постига завидни резултати. 
Времено се инсталира ново 
оборрдване за производството

ва
се

кадри 
лоши
веждат ,,ФАЕОС” в безизходА. Д.

КОМЕНТАР

Откъде дефицит в търговията?са

ти.

НЯМА МЯСТО ЗА САМО
ДОВОЛСТВО След първото полугодие са

мо две основни организации 
на сдружения труд в Босиле- 
градска община имат 
цит. Това са „Слога”, занима
ваща се с търговия, и „Изгра
дил” — със строителна дей
ност. И двете организации са 
в състав на предприятието за 
производството, оборот и би
тови услуги „Босилеград". Спо 
ред официални данни на 
Службата по обществено сче
товодство, дефицитът на 

ООСТ „Слога” възлиза на 237 
хиляди динара.

Ооновната причина за това 
е неспазване на утвърдените 
критерии от самоуправителния 
договор за разпределение на 
дохода и средствата на лични 
те доходи. Личните доходи са 
увеличени средно с 35,6 на 
сто в сравнение със същия 
период на миналата година. 
Същевременно доходът е по
вишен само за 6,6 на сто, а 
новата работна ръка е нарас
нала с 19,7 на сто.

Следователно, тази стопан
ска организация не се иридър 
жа към един основен иконо
мически принцип на нашето 
стопаннисване — да разпреде 
ля само осъщественото.

В случая за лични доходи 
са заплатени 431 хиляди ди
нара повече, отколкото позво
лява съответния самоуправите 
лен договор. Именно поради 
това се стилна до дефицита.

Върху влошеното финансово 
положение на тази организа
ция са действували и други 
обстоятелства: недоимък на 
постоянни оборотни средства 
и свръхкредитна задълженост. 
Само за заплащане на лихва 
по кредити са дадени 380 хи
ляди динара. Обаче в конкрет 
ните финансови условия това 
нещо е било необходимо, за 
да се запази платежоспособно 
стта на тази стопанска орга
низация.

Отделянето на относително 
големи средства за амортиза
ционни отчисления (над 200 
хиляди динара) е също по- 
действувало в изостряне на 
финансовото положение на та 
зи търговска организация.

Затрудненото снабдяване на 
селските търговски магазини, 
особено през зимния период, 
довежда до това, че те глав
но са нерентабилни. Такива са 
магазините в селата: Голеш. 
Църнощица, Гложие, Ръжана, 
Плоча и Дукат. Също така и 
новопостроеният хотел в Бо 
силеград все още не дава лъл 
'ни резултати.

За успешното превъзмогва
не на сегашните слабости в 
в стопаноката дейност на 
ООСТ „Слога", нужно е преди 
всичко на «оннретен начин да 
се разрешат редица вътреш
ни въпроси. Един от тях е пра 
вилно да се учредят взаимни
те отношения <на основните ор

гакизации на сдружения труд 
в обединената стопанска орга 
низация „Босилеград". Напри
мер, търси изучване дали е 
оправдаемо ООСТ „Услуга” да 
участвува с 48 на сто във фи 
1нансирането на общата служ
ба на цялото предприятие, но 
ето има още три основни ор
ганизации на сдружения труд.

Безспорно е обаче, че в 
ООСТ „Слога" трябва да се 
вложат грижи за зачитане на 
самоуправителните донумен- 
ти, отнасящи се преди всичко 
до разпределение на дохода и 
средствата за личните доходи. 
Защото незачитането на тези 
документи неминуемо довеж
да до отрицателни финансови 
резултати, накто в конкретния 
случай-

Необходимо е да изтъкнем, 
че димитровградското стопан
ство по всички показатели е 
осъществило почти най-добри 
резултати между петнадесетте 
общини в Нишки регион.

е
дефи-

ПЕРСПЕКТИВИ

Трябва обаче да 
предвид, че сегашните резул
тати се приравняват нъм осъ- 
щеетвените резултати 
първите шест месеца на ми
налата година. А през този пе 
риод се е стопанисвало твър
де лошо. Това ясно говори, че 
място за самодоволство 
ма. И още нещо. Осъществе
ните резултати през първите 
шест месеца са на равнище
то на заплануваното. А това 
значи, че планът е осъщест
вен.

се има Едва сега може да се
же с основание, че пред тази 
основна организация на сдру 
жения труд се откриват пре 
краони перспективи. В 
мата за

ка

през
програ

предстоящато произ 
внесено: 220 хил

яди мотори — стълкочистачки 
за „Застава", 205 хиляди мо 
тори-отоплители за „Заста
ва , 80 ХИЛЯДИ
лители
ша), 105

водство е
ня-

мотори-стоп- 
за „ПОЛ-МОТ (Пол- 

хиляди моторо-охла 
дители за „Заставай” и 110 
ХЦЙЙУ , моторо-охл адители за 
„ВАЗ (СССР). Запланувано 
е над 400 работника да осъ
ществят общ доход от над 
170 милиона динара. Ефектът 
от капиталовложения а наисти 
на е внушителен: с 2.2 пъти 
увеличен брой работници да 
се произвежда десет 
повече продукция.
_Примерът на „Пети септем

красноречиво потвър 
ждение какви възможности се 
сдружават труд и 
ногато се възстанови 
изгодно сътрудничество.

В. В.

Не са само показателите за 
служават внимание, Все още 
не се изпълняват програмите 
по отношение на новите капи 
таловложения в стопанството, 
настаняването на нова работ
на ръка не бележи желания 
и запланувания ръст и т.н. 
Ако добавим, че с прилагане 
то на Закона за сдружения 
труд на дело се закъонява, 
очевидно осъществените резу 
лтати са само добра основа 
за реализиране на приетите 
програми, за което е необхо
дима още по-усилена работа.

пъти

ври е

.средства,
взаимно

Ст. Н.
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ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

ВЕЦ „ЗАВОЙ" ВЬВ ВИСОК Асфалтиране на между- 

селски пътища
:!.'

ПироТ поКслЯай Оспобтн° ® СеЛ° Б®риловци "рай 
ността от *аши?мя го 6 ЖДението на Пирот и онол- 
бъдещата ВЕЦ Завой" П2я°МИ основния камък на 
нислав Иконич ' На тъР«'еството говори Бра-
Сърбия. ’ дпресеАател на Снупщината на СР

година следЗВедин° порой 'на3 ' лиона обем Ше бъде най-го- 
рена Височица при село За Резервори на вода в тази
вой бе създаден изкуствен® На Ре2*блината- °т него
^ГезДоТе^Ж -

беИизпусна?аМКиИ робско® " За «а Пи
щеше ®да =Р°иП 1т® « ~ ' в М®^н
то узнаваме ^ега „ Нак‘ езер0Т0 с бента вис0« 8° ме-
изграждане на еГ®Апг,ИДеяТа 33 тра ще 06 постР°а тунел дъ- 8 чеот на тазгодишния Праз
във е по водоц&нтрала лъг 9 километра ™„ на освобождение от фа-
ди ната?топАятаД ,пШе Дре Изграждането на ВЕЦ „За- шизма (5 септември) само 
на Тази натвстоо*» Г°ДИ В°Г Щ6 Финансира Електро- . нлисурски район бяха преда-
Ри реализКи®оТа®С о041-® уск0 стопанството чрез Власински- лени «а употреба към 13

