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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 графическа де
йност и за приноса в ра
звитието на братството
и единството между на
шите народи и народно-

*

ГОДИНА XIX

ОТ ТЪРЖЕСТВОТО В С. РОБАЕ КРАЙ МИОНИЦА

КАДРИ
Примерът на Сурдулица мо
же да бъде поучителен и за
други. Особено за изоставащи
те общини, наквито са Димитровградска,
Босил вградена,
Бабушнишка. Още повече, че
и самата Сурдулишна община
принадлежи към групата изо
ставащи общини в Република
та.
Именно, касае се за разре
шаване на един твърде важен проблем — проблема на
КАДРИТЕ. С този проблем (и
неговото разрешаване) се стъ
лнновяват на най-високо равни
ще. Дори се набелязват меро
приятия как специалистите да
се насърчат към изоставащи
те общини.
В Сурдулица обаче са наме
рили твърде оригинален ключ
за тоя проблем.
Най-просто казано: САМИ
оспособяват СВОИ кадри. Из
хождат от становището, че
СВОИТЕ кадри няма да дойдат
за година, две, или три, докато
се поналечелят пари, а сетне
да си заминат. Защото просто
няма къде да заминат и много
фактори ги задържат тук.
При това трябва да се отбе
лежи, че в Сурдулица това пра
вят ПЛАНОВО и СЪЗНАТЕЛНО.
Тана например за новооткри
тия цех по автоуслуги (докато
той беше в строеж) към 30
души минават подготвителен
автокурс в заводите .Дървена
застава”. Сега вече те са опи
тни работници.
За овцефермите на Чемернин (чийто строеж започва ед
ва сега) вече са приети 16 агро
нома, 11 селскостопански тех
ници с полувисша и 11 със
средна подготовка. Следва да
се отбележи, че всичките се
намират на постоянна работа,
въпреки че обентът е все още
в строеж!
Подобно е положението с ка
дрите за новия хотел в Сурду
лица. За неговите потребности
(въпреки че обектът се строи)
се подготвят няколко десетки
специалисти. Същото положе
ние е и с цеха на обувната фа
брика „Кощана", за чиито по
треби се специализират кадри.

НАШАТА ИСТОРИЯ Е НЕРАЗРИВНО
СВЪРЗАНА С ИМЕТО НА ТИТО
— наза Милош Минич на митинга пред повече от 20 хиляди граждани
и борци от тоя нрай- — На тържеството присъствуваха най-висши политически
деици на СР Сърбия
На 17 септември т. г. в с.
Робае край Мионица, на мяс
тото където на 18 септември
1941 година другарят Тито пръв
път се срещна с партизаните,
се състоя голямо тържество.
Пред къщата на Десан ка и
Сенула Бойнович, които били
първите Титови домакини при
пристигането му в партизаните
се събраха над 20 000 гражда
ни и първоборци от тоя нрай.
бригадирите от тазгодишната
младежка трудова акция „Ро
бае 77” и многобройни гости.
На тържеството присъствуваха
и другарите Милош Минич —
подпредседател на Съюзния
изпълнителен съвет, д-р Тихо
мир Влашкалич — председател
на ЦК на СКС, Милка Минич
— член на Съвета на Федера
цията, Милия Радованович —
подпредседател на Председа
телството на СР Сърбия, Ду
шан Чкребич
председател
на Изпълнителния съвет на СР
Сърбия, подпредседателите на
Изпълнителния съвет Славко
Зечевич, Кръста Аврамович и
други.
ТИТОВОТО ИДВАНЕ НА ОСВО
БОДЕНАТА ТЕРИТОРИЯ — СЪ
БИТИЕ ОТ ИСТОРИЧЕСКО ЗНА
ЧЕНИЕ
В речта си другарят Милош
Минич между другото каза:
— На утрешния ден преди
36 години другарят Тито от Бел
град стъпи на овободната тери
тория, която бе освободил от
врага Валевсния партизански
отряд. Нашето днешно търже
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Милош Минич говори на събора в село Рабйе
ство — заяви другарят Минич
— е посветено на това Съби
тие. С това същевременно се
придружаваме към чествуване
то навред из страната ни на
двата велики юбилеи на дру
гаря Тито — 40 години от идва
нето му начело на ЮКП и 85годишнината от раждането му.
На всички тези тържества
най-широките маси на всички
народи и народности на Юго
славия изназват дълбокото се
почитание и отданоот нъм дру
гаря Тито за неговите истори
чеони заслуги, за всичко ноето
днес имат и на което се радват
нашата работническа нласа, сел
ячеството, интелигенцията, мла