р визирането и. те хидроцентрали, Републикан-
ВЕИ ЯярптГ’ - СКИя Ф^А за вода, Предпри-

голям обект в Н3и" я™ет0 за водопровод и нанали-
ГРГЧпКн I ? част на за|-Шя на Ниш, Предприятието
ност 80 мегаа!? ще ИМа М°щ за водопровод и канализация на
ност 80 мегавата и ще дава Пирот. Построяването на обекта130 милиона киловат часа елек милването на ооекта
трически ток. Акумулираната 
вода в :езерото ^от^ 30 милио
на кубически метра с 160

г

КАКВИ ХУБАВИ р: 
могат да се постигнат, 
се съгласуват интересите 
обединят силите и средствата 

показва 'примерът на 
го селски местни общности в 
Сурдулишна община. Подпо- § 
могнати от Общинската снуп- 
щина почти воички села в об
щината са свързани с града 
с асфалтови пътища.

резултати
когато луга За срочното изпълнение 

на обекта има Предприятието 
за пътища — Враня, с техни

чески ръководител — г:. 
нител Десимир Златанович. 

Отклонението

Както е изпъл-

от регионал-
мно-

се из-

в

нм
междуселищни пътища. А об
що в цялата община са асфал 
тирани нови към 30 нм 
ски и междуселски пътища.

сел-

Безспорно най-крупно 
вание представлява пускането 
в употреба на пътя Клисура 
— Стрезимировци в дължина 
от 6,5 нм. Това е част от ре
гионалния път Промая — Стре 
зимировци (22’ нм), нойто 
следователно няколко 
се асфалтира. Участъкът Кли 
сура — Стрезимировци беше 
последната неасфалтирана от- 
сечна. Сега Сурдулица чрез 

гранично-пропуснвателния 
пуннт Стрезимировци има лря 
ка асфалтова връзка с НР Бъл 
гария.

завое
ще струва 117 милиарда 
ри динара, а водоцентралата 
ще бъде пусната в енсплоата 
ция през 1981 година.

ста

Пускане на пътя в Драинцими-

по-
ПОЗНАВАТЕ ЛИ ЖИВОТНИТЕ години

СЪРНА%.

Средствата за асфалтиране 
на този път (6 м. широчина) 
главно са осигурени от Съве
та за ползващите пътищата. 
Общата сума, изразходвана за 
асфалтирането, възлиза на 13 
милиона динара. Особена зае

ка пътя Клисура — Стрезимировци

ния път Клисура — Стрезими
ровци до село Кострошевци е 
асфалтирана благодарение на 
общия интерес сред населе
нието от това село. Местната 
общност е отделила към 300 
хиляди и Общинската енупщи 
на около един милион дина
ра.

Асфалтирани са над три 
лометра път, който е широк 
3 метра и представлява съвре 
менна пътна връзка с центъ
ра на общината. Гражданите 
са отделили по хиляда дина
ра за асфалтиране на този 
път.

Почти същите усилия са на 
правили и гражданите от село 
Драинци. За асфалтирането на 
отсечна от 2,2 км са изразход 
вани 900 хиляди динара. От 
тази сума местната общност 
е осигурила 200 хиляди, дона 
то останалите 700 хиляди ди
нара е обезпечила общинена- 
та скупщина. Широчината и 
на този път е три метра (ас
фалтовото плато) и още един 
метър край платото. Тук ос
тава още да се изкопаят на- 
навните, за да се предпази 
пътя от есенните дъждове.

— Срокът наистина беше 
твърде къс — заяви техниче
ският ръководител по строе
жа на пътища Клисура — Ст
резимировци, отсечката до 
Драинци и отсечката до Ко- 
строшевци — Десимир Злата
нович. — С общи сили ние 
само за три месеца успешно 
се справихме с тази задача и 
асфалтирахме в млисурсни ра 
йон приблизително 12 нм пъ
тища — заключи той.

ЗАБРАВЕН ТРАКТОР
■I 'Ж.ГГ.1

На път за Болевдол в месността Барне се сре 
щнах със верижния трактор на клона на Земеделсна 
та кооперация от Каменица. Трантор в полето, ногато 
не е време за оран?»

— Нищо чудно — започна транторът. — Аз 
съм тук от пролетта, ногато един ден излезнахме тун 
на оран. Нещо се прекъсна в мен и веригите спряха. 
Хората, които ме придружаваха взеха си багажа и 
заминаха. Очаквах с часове, дни месеци да дой
дат да ме вземат, но те не идват.

Гледах трантора със съжаление. Долната част 
на веригите вече беше дълбоко в земята. Оноло не 
го земята беше обработвана и висока трева закрива 
шо машината. Всички части са тун налице. В резер 
воара все още има нафта, а двата фара блестяха на 
слънцето и му даваха живот. А той продължи да ми 
разказва своята история:

— Зная, че хората от кооперацията ме нупиха с 
големи мъни. Къде толкова пари за една селска 

г кооперация- Хората заглеждаха веригите мй\й с учуд 
ване се въодушевляха от мощта ми. Аз бях млад и 
здрав — работех и ден и нощ. Тези кооперативни 
блокове сам разорах. Линвидирах слоговете и голд- 
мите камъни. Заедно с хората нарах намън на пъти 
щата им. Преди години настрадах в един пожар в 
Изатовци. Хората се жертвуваха и ме спасиха. Поми 
слих си, когато останах тогава жив, ще жйвея още 
много и много години. Но ето излъгах се, хората от 
нооперацията ме забравиха тун на полето.

Пет—шест месеца трахторът стои в Барйе из
ложен на слънце, вятър, Дъжд и град. Това е един 
ствен верижен трантор във Висон. Край него в слън
чогледовите ниви стои още една машина за нопаене 
на слънчоглед. Хората назват, че и тя с месеци тун 
се намира на открито. Долу нрай пътя Каменица—Бо 
левдол видяхме плуг. Всично това е свидетелство на 
небрежие и нехайство.

СЪРНАТА е красиво и грациозно животно. Тя 
обитава горите, където има достатъчно шубрраци и 
трева за храна. Мъжкият се нарича сръндак, по-голям 
е от женската и достига тегло 25 нг. На главата си 
сръндакът има красиви рогца, които опадат наесен 
(до нрая на октомври) и напролет отново израстват. 
Тялото на възрастните сърни през зимата е покрито 
със сивонафява козина, която през лятото става чер- 
венонафява. Сменя се два пъти през годината (през 
април и септември—октомври). Сърната издава звук, 
подобен на дрезгаво блеене. Ловците го наричат 
„брецане". Живее до 20 години.

Лятно време сърните си търсят храна поеди 
нично, а през зимата се събират на стада. Лесно при 
викват към изкуствено подхранване на специални хра 
нилки — така през зимата дават по-мално жертви.

През лятото майките водят със себе си за 
храна и малките. Хранят се с листа от млади дърве 
та, малини, къпини, гъби и др. Обичат дряновите лис
та и клонки.

ни

През май, едва на двегодишна възраст, жен
ената ражда од 1 до 3 сърненца със светложълти 
петна по тялото. Те се изправят веднага на краката си 
и след няколко седмици трхгват на паша с майка ой; 
След 3—4 месеци по челото на мъжките сръненца, 
се появяват малки пънчета. През декември те порас 
тват, заострят се и леко се извиват назад. Отначало 
са светли, но по-късно потъмняват. Пънчетата имат. 
ножица, която ги снабдява с кръв при растежа. Мла 
дите рогца опадат в края на януари и веднага започ 
ва израстването на вторите рога. Най-красиви са ро
гата 6—7 годишните сръндаци. Понякога се случва 
сръндак на няколко години да има само един шип — 
шилар, който е опасен, защото може да нарани дру 
гите. Месото им е много вкусно, а рогата кожата, 
краката, пън и цялата глава се препарират и употреб 
яват за украса. На лов за сърни се ходи само със 
специално разрешение, за да не се изтребват без 
разборно.

Дали хората от кооперацията тана се отнасят и 
към своите частни земеделсни оръдия и инвентар?

Б. Николов

Ст. Н.
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СЛЕД ПУСКАНЕ НА ТВ-ПРЕПРЕДАВАТЕЛЛ ИТЕ

ПЪРВА й ВТОРА ПРОГРАМА В ЦЯЛА 

6УРДУЛИШКА ОБЩИНА
брой телевизори, ще допринесат за изди
гане на културното равнище на население
то от тоя нрай-

В 'Божица също така бе предадена на 
употреба и съвременна библиотека с оно- 
ло шест хиляди томове, от които четири 
хиляди са на български език. Изграждане
то на този обект значително подпомогна 
Републиканската културна общност, в чия* 
то програма за строеж на културни обек
ти е внесено построяване (или адаптация) 
на подобна библиотека и в Нлисура.

От казаното личи, че културните въз
можности на общината и по-специално на 
Нлисурски и Божишки райони се разширя
ват. Занапред се очаква оразнообразяване 
и обогатяване на културния живот.

С ПОСТРОЯВАНЕТО на още три тв- 
препредавателя — на Власина, Нлисура и 
Божица, накто и на далекопровода за ТВ 

препредавателя над Сурдулица — цялата 
община получи качествен прием на първа 
втора програма. Общо за строежа на тези 
обекти са изразходвани шест милиона ди
нара. Тези средства съвместно обезпечиха 
Общинската скупщина, местните общнос
ти и Радио-телевизия Белград.

Обектите бяха предадени на употреба 
по повод деня на освобождението на Сур- 
дулишка община от фашизма — 5 септем 
ври, а в чест на Титовите и нашите юби
леи.

Досегашното незавидно положение, о- 
собено в районите на Клисура и Божица, 
окончателно е премахнато. Качествената 
ТВ програма, канто и сравнително големия Ст. Н.

НА 8 СЕПТЕМВРИ В ДИМИТРОВГРАД

КАЧЕСТВЕНА ПРОГРАМА
„Моша Пияде’\ канто и мла
дежта и самодейците. Също 
така се представиха гости от 
Белград — Владимир Йовано- 
вич, член на Белградската опе 
ра и Зоран Йованович, 
нист и композитор.

Най^напред четирима пионе
ри изпълниха твърде успешен 
рецитал под заглавие „Думи 
за Празнина”. Рециталът 
внимателно изслушан и топло 
привествуван от зрителите. Го 
стите от Белград бяха също 
тана'възнаградени с бурни ап 
лодисменти за добре .подбра
ната и изпълнена програма, 
самодейците от Димитровград 

Тук настъпиха и на димит- 
ровградчани добре известните 
рецитатори Садик Хамидович 
и А. Златанов и др. Накрая 

Лепо ти- е

По повод 8 септември — 
Деня на освобождението на 
Димитровград от фашизма — 
бе изпълнена богата културно- 
художествена програма. В иро 
грамата взеха участие пионе
рите от основното училище

бе
В. Деннов: Плаж на историяталиа-

ВЪРХУ КАКВО Р-АБОТИТЕ?ДИМИТРОВГРАД

СЪЗДАВА СЕ РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ 
ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВЪЗПИТАНИЕ
Веселин Денков: 

„Реализирам ски- , 
ци от Висок" |

запяха песента: „ 
друга Тита коло”, която бе 
възприета и от приствуващи- 
те в кинозалата.

На 8 септември културно-за 
бавната програма бе организи 
рана и изпълнена от Друже
ството за спорт и ренреация 
на инвалидни лица. Тази про
грама е традиционна, но тази 
година по масовост надмина 
досегашните.

В спортната стрелба взеха 
участие спортните отбори от 
следните градове: Ниш, Пи
рот, Прокупие, Куршумлия, 
Свърлиг, Гаджин хан, Блаце, 
Апексинац и Димитровград. 
Първо място и златна знака 
с общо 448 точки спечели 
стрелческият отбор на Димит 
ровград, второ и трето място 
и съответните значки опечели 
ха отборите от Ниш и Блаце.

ди и започне с работа.
Избори за Скупщината 

общността 
на цялата територия на 28 се
птември т.г., а първа сесия 
Скупщината се се състои най- 
късно 20 дни след изборите. 
На първата си сесия Скупщи
ната ще приеме първите и ос 
новни нормативни актове.

Проектоспоразумението пре 
движда скупщината на общно
стта да има общо в двата съ
вета 82 делегати и това 45 в 
Съвета ползуващи услугите и 
37 делегати в Съвета даващи 
на услугите. Самоуправителна- 
та общност ще даде възмож
ност на стопанството по-голям 
контрол в школуването на не
обходимите й кадри.

■ ...

В Димитровградската общи
на през миналата седмица се 
води жива политическа дей
ност за създаване на още ед
на регионална самоулравител- 
на общност на интересите: Об 
щност за насочено образова
ние и възпитание на терито
рията на Междуобщинсната 
регионална общност — Ниш.

Проектоспоразумението е из 
готвено от Инициативен коми
тет за създаване на регионал
ната самоуправителна общ
ност на интересите в областа 
на обществените дейности. 
Документът след обсъждане
то трябва да бъде приет най- 
късно до 10 септември. След 
това ще се проведат избори 
на които ще бъдат делегира
ни делегати за Скупщината 
на общността, за да се учре

на А
. "у

ще се проведат
ДЕНКОВ е роденВеселин

през 1938 година в село Сла 
виня, Пиротска община, 
вършил е Художествена ака
демия в Белград. Участвувал 
е на нолективните изложби на

IIЗа

> :/*'
й.;/-■ _ ■ -

Дружеството на нишките худо
жници в Ниш и Сичево. Има 

стамостоятелни изложби.свои
Занимава се с педагогичесна 
работа нато преподавател по 
изобразително 
Училищния център за строи
телство.

НР;•:
изнуство в

йаШйтев!®I

— През лятото пренарах известно време в родния си 
Висон. Направих много скици. Просто съм влюбен в мотиви
те на Висок и отдавна имах намерение да реализирам по
вече картини от Висок и с тези картини да открия излож
ба, първа в Славиня, а след това в друго място. И сега 
не съм доволен от направеното. Годишната почивка бързо 
мине и не остане време за главното: творческа работа.