дежта и всички останали труд
ови хора — изтъкна Минич и
добави, че неотдавна това ува
жение силно се манифестира
на величественото посрещане
на другаря Тито в Белград след
завръщането му от посещени
ята в СССР, ДНР Корея и НР
Китай • - - През изтеклите чети
ри десетилетия другарят Тито
водейки партията, нашата со
циалистическа революция, на
ша СФР Югославия даваше
печат на нашето революционно
движение и на социалистичес
кото строителотво на нашата
страна. Нашата най-нова исто
рия неразривно е свързана с
неговото име.

ОТЗВУК НА ВЪЗВАНИЕТО НА
ЦК НА ЮКП
По-нататък Милош Минич го
вори за подготовката за въста
нието, като подчерта че фа
шистките окупатори единстве
но не бяха успели да разбият
ЮКП, която по това време на
брояваше коло 12 хиляди чле
нове и 30 хиляди членове на
СКОЮ. Но партията беше си/
на със своето влияние сред ма
сите и закалена в нелегалната
борба на дейност през двете
десетилетия на съществуване
то на стара Югославия- ЮКП
пое на себе историческата от
говорност да организира и ръ
ководи народоосвободителната
борба из цялата
ни страна.
Партийната организация и на
родът от Валевсния окръг ве
днага се отзоваха на възвани
ето на ЦК на ЮКП за въръже
на борба срещу окупатора.
Членовете на партията и на
СКОЮ без изчакване отъниха
във Валевсния партизански от
РяД. който бе основан някол
ко дни след възванието на ЦК
на ЮКП. След това Милош Ми
кич припомни, че на освободе
ната територия в този край —
след като е минал много опас
ности — на 18 септември в се
ло Робае в същата на Десан
ка и Секула Боинович приети
га другарят Тито. В тази къща
се е намирал щабът на Колу
барския баталион на Валевския партизански отряд.
— Пристигането на Тито —
изтъкна в речта си Минич бе
ше от историческо значение
за по-нататъшното развитие на
на народоосвободителната вой
(На 2 стр.)
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Й. Б. Тито посети Димитровград и Пирот

Явно е, че без кадри не мо
же да се в'ьрви напред.
Особено днес в епохата на
техническата революция и съ
временно производство върху
и технически прогрес. Заводи
те за настаняване на работа
квалифицирането,
подпомагат
док вал ифицирането или преква
лификацията на кадрите. За
сега тези средства главно ле
жат неизползвани. Нима е ну
жно да се построи известен
обект, па едва тогава да се
запитаме: отде КАДРИ?
Ст. Н.

Момент за историята: Й. Б. Тито на гарата п Димитровград (27 IX. 1965)

(ОБЩИРНО — НА 3 СТР.)

Нашата история е свързана
с името на Тито
(От 1-ва страница)
на в Югославия. От тогава до
края на войната другарят Ти
то и ръководството на ЮКП и
народоосвободителното движе
ние не се разделяха от части
те на нашата Народоосвободи
телна войска и партизансните
отряди. Веднага след пристига
мето той потърси подробно да
го осведомим за обстановката
в този нрай- Осведомихме го,
че целият край е освободен
от окупатора,
с изключение
на Шабац и Валево и че заед
но с Мачванския партизански
отряд сме направили план те
да нападнат Шабац, а Валевският отряд Валево с цел да
освободим и тези два града.
Другарят Тито оцени, че това
наше решение не е добро, тъй
както нашите партизански ча
сти нямат опит и още не са
оспособени за такива опера
ции. Той ни каза, че не е убе
ден че ще превземем градо
вете, и че ще претърпим теж
ки загуби. Той поиска да се
спрат наредбите за нападение
на Шабац и Валево. Неговото
нареждане навреме стигна в
щаба на Валевския партизан
ски отряд и той отсрочи напа
дението си на Валево. Нареж
дането в щаба на Мачванския
отряд пристигна късно, когато
нападението беше вече в ход.
Мачванският отряд претърпя
тежки загуби от по-силния враг
и не успя да освободи Шабац.
Вместо нападение на градо
вете, другарят Тито считаше,
че в този момент тежестта на
борбата трябва да се насочи
към заздравяване на партизан
ски части, към въоръжени ак
ции за ноито те са способни,
политическите
укрепване на
връзки с народа в селото и
града, организиране на свобод
на територия за помощ и под
крепа на въоръжената борба
и да се продължи работата
върху организирането на нова
народна власт, която вече бе
ше установена в повечето се
ла и места на свободната тери
тория в лицето на народоосво
бодителни.те отбори.