Все пак от Славиня се завърнах с много скици, кои 
то сега реализирам. Просто ме пленява височният пейсаж. 
Старите нъщи на Славиня, покрити с плочи, Видлич 
своите студени скали и богати гори, които през деня полу
чават ярки цветове сутрин, ногато слънцето се покаже над 
Стара планина и след обед ногато сянката на Видлич покрие 
селата във Висок.

Във Висок, освен въодушевлението, което при мен 
се създава от години имам и други условия. Преди години 
там направих ателие.

Д. с.Д. Стоев
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ХУДОЖЕСТВЕНА КОЛОНИЯ ВЪВ ВИСОК?
Отдавна е констатирано, че е време в нашите кра

ища да се открие една Художествена колония. Аз 
вах, че това ще се завърши оноло откриването на Първата 
художествена изложба на художниците от българската на 
родност. Но тя започна шумно, а завърши безрезултатно.

През лятото видях, че във Висок съществуват отлич
ни условия за откриване на Колония. В Славиня сградата на 
бившата болница е празна, и в Каменица един етаж от 
бившата милиционерска станция. Мисля,

^3 р ЖШЩ
очак-

Ъ1 Ш

.1*
т ■ ч *,1 че тези помещения 

могат да се използуват, а за останалото е по-лесно. В Ди 
/митровградекао, накто е известно, има над 30 художника. 
Изложбата показа, че те са готови с минимална парична 
помощ или и без нея да работят за откриване на художес
твена галерия и художествена колония.

Трябва ли този шанс да се изпусне?

шШш * ЛаШШшШЗ
Народна носия от Сурдулица (Сн.: В. Станкович) Б. Николов
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Повече от хиляда ученика 
от средношколския образовате
лен

Млади танцьори

център „Иван Караиванов"
и от основното училище „Гео
рги Димитров" в Когато в редици са девойкитеБосилеград 
проведоха успешна трудова ак
ция. Между другото участву
ваха в почистването на спорт- ТЕЗИ ДНИ посетихме 

ноучебния терен, нъдето 
надесетгодишни девойки 
Босилеградсна община се обу 
чаваха и възпитаваха по все
народна отбрана. Макар и за 
кратко време, те вече бяха 
овладели тайните на обучение 
то и във всяка ситуация със 
сигурност биха зсатанали на 
страж на

веон-
шес

мо удоволствие и за тези шес 
надесетгодишни девойки, 
тях вече няма тайни как 
евентуална ситуация да изпол 
зуват оръжието. Тези млади 
Ръце сръчно и опитно ръку
ват с него. Резултатите, които 
са постигнали по стрелба 
твърде солидни. Нито една не 
„повтаря" — казаха ни с ра
дост.

Намерите ли се всред уча
стничките на обучението, сил
но впечатление ви прави тях
ната дисциплина и интерес за

ния терен и училищните дво
рове, в уреждането на Добро
долсна долина, минаваща през 
града, чиято регулация наско
ро ще приключи.

Заот в

са

Стойността на вложения до 
броволен ученичесни труд въз 
лиза на няколко хиляди дина-

самоуправителната 
ни социалистическа страна.

Другаруването с 
вече не е само привилегия на 
момчетата. То е станало глоя

пушката
ра.

БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ В СУРДУДИШКА ОБЩИНА

С доброволен труд - до високи доходи
® КЪМ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СО 

ЦИААИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ ДЕЙСТВУВА ПОСТОЯННА 
МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БРИГАДА „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ КОЯ 
ТО ОБЕЗПЕЧАВА ДОБРИ ДОХОДИ

учене. Веднага ще разберете, 
че момичетата с интерес у- 
чат, за да се включат равно
правно с всични други в сис
темата на всенародната отбра 
на. Това потвърждават и еже
дневните проверни. Във всич
ки дисциплини момичетата се 
отнасят като същински вой
ни...

И не само това. Чрез добре 
организираното идейно-полити
ческо обучение, девойките се 
запознават и със социалистиче 
ските морални стойности на 
човека, с патриотичните тра
диции на нашите народи и на 
родности.

Всичко това е от голяма важ 
мост в оспособяването им за 
съответни длъжности в евен
туална въоръжена борба, за 
изпълняване на задачите в ци 
вилната защита, в борбата им 
срещу природните бедствия-

Паузата между два учебни 
часа използвахме да узнаем 
нещо по-определено за моми
четата, които тун за първи 
път взимат в ръце пушна, бом 
ба, автомат, узнават какво е 
това първа помощ.

ЙЕ/1НА МИТЕВА от Бранков 
ци казва, че сега кара втория 
курс но обучението. Овладяла 
е употребата на оръжието,

знае как най-успешно да ока
же първа помощ. — Всичко 
това преди бе привилегия са
мо за момчетата казва тя.

БРАННА НИКОЛОВА от Ми- 
левци е за първи път на обу
чение и казва че за кратко 
време е научила много. Но от 
всичко най-много й харесва 
другарството, което тук се съ 
здава. — Допреди не позна
вах нито едно от момичетата, 
а сега всички сме добри дру
гарки. Такива ще останеме и 
след обучението — изтъква 
франка.

на, културен живот. Най-про 
сто казано: живот по брига- 
дирсни, а си * осъществяват 
доходи.

Следва да се изтъкне, че 
младите в бригадата постоя 
нно се сменяват. Работят 
единствено през свободните 
си дни — събота и неделя. 
Техният доброволен труд да 
леч е по-евтин, но много по- 
-ефективен за организациите 
на сдружения труд и на ос 
таналите организации, за кои 
то те работят. Особено ако 
се касае за такива работи, 
когато се изисква спешност 
и главно 'проста работно ръка.

От друга страна, най-доб 
рите младежи и девойки в 
бригадата, биват сетне изпра 
щани на съюзните младеж
ки трудови акции, откъдето 
обикновено се връщат с ви 
соки завоевания.

Примерът на сурдулишката 
младеж може да послужи и 
на останалите как най-пълно 
ценно може да се използва и 
оползотвори младежкия труд. 
А във всяка наша община — 
младите има какво да работ 
ят, без оглед дали се касае 
за селскостопански, номунал 
ни или други работи.

Своите материални 
затрудения младите от Сурду 
лишка община решават ло 
твърде оригинален начин. 
Именно, за сметка на отдел

за-

ни организации на сдружения 
труд и други организации из 
вършват определена работа, 
за която получават пари. Раз 
бира се, предварително 
на ССМ подписва договори. 
Тези пари, обезпечени 
доброволен труд на 
нната младежка бригада „Пе 
ра Мачкатовац", главно

ОИ

чрез
постоя От постигнатите резултати в 

обучението твърде доволен е 
началникът на Отдела по на
родната отбрана на Босилегра 
дека община ЦОНЕ ТОДОРОВ.