гаря Тито ние, представители
те на Валевския партизански
отряд на Равна гора — където
се намираше неговият щаб —
два пъти водихме разговори
за съвместна борба орещу оку
патора. Разговорите не бяха
успешни, защото Михайлович
беше заел становище, че „още
не е време за борба", тъй на
кто германците неудържимо
настъпват в Съветския съюз.
че нападението върху герман
ците ще доведе до унищожа
ване на сръбския народ, че
трябва да се чана докато съюз
ниците преминат в офанзива
и тъкмо тогава да се тръпне
на борба срещу окупатора, а
до тогава само да се органи
зират силите и да се чака пра
вият момент. Единствено со
бяхме договорили четниците и
партизаните взаимно до не се
нападат.
ЧЕТНИЦИТЕ — ОРЪЖИЕ НА
ВЕЛИНОСРЪБСКАТА ХЕГЕМО
НИСТИЧЕСКА БУРЖОАЗИЯ
За всичко това другарят Ти
то беше осведомен и той зна
еше всичко, но считаше за не
обходимо и той лично да води
разговори с Михайлович, да
го убеди да продължи борба
та срещу окупатора, защото
тогава другарят Тито считаше
— а това още от началото бе
ше становище на ЮКП, —
че най-важното е да се създа
де възможно по-широк фронт
на борбата срещу окупатора.
До срещата между другаря Ти
то и Михайлович дойде на 20
септември 1941 година в село
Струганик в къщата ва войво
да Мишич. На разговорите Ми
хайлович оотана на своето, ка
то обеща, че четниците няма
да нападат партизаните и че
ще стъпят в борба срещу оку
патора, но когато сами оценят
че е дошло време за това.

УТО

В речта си Милош Минич го
вори за усилията с четниците
на Дража Михайлович да се
постигне споразумение за бор
ба срещу онупатора. По наре
ждане на Главния щаб и дру
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Тази чешичесна организация
беше оръдие на велимосръбска
та хегемонистическа буржоазия
и наотъпваше в името на кра
ля и емигрантското правител
ство в Лондон. — От самото
начало — заяви Минич — ней
ната глаана цел не беше борба
срещу окупатора, но борба за
унищожаване на партизански
те сили, та след войната да
се обезпечи повторно устано
вяване на стара буржоазна мо
нархофашистка ЮгославияКакто е известно, каза Ми
нич, към края на ноември 1941
година по нареждано на Ми
чотничосиите сили
хайлович
във всички места минаха внапа
денио срещу частите на пар
тизанските отряди и от тогава
все до края на войната Дража Михайлович и неговите че
тници зачитаха съюза си с гер
мамените и италианските оку
патори и с другите домашни
слуги на окупаторите, все до
нато четнишната организация
не беше напълно унищожена
с окончателната победа на на
шите народи над фашистките
поробители.
След това другарят Минич го
вори за по-нататъшното разви
тие на Народоосвободителната
борба на Югославия, за съве
щанието в Столице край Кру
пан и за големите жертви ко
ито предизвика националното
предателство на слугите на ону
патора.
На края на речта си Милош
Минич говори за внушителни
те постижения на нашата стра
на в следвоенния период и за
големия престиж, който спече
лихме в света със своята лрин
ципна политина на необвързва
не и борба за мир и разбира
телство между народите.
От тържеството бе изпрате
на поздравителна телеграма до
другаря Тито.