— Всички момичета изцяло 
са овладели теоретическите и 
практичесни правила от воен
ните учения. Мога да кажа, 
че са оспособени за изпълня
ване на съответни длъжности 
в системната на общонародна 
та отбрана. Но също така ре
дица знания, накто например 
от областта на първата по
мощ, могат успешно да пол
зват в ежедневния си живот 
— изтъкна Тодоров.

се
ползват са решаване на пале 
жащите материални потробно 
сти на младежта.

Така например младите от 
Сурдулица имат договор с во 
дноелектричеоките централи 
„Власина” за почистване на 
гори. Стойността на договоре 
ните работи възлиза на 
400 хиляди нови динара, относ 
но 40 милиона стари пари! То 
ва е сума от областта на кул 
турио-забавния и спортен 
вот.

ЛАЗА ИВАНОВИ*

общината са получили алат 
над на стойност 10 хиляди дина 

ра, но и тези пари са обоз 
печили чрез труд: правене на 
тротоари.

С други думи, постоянната 
младежна трудова бригада 

С местната общност работят „Пера Мачкатовац", наброява
върху построяване на телеви ща 60—80 младежи и девой
зионни прелредаватели (подме ни, има алат и останалите
ияне на електрически стълбове бригадирски принадлежности,
за тон с ниско напрежение) за За бригадирите редовно се
сума от 13 хиляди динара. От организира нощуване, лрехра

жи

Ст. Н. В. В.
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ДИМИТРОВГРАД
КОМЕНТАР

Защо не ее попълват вакантните 

работни места?
Трябва помощ на 

Радио Ниш
Въпреки, че повечето стопански и тру 

дови организации своите антове не са съ* 
гласували с Обществения договор, при зае 

търсещи работа лица от Само- 
управителната общност з аспоред опреде
лените критерии, да утвърди листата на 
кандидатите.

Много повече и по-сериозни наруше
ния има, ногато се говори за приемането 
на стажанти — една от най-големите въз
можности младите надри да получат ра
бота. Въпреки, че този въпрос е ясно ре
гулиран в член 42 от Обществения дого
вор, стопанските и трудови организации 
изнамират редица оправдания да не изпъл 
нят задълженията ои в тази област.

По въпроса за приемането на стажан
ти своята длъжност изцяло са изпълнили 
основните организации: „Слога , „Напре
дък”, „Изградня" и няколко основни учи
лища. Обаче, в автотранспортното пред
приятие от трима не е приет нито един. 
Няколко служби от Общинската управа 
също се пренебрегнали тази своя длъж
ност, а дори и Общинския съд!

В трудовите организации, финансира
щи се от общинския бюджет твърдят, че 
за тази цел не са получили средства, въп; 
реки че законно това е определено. Подоб 
но е и с училищата, на които средства за 
стажанти обезпечава съответната общин- 
сна самоуправителна общност. В основно
то училище в Босилеград твърдят, че не 
са получили средства и така се случило 
приетият стажант да бъде уовлнен! Наи
стина други такива примери няма, но и 
този говори за една непоследователност.

Когато се говори за по-ускореното зае 
мане на младите кадри не може да се 
пренебрегне и факта, че 'мнозина работни-

а все 
В мо-

В БОСИЛЕГРАДСКА общинаброят на 
незаетите е относително малък. В момен
та 425 души търсят работа. Обаче, въз
можностите им именно тук да разрешат 
жизнения си въпрос са ограничени. Наи
стина от онези, които търсят работа поч
ти половината са неквалифицирани и се 
занимават със селско стопанство. Но това 
не означава, че грижите на компетентните 
са разрешаването на проблемите на незае
тите са по-малки.

Нан се провежда политиката по зае
мането на работна ръка, която е уточнена 
в съответния обществен договор, подпи
сан от обществено-политическите органи
зации и Общинсната скупщина?

След обстойно извършен анализ по 
всички въпроси, които докосват политика
та от тази област, Общинския номитет на 
СКС в Босилеград констатира и някои ела 
бости, с които се нарушават утвърдените 
в посоченият обществен договор принци-

В момента в общината има непопъл
нени 27 работни места. За местните об
стоятелства тази цифра не е малка. Оба
че, от тези свободни трудови места седем 
трябва да се попълнят с ленари, които не 
се обаждат и на повторените конкурси. 
Осем са в общинската управа. Тук изтък
ват, че когато им бъдат обезпечени сред
ства — тогава ще приемат нови работни
ци! Дали е това съществен отговор на 
въпроса?

Всични стопански и трудови организа
ции своите самоуправителни споразумения 
за междусобните отношения в сдружения 
труд не са съгласували с Обществения 
договор по заемане на работна ръка. Та
къв е случая с основните организации: 
„Слога", „Напредък", „Услуга”, „Изградня’. 
Автотранспортното предприятие, Ветери
нарната станция и др. Дори и в Общин
ската управа (Служба но обществените до 
ходи й Геодетската управа) не са съгла
сували своите самоуправителни анти с Об
ществения договор. В автотранспортното 
предприятие нямат и правилник за систе
матизация на работните места, така че 
конкурсите се обявяват по решение на 
работническия съвет. В самоуправителния 
акт за трудовите отношения съществуват 
противоположности. В един член е запи
сано, че по конкурсите решава комисия, а 
според друг — рабтоничесния съвет!?

ма ТАНЮГ. Необходимо е 
на заседаниетоОППредседотлеството на 

на ССРН в Димитровград, 
лрез миналата седмица, понраи 
другите въпроси обсъди и фи 
нансовия проблем на Радио 
Ниш — предаване за българ
ската народност.

Проблемът е твърдо серио
зен, защото, българсната ре
дакция на Радио Ниш завър
ши първото шест месечие с 
загуба от около 650 000 дина
ра.

Председателството 
ССРН в Димитровград напъл
но е съ гласно с иенът на Ре
дакцията да се търси помощ 
от Републиканската общност 
за култура.

Също така на заседанието 
бе предложено на Редакцията 
в предаванията на български 
език да се обсъди възможно
стта повече време да се пос
вети на събитията в общините 
с българско население (Димит 
ровград. Босилеград, Бабушни 
ца и Сурдулица) а 
за други събития- Ако това 
бъде възможно ще се избег
нат високите цени на услугите

— изтъкнаха
— непременодасе поправя лри 
съвсем слабо се чува Радио
Ниш. „ __и_

На заседанието също така 
се зае становище занапред 
Радио Ниш в предаванията на 
сърбохърватски езин да посве 
ти повече внимание на столан 

обществени съ бития 
и Босиле-

мането на

сните и
в Димитровградска 
градска община.
Председателството

ССРН разглежда и въпроса за 
снабдяването на Димитровград 
ските села.

На заседанието бе изтънна- 
много селски магази

на ОК нана ОК на

то, че в
няма дори и стоки от пър- 

ва необходимост. Също така 
бе изтъкнато, че повече мага 

са завършили изминали- 
месеци от годината с

ни

пи.
зини 
те шест 
загуба.

Изтъкнато е също така, че 
трябва да се търсят трайни 
решения на проблема преди 

от самите работници в
по-малко

всичко 
търговията.

Д. С.

Конкурсци са изпълнили условия за пенсия, 
се намират на работните си места!? 
мента танива има най-малко десет души.

Всички тези факти говорят, че въпре
ки постиженията в провеждането на поли
тиката по заемане на работа, все още има 
редица слабости, за които са отговорни 
самоулравителните органи и преди всичко 
членовете на Съюза на комунистите. Това 
значи, че е необходимо всяко нарушение 
от тази област рязко да се санкционира 
и да се търси пълна морална и политиче- 
сна отговорност от всекиго, който не спа
зва Обществния договор в тази област.

В. В.

Съветът на ООСТ на Здравния дом в Босилеград 
обявява следните вакантни работни места:

Трима ленари обща практика за работа в Здрав
ния дом и на терена.

УСЛОВИЯ: завършен медицинени факултет и про 
веден лекарски стаж.

Донументите се изпращат на горния адрес. 
Конкурсът е отнрит до попълване на работните места.

ФУТБОЛСПОРТ
Срокът няма да се продължава 1=»Е1У1И!ГОЛ С РЪКА Шдалеч са отишли работниците 

в ООСТ .Димитровград”. Тук 
е изготвен един аннетен лист, 
който трябва да попълни все 
ки работнин. Анкетният лист 
е в същност „снимка” на вся 
ко работно място. Тук са за 
сегнати всички моменти, свър 
зани с продуктивността в про 
изводството на всеки работ
ник.

КАКТО е известно, сронът 
за приемане правилника за 
разпределение на личните до 
ходи е ограничен 
тази година.

На проведеното събрание в 
Димитровград на което предсе 
дателствува 
председател на ОСВ в Димит
ровград в присъствие на всични 
те председатели на първични 
те профсъюзни организации в 
ООСТ, бе констатирано, че 
са почти всичките трудови 
общности в Димитровград в 
закъснение в провеждането на 
Закона на сдружения труд.

Годишните почивки са една 
от причините за закъснение 
то, но не са единствени. Ед 
на от най-възможните е и та 
зи — изтъкна Ставров — че 
да много хора предимно в 
администрацията се надяват на 
продължение на срока за при
лагането на Закона.

Не само, че това няма да 
бъде — заяви Ставров — но 
ще бъдем принудени да се 
по-остро отнасяме, нъм такива 
непринципиални хора.

Без съмнение, съвещнието 
дойде в правия час, защото 
първичните профсъюзни ор 
ганизации в ООСТ имат най 
голяма отговорност за това.

На състоялото се събрание, 
чухме най-различни и ориги 
кални предложения за донася 
не на „най-тежкия” правил
ник — възнаграждението спо 
ред труда. В тоя смисъл най-

,.МЛАДОСТ” — „КОЩАНА” (ВРАНЯ) 2:2 (0:0)

БОСИЛЕГРАД 11 СЕПТЕМВРИ. ИГРИЩЕ НА „МЛАДОСТ”. ВРЕМЕТО СТУДЕНО И 
НЕПОХОДЯЩО ЗА ИГРА. ТЕ-РЕНЪТ ЛОШ. ЗРИТЕЛИ 1 ООО.СЪДИЯ: ТОМИСЛАВ МИЛЕН- 
КОВИЧ (ВЛАДИЧИН ХАН) —СЛАБ. ГОЛМАЙСТОР ЗА „МЛАДОСТ”: ИВАН АРСОВ В 48 И 
60 МИНУТА

края на

Ранно СТАВРОВ
„Младост": 3. Аранджело- 

вич (7), В. Евтимов (6), В. Джо 
рджевич (7), А. Богоев (7), М. 
Станнович, Д. Станкович (7), 
В. Мицов (6), Ф. Ставрев (7), 
В. Захариев (5), Б. Тасев (6) 
и И. Арсов (8).

В третия нръг на състезани 
ята в Южноморавската футбол 
на лига, футболният отбор 
„Младост" в Босилеград игра 
наравно с футболния отбор 
„Кощана” от Враня, само за
ради това, че тана желаеше 
главния съДИя Т. Миленкович. 
Именно, той бе изключителен 
„режисьод” на тази футболна 
среща. С една дума той отвзе 
победата на Босилеградските 
футболисти. Между друго не 
присъди училищен пример на 
дузпа в полза на „Младост”, а 
на гостуващия отбор призна 
гол, постигнат с ръна!? Това 
нещо предизвика остро реаги 
ране на зрителите, ноето може 
ше да доведе до 'инцидент.

Единсвено правилно реше
ние съдията взе, когато още 
в началото на първото полувре 
ме, пораДи неопортно поведе 
ние, изнлючи от играта М. Ста 
ннович. Така почти през целия 
мач футболистите на „Мла
дост" играха с един футбо
лист по-мално. Въпреки това,

чина, на който съдията е раз
делял „правдата” на този фут 
болен мач.

За отбелязване е, че и два 
та гола на „Младост” постигна 
Иван Арсов, който ведно бе 
и най-успешния футболист на 
тази среща.

те показаха твърде зряла и 
успешна игра. Това, че сре
щата приключи наравно е из 
ключителна заслуга на съдия 
та. Ето защо управата на „Мла 
дост" ще потърси писмено от 
Футболния съюз на Южномо 
равската лига да преизпита на

На заседанието бе изтъкна 
то, че има и такива ООСТ ка 
то „Сточар", които в момента 
разискват за реорганизацията 
на ООСТ, защото съществу
ващата организираност не е 
в духа на Закона.

В заключителното си слово 
др. Ставров изтъкна, че сега 
наистина няма възможност да 
се ползва „чуждият ум" чрез 
преписване на правилниците, 
затова трябва на първичната 
профсъюзна организация да 
притекат на помощ самоупра 
ввителните органи и останали 
те обществено-политически ор 
ганизации, Завеждащите в 
администрацията пан трябва 
на време да доставят матери 
ал пристигащ по пощата на 
адрес на първичната проф
съюзна организация.

На края заседанието зае 
решение всички най-нъс- 
срок и най-къси черти доста 
вът писмено на ОК на СС 
конкретен анализ до къде се 
е стигнало с прилагането на 
Закона на сдружения труд.

Д. Стоев

В. В.

»А. Балкансни«-»Алуминиум« (И) 1:1
Димитровград, 11 септем 

ври. Игрище на „А. 
ски”. Теренът подходящ за иг 
ра. Времето слънчево и прия
тно за игра. Съдия Зоран Ара 
нгелович. Голмайстори: за го
стите: Ристич в 11 минута, а 
за „А. Балнансни” Миленно 
Петров в 44-та минута.

„А. 'Балкански": Ставров Г. 
(Ставров Н), Каменов, Велич
ков, Тодорович, Димитров, Пе
тров А., Миркович, (Цветков), 
Кръстев, Денков, Михайлов и 
'Петров М.

„Алуминиум" (Ниш): 
стич, Стоилкович, 'Нинолич, Ми 
тич, Ангелкович, Йованович, 
Стоилкович Р., (Баич), Пауно- 
вич, Ристич, Рангелович и Цве 
танович.

Приятното време и създаде

ната спортсменска атмосфера 
обещаваха добър мач и много 
голове. Обаче слабото съд ©не 
на Арангелович и единият му 
помощник Милошевич (поне- 
вторият — Митич — не дой
де) превърна играта в неинте 
ресна и лоша.