В ТЪРГОВИЩЕ ПО ТЪРЖЕСТВЕН
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

НАЧИН

ОЗНАМЕНУВАН

Изопачаването и
прикриването на
истината обижда
нашите граждани
15 септември, — Деня на ос
вобождението на Търговище
от фашистко иго бе тържестве
но ознаменуван. На проведено
то тържествено заседание на
Скупщината на община Търго
вищо и на изпълнителните ор
гани на общесгвено-политичес
ните организации за борбата на
този нрай против фашизъма,
изграждане и
следвоенното
юбилеите на другаря Тито го
пори председателя на Скупщи
ната на община Търговище Ми
тор Тасич. След това бе откри
то първото средно училище в
комуната, за чието изгражда
не са вложени над 4 милиона
динара и в моето през тази
година що работят четири па
ралолни на първи влас на сред
мото насочено образование.
След полагането
венци
и
цветя на паметника на падна
лите борци в борбата срещу
фашизма от 1941 до 1945 го
дина се състоя величествен
народен събор, на който гово
ри членът на Републиканския
изпълнителен съвет Милорад
Велкович.
В речта си Милорад Велкович
между другото каза, че този
край се нарежда сред първи
те освободени
територии
в
Сърбия. Именно, Търговище е
освободено на 15 септември
1943 година, когато е изгонен
полицейския гарнизон,
който
наброявал 150 жандарми. ,,От
тогава до окончателната капи
тулация, — 9 септември 1944
година
българският окупатор няколкократно се опита с
дивизии и други военни части,
дори и със засилена Пета ар
мия, да установи своя власт
и да пороби този край, но на
празно”, — изтъкна Велкович.
След това Велкович изтъкна
приноса на народа от Пчиня
към
Народоосвободителната
борба и социалистическата ре

волюция. преди всично прино
са му в укрепването на ора г
между
ството и единството
____
сръбския и македонски народ,
между сръбския народ и народ
постите от Косово, и В'ьобще
за оказването подкрепа на лро
гресивните революционни сили на българския народ, в бор
бата му срещу лрофашистките
влаотодръжци в София- ,,Въпре
ки че б'ьлгарските окупатори
извършиха невиждани злодея
ния, убивайки невинни гражда
ни и масово палейки селата,
народа
изтъкна Велкович,
от този край оназа пълна под
антифашистките
бор
крепа на
ци от съседна България- На
територията на Пчиня бе формиран Кюстендилският парти
зански отряд• Тук той се снад
бяваше с оръжие, храна и об
лекло. През април 1944 година
Трънския
партизански
отряд
на тераторията на Пчиня орга
низира свое седалище, и Гла
век щаб на българските пар
тизански отряди. Това са”, —
подчерта Милорад Велкович —
„между другото исторически
факти, които ние знаем и кои
то няма да забравим. Затова
опитите да се изкривят факти
те и да се прикрие правата
истина, които идват от страна
на нашите съседи, обиждат на
шите хора, преди всичко граж
даните от този край”.
Освен
ръководителите
на
Търговишна община и съседни
те общини от Южноморавски
регион, на тържеството приеъс
твуваха борци от този край.
след това Александър Трайко
вич, председател на Отбора за
план и финанси на Скупщина
та на Сърбия и други.
От тържеството бе изпрате
на поздравителна телеграма на
президента Тито.
М. К. — В. Б.

ИОСИП БР02 ТИТО

Още едно предателско
марионетско правителство
ДУ гг©^

НАЧЕЛО НА СЮК
Статията е публикува
на в „Бюлетина” на Гла
вния щаб на народоосво
бодителните партизански
отряди на Югославия от
4 септември 1941 година

а двадесет и девети
август след дълги и те
жни родилни болни ге
нерал фон Даннелман
върховният
командуващ на германоките фашистки
банди в Сърбия роди едно ма
лко краставо недонесено чедо,
на което — по желание ма Хи
тлер — даде името: правител
ство. Когато недоносчето ма
божия свят, разтърси се зем
ята, Не, без майтап, «а 29 ав
густ в 6 часа и 41 минути зем
ята се разтърси,
а когато