Гостите първи вкараха гол 
в 11 минута. Когато се очаква 
ше край на първото полувре
ме, димитровградските футбо
листи изравниха резултата в 
44-та минута с хубавият гол на 
Миленко Петров.

През второто полувреме ма 
кър че бяха изменени трима 
играчи (двама на „А. Балкан
ски" и един „Алуминиум") иг
рата не се съживи. Равният ре 
зултат е най-реалният изход 
на тази неинтересна среща.

Балкан-

Кръ-

д. С.
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Започна реставрация на 

Болевдолоката черкваТворчески награден конкурс на сп. 
»Мост«, посветен на двойния юбилей

С ^Ел Д® подтинне творците от бъл- 
нТио наР°Лност в Югославия да дадат 
Ценно приложение със свои творби към 
ознаменуване великия юбилей — 40 ?о-
Паоти^т, Тя?*™ На АР- Тито начело аа Партията и 85-ия му рожден ден _ спи
сание „МОСТ” ОБЯВЯВА НАГРАДЕН КОН

ИКс3,А„,”«ГЖГ ■

• ЩЕ БЪДЕ ЗАПАЗЕН ИСТОРИЧЕСКИ 
ЯТ ПАМЕТНИК ОТ 13. В.

2. ЗА РАЗКАЗ:

първа награда 
втора награда 
трета награда

2.000 дин. 
1.600 дин. 
1.300 дин.

3. ЗА НОВЕЛА:
на тема: първа награда 

втора награда 
трета награда

2.200 дин. 
1.700 дин. 
1.400 дин.

МИР 4. ЗА ЕСЕ:

Авторите могат да вземат само 
част от общата тема, 
стините на югославсната 
то главен

първа награда 
втора награда 
трета награда

2.200 дин. 
1.600 дин. 
1.300 дин.

една
да нажем харантери- 

революция, чий- 
инспиратор, организатор и реа

лизатор е Тито, или социалистическото 
строителство върху самоуправителни 
ви и пр., също тана могат 
лостно да обработят посочената 
зависи от умението им

I «*&•«**
Обемът за литературните творби 
да бъде най-много до 16 страници на 

пишеща машина. Ръкописите трябва да са 
написани на български език, отпечатани на 
пишеща машина или преписани 
на ръна.

може
осно-

да вземат ця-
тема, що 

и творческия афи- 
нитет. пакто поотделно обработване

четливо
на по

сочените части на темата, тана и цялост
ната тема ще бъдат равноправни 
дидатствуването за награда.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСАв нан- I
1. Предложените рънописи — научни, 

публицистични и литературни творби — 
трябва да се доставят в три екземпляра, 
означени с шифър. Подписаните 
с името на автора няма да се вземат пред 
вид за награждаване.

2. В отделен затворен

Коннурсът се обяваява за 
области и жанрове:

1. НАУЧНИ ТРУДОВЕ, за които 
движдат три награди:

следните
Рънописи

се пре
плин, означен

със същия шифър, авторите трябва 
напишат своето име и презиме с пълния 
си адрес. Този плин трябва да бъде в съ
щата пратка,

дапърва награда 
втора награда 
трета награда

2.200 дин. 
1.800 дин. 
1.500 дин. ноято авторът изпраща 

творбите си за наградния ноннурс.
3. Предложените творби трябва да при 

тежават необходимата научна и публици
стична стойност, а литературните — худо
жествена стойност.

4. Право

11. ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ — три
награди:

1.600 дин. 
1.300 дин. 
1.300 дин.

Обемът на научните и публицистични 
може да бъде най-много до 20 стра 

ници на пишеща машина раздел тройка. 
Стаиите трябва да са написани на бъл- 
гарсни език и отпечатани на машина.

първа награда 
втора награда 
трета награда Миналата неделя започна реставрация на Болевдол- 

ската чернва — исторически паметник от 13 в., която преди 
десетина години след един силен порой бе отнесена. Оста
налите две стени със стенописите отстояха на открито 
го години. Трябваше много средства паметникът да 
реконструиран и запазен за поколенията.

Сега реставрацията започна. Заводите

на участие имат всички граж
дани на СФРЮ, при условие ръкописите 
да са на български езин.

5. Наградените творби след публику
ването в списанието ще получат и съот
ветен хонорар според съществуващата та
рифа.

МНО
бъде

статии

за защита на
историческите паметници от Ниш и Белград се нагърбиха с 
тази отговорна работа.

Канто узнаваме, сградата на черквата ще бъде 
строена напълно м ще й бъде върнат архитектурния вид от 
преди. След това ще бъдат възобновени 
писи и дорисувани останалите.

Канто е известно черквата е построена през 1204 го 
дина. Хората си спомнят, че от лицевата страна на вратите 

записана тази година. Специалистите дават висока 
оценна на фреските. Сградата на черквата е построена от 
намън-бигър. И покривната конструкция е решена 
намън със засводяване.

6. Последен срон за доставяне 
творби и статии за наградния ноннурс 

на „Мост” е 30 септември 1977 год. Ръко
писите трябва да се изпратят на адрес на 
издателство „Братство” — ЗА НАГРАД
НИЯ КОНКУРС НА „МОСТ".

За резултатите от нонкурса участници
те ще бъдат осведомени чрез в. „Брат
ство”.

на вси-чни
по-111. ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

запазените стено-1. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

800 дин. 
600 дин. 
500 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

била

чрез

Г лНа 22 септември 1977 година се навършват 10 
тъжни години от трагичната смърт на нашия снъп 
баща, съпруг, син, брат зет и шурей

СТАРИ ФОТОГРАФИИ

Партизаните влизат в Пирот

ДАВИД
ГЕРАСИМОВ
бивш учител в с. 

Долна Невля
Дните и годините минават, 

но скръбта и тъгата за скъпия 
Давид не изчезват.

Тежки са дните без него и 
болни са сломените за него. 
Няма утеха нито заборава за 
обичта и вниманието, 
ни отделяше. В дома ни оста-

ноето

на голяма празнина, ноято ще 
чувствуваме винаги.

На 18 септември ще посе
тим неговия гроб в село Гради 
ни и ще положим цветя-

На снимната: Партизаните влизат в Пирот на 8 септември 1944 год.

В началото на септември 1944 година бяха освободени почти 
цца на Горно Понишавие, Лужница и Босилеградско от 
XXII сръбска дивизия, в чийто състав влизаха Пиротсни и

Опечалени семейства: 
Герасимов, Андонов, Димитров 
и множество близни и роднини

всични нраи
частите на 
Царибродсни отряди.

V У
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Към кои психоТЕСТ I
логически типI

ктитеси, движи се делово, вземай 
иавред, прахосвай. Това са 

чертите на екстравертите. Интер 
вертите. ограничават контактите 
си, затварят се в себе си, стоят в 
черупките си, обграждат се, оси
гуряват всичко необходимо за се 
бе си, пазят силите си.

Нека се опитам да познаем се

В КНИГАТА на швейцарския 
Карл Юиг „Психологиче 

типове за първи път се заговори 
(обърнат навън) и 

(обърнат навътре). Спо 
има два начина за прие

всичкопсихолог 
ски
за скстраверт
иитерверг 
ред него
пособяване към света. Единият е 
експанзивният: разпростирай 
размножавай се, увеличавай

се,
бе си.коита-

За школьете 
и учитетьете ЗАВИСТВИЕ СТЕ ИНТРАВЕРТ, ано

1. Незначителното събитие 
ви е достатъчно, за да 
подтикне да стигнете 
шаването на важни неща.

2. Често ви обладават спо 
мените.

екстраверт СТЕ АНО

1. В един и същ ден може 
филма, 

четете в превоз

ви
те да гледате два 
концерт, да 
но средство роман, да си оп 
ределите няколко срещи и да 
успеете да отидете на една 
две.

до реЧе извинявате ама пак че ви занимавам 
с школсЬе работе. Са си мислите дека 
ви пишем за това, че учител>ете оди Димит
ровград не су отишли у Босилеград на семи 
нар по българсКи йезик. Нема това да спом- 

Това си гьина работа. Са ка почне учи
лището, па ка почну да запиняю на сказуе- 

че се покаю. Нема за това да Ьи

Завистниците умират, 
но завистта — нинога.

МОЛИЕР

че

: 3. -Един хубав спектакъл или 
концерт понякога ви е доста 
тъчен за цял месец.

4. Нямате много приятели. 
Трудно се сближавате с хо 
рата.

5. По-добре помните смисъ
ла отколкото подробностите.

2. Броят на вашите познати 
и приятели всеки изминат ден 
се увеличават.

❖ ням.
Край своето щастие, 

за да избегнеш завист, 
но не възбуждай съжа
ление.I мото, одма 

критикуйемо.
Са че ви пишем за Босилеградску учи- 

телску бруку. У целуту държаву децата 
пооде у школу на първи и пети септември, 
а у Босилеград децама че иду од петнайести.

Я прочето за това у „Братство” и прос 
то не веруйем дека може теквая брука да 
се случи на грамотни хора, ка получи и пи 
смо од бай—Вене. Реко, я син майчин, ско 
ро ми нейе писувал изгледа че ме занимава 
с това кико че прайе кашкавал, ка зачето, 
видо кикве муЬе си има бай Вене:

— Омързоше ми дечишта цело лето. Са 
мо пуштаю грамовогье и си чешляю дълЬе 
те косе. Я реко че почне да работи учили-

книЬе

3. Не сте в добро настрое 
ногатоние и разположение, 

телевизорът или радиоапара
тът ви не работят. Чуствуво 
те са потиснати и самотни, 
ногато телефонът е

ПИТАН

I изклю- 6. Вие се чувствувате по-сло 
малко Незавидна е участта 

на този, на когото никой 
не завижда.

Ф чен.
4. По-леоно запомняте лица, 

случки, баографии, а по-труд
но формули у чужди думи.

5. Обичате да ядете, пиете 
и се веселите в 
Предимно със „слънчеви 
ра .

нойни, ногато имате 
информация за новини♦ или♦ ЕСНИЛ7. Не обичате транзистори-Ф Ф те.Ф

Ф компания- имате8. Предпочитате да 
малко вещи, но да ви 
лягат и образуват с вас едно 
Цяло.

9. Обичате ли да се фото 
графирате и да се снимате. 
Любители ли сте на сувенири.

10. Приятно ви е да ядете 
сами. Чувствувате се свободни 
и непринудени когато 
ми. Избягвате да попадате в 
непознати номпании.

11. Чувствувате се по-добре 
в голяма група, където може 
да минете незабелязано, 
колкото в малка, където тряб 
ва да установявате нонтакти.

12. Трудно се приспособява 
те към нова обстановка у ко 
лентив.

13. Принципни сте и следва 
те убежденията си упорито и 
неотклонно.

Ф хо при- Снлонността към «ав- 
га, оскърбление и завист 
е спътник на празните 
хора.

Фг 6. Обичате да 
другите, да разказвате вицо
ве, анекдоти, случки и съби 
тия-

имитирате

Ф
Ф ПИНДАР
Ф
Ф 7. Обичате да държите ре 

чи, вдигате тост и заемате 
място, откриващо възмож
ност да наблюдавате всичко.

8. Знаете къде, кога, канво 
и по какъв повод става 1нещо.

9. Влизате бързо в контакт 
с непознати хора и лесно се 
орентирате в непозната обета 
новка и сложни ситуации.

10. Бързо вземате решения- 
Командировките ви доставят 
развлечение и вие ги приема 
те с радост.

11. Преценявате в дадена 
ситуация кое е по-доброто и 
постъпвате в зависимост от 
обстоятелството.

12. Винаги имате много пла 
нове, задачи, проблеми и 
идеи. Осъществявате обаче 
само една част от тях.

13. Не разбирате и не съчув 
ствувате много на хората, ко 
ито мислят >и треперят непре 
нъснато за здравето си.

14. Интересувате се какво 
впечатление правите на окол 
ните.

щето да се ошишаю децата, да узну 
у руЬе и да си гледаю работу. Ка онядън 
гледал! училището затворено и децата се 
върчаю од школю, насмеяна до уши. Питам 
кикво сее случило, кажу дека училището 
нейе обелено и нема да работи до 15 септем 
ври.

Ф
Завистливият 

причинява огорчения сам 
на себе си като на свой 
враг.

човексте са
Ф

Ф

I ДЕМОКРИТ
от

Бре, киква неволя сполете бай Вене. Са 
три деца му вису дома без работу. Съжали 
се на човека, узо йедну канту вар, купи чет 
ку од задругуту и чидем да н>им обелим 
школ>уту, това барем нейе тешко, нека н>им 
децата пойду у школу.

! Завистнинън казва не 
това, ноето е, а това, 
което може да причини 
зло.

ПУБЛИЙ СИР
:
А

МАНЧАФ 14. Мнителни сте по отно 
шение ма здравето си и неп 
ренъснато 
а това ви потисна.

15. Задълбочавате се 
възникналите проблеми, рабо 
тите нъртовски, блъскате се 
дълго, но ги решавате.

16. Понякога ви казват, че 
виждате света не нанъвто е, 
но вие не вярвате, че е така.

*
Завистливият отслабва 

само при вида на чуждо 
то изобилие.

мислите за него,

въвА На жената сабя дай, но свобо
да не давай.

ХОРАЦИЙ

ТУРСКАо Тайната да причиня
ваш на завистниците си 
мъка е в това да бъдеш 
в добро настроение.

Да вразумиш свадлива жена
е все едно да ковеш студено же
лязо. Като отчетете кои показателии домини

рат и отговарят на вашия характер, можете 
лесно да определите към екстраверсията или 
интерверсията клоните. Ако се окаже, 
признаците на „екстра" и „интра" са равни, 
то вие сте амбаверт — каквито са повечето 
хора.

I
ДИОГЕНШОТЛАНДСКА3 чеС женска коса и слон може 

да се върже.М В Дърво, което не да
ва плодове, ниной не 
хвърля камъни.И ЯПОНСКА

СААДИ