:

изплашените белградчани изле
тяха на улиците видяха, че на
родната пословица „Тресла се
гора — родила се мишка” се
потвърждава с действителен
факт. Говори се, че най-новото
чедо на лудия Хитлер съвсем
маподобаващо Куизлинг — Хи
тлеровото първородено дете в
Норвегия- Майката фон Данне
лман остана жива, но ще бъде
нещастна поради това защото
ще трябва поотоянно изнустве
но да храни своето чедо за да
може да живее.
Създаването на марионетско
правителство в Сърбия пока
за, че Хитлер най-сетне успя
да намери няколко сръбски
предатели от редовете на сръ
бските генерали и шпиони, които с това доказаха, че са
способни не само да продават
на врага държавни
—
таими
и
планове, както правеха това
преди пропадането на Югосла
вия, по и да поемат ролята на
кръвници над народа за омет
ка на германските фашистки

окупатори. Създаването на пре
дателското правителство дока
за и това, че германските оку
патори следствие на отпора на
народа и юнашката борба на
партизанските отряди доживя
ха поражение в Сърбия- Окупа
торите не успяха да излезнат
на край с партизанските отря
ди и затова сега купиха тези
нянолицина изроди с помощта
на тях да организират брато
убийствена гражданска
вой
на в Сърбия. Нещата са твър
де ясни — германските фаши
стки завоеватели, отдани на
своите злосторнически принци
пи работят върху това сръб
ският народ сам взаимно да
се унищожава. Най-напред ис
каха да разединят
сърбите,
хърватите и останалите народи
:на Югославия, да се нолят по
между ои, а сега целят да
скарат сръбския народ и по
този начин по-лесно да го по
корят. Кои са хората, които
днес съставляват правителство
то? Генерал Недич е известен
корупционер и предател, ной
то вече дълго шушука с гер

манците, който заедно с Льотич някога подготвяше преврат
и затова хвъркна от своя пост.
Кой е Ачимович? Ачимович е
известни полицейски кърволок,
германски шпион, който като
управител на град Белград
полицейската сграда е държал
тайна предавателна [~радио-ста
нция в служба на германците.
Той с цяла една банда шпиони беше открит в Главнячата
и сменен от поста. Нищо не
представляваха и останалите
техни компаньони в днешното
правителство,
И германските
окупатори се надяват, че в те
зи изроди ще намерят оръдие,
способно да потуши мародния
отпор в Сърбия.
Другиягг случай е възванието на Коста Печанац, което е
обнародвано тези дни. В това
глупаво възвание този старец
се заканва на сръбския народ,
че със сила ще потуши народоосвободителната борба, ако
народът не се подчини ,на мем
ците. Той вика народа в четни
ците, на борба срещу партиза
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НА 27 СЕПТЕМВРИ 1965

ДРУГАРЯ ТИТО ПОСЕТИ
ДИМИТРОВГРАД И ПИРОТ
* ПО СЛУЧАЙ Титовите и наши юбилеи
преди 12 години, ногато
АРУгарят Тито говори на ДимитровфадснатГ РаА0С™И А”И
Пирот.
гара и посети
Обнародваме за пръв път фотографии
от тази среща с Тито, ноито говорят
за радостта на
димитровградчани и пиротча::и.
„ ПО!^ЯТ ое д,ните на септем
ври 1965 година ногато в Ди
митровград стигна вестта че
другаря Тито при завърщането
си от НР България ще говори
на
Димитровградската
гара.
Дните в очакването на другаря
Тито станаха празнични дни.
всички нъщи в Димитровград
се белосваха, дворовете почи
стваха, като че ли другарят
Тито ще влезе във всека ули
ца и във всеки двор.
За тази среща с Тито на
Димитровградската гара наши
ят вестник забележи:
„Още в 7.30 часа деца, уче
ници, пионери и младежи, пра
знично облечени и със знаме
на в ръце, весело тичаха около
училището и чакаха момента,
ногато учителите ще ги постро
ят и поведат нъм гарата. А понататък нъм рампата с лозун
ги „Тито е наш — ние сме Ти
тови" работници във фабрични
те дворове се подготвят за по
срещането на Тито. Времето
минава, но като че бавно, до
като река от народ неудържи
мо върви между още зеления
дърворед към гарата. Пред по
ртите старци с цветя приветствуват шествието начело с гим
назиапния духов оркестър. В
9 часа цялото пространство
пред гарата беше заето. По
дърветата, околните сгради,
на прозорците много хора.

иите и т. н., а самият не е спо
собен да държи бастун в ръце
те си. Пред края на своя живот тоя старик се продаде на
окупаторите. Сега той работи
по директните решения на гее
тало. Неотдавна в местността
Плочини край Ниш той се е
срещнал с прословутия шеф
на геетапо за Сърбия Крауси тук е направен адски план
за договор кан Коста Печанац
да организира четници и пове
де борба против партизаните,
До срещата дошло по този на
чин, че геетаповецът Краус из
пратил на Печанац необходи
мите германски документи за
пътуване, с помощта на ко
ито лредателат дошъл на раз
говора. 'При срещата си двама
та побратими сърдечно се раз
целували и трогнат, дт,лбоно
Коста Печанац подарил на
Краус своя четнишии знак, а
Краус на Коста своя пистолет
нето символ на бъдещото кър
вопролитие. Така са се побра
тимили предателят Коста и
ир7>внинът Краус, чиито ръцо
са он7>пани в ир7,вта на срт,бските патриоти, сръбските жени, деца и старци. Честните
сръбски четници, ноито някога юнашки се бореха срещу
вековния враг — германците,
ще умеят да дадат достоен
отговор на предателя на сръбс
твото, на Коста Печанац и в
презрение ще заглъхне прода
телският му зов на борба сре
хцу същинските патриоти —
народните партизани.
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много млади хора загнездили
се по клонките на дърветата
за да могат своята близност
по-непосредствено да подарят
на тържествения момент".

Тито беше с димитровградча
ни само 12 минути. Толнова
колкото влакът имаше престой.
Той каза няколко думи на събралите се хора, а те ги слу
шаха с внимание и одобрение.
И днес се помнят думите му
от тези, ноито имаха щастието да бъдат близко до него.

Така репортьора на „Брат
ство" писа за тържествения
момент от посрещането на дру
гаря Тито на Димитровградска
та гара. Кулминацията на ожи
влението стана в 10,30 ногато
В ПИРОТ СРЕЩАТА С НА
другарят Тито се показа на
СЕЛЕНИЕТО БЕШЕ ТРОГАТЕЛ
прозореца на „синия влак”. Ра
НА
звълнуваната маса народ то- '
пло и с въодушевление
без
спир приветствуваше другаря
Пирот за пръв път посреща
Тито. Той стоеше на прозореца
в своята среда другаря Тито
засмян. След това от специал
на 27 септември 1965 година.
но приготвения подиум една
И тук вестта за неговото идва
пионерка предаде бунет све
не измами и старо и младо на
жи цветя. Докато мнозинство
улиците. От гарата до Общин
то скандираше „Тито е наш — ската скупщина улиците бяха
ние сме Титови”.
пълни с народ.
След това тогавашния пред
седател на Общинската скуп
щина Стоян Наков привествува другая Тито с кратко слово.
— Да си призная — спомня
си по-късно другарят Наков —
бях много развълнуван. — Пре
ди да изговоря думите дру
гаря Тито, добре дошъл! Но
щом срещнах неговия усмих
нат поглед, неговата усмивка,
неговите светли очи
аз се
отпуснах и продължих свобод
но рапорта си. . .

Пионерите от Димитровград приветствуват свод любим
Тито

Тук пред многолюдния народ
другарят Тито произнесе реч.
След срещата пред гарата
колоната автомобили се отпра
ви нъм Общинската снупщина.
Гледката в този момент беше
внушителна. Пирот доживява
ше най-радостния си ден в
своята история. Тито, гражда
нинът на света, беше на пиротските улици. Между много
бройния народ, пременен в на
ционална носия и с много цве
тя в пренрасния слънчев есе
нен ден Тито приотипна пред
Общинската скупщина. Гледка
та навсянъде се повтаряше.1
Срещата с населението пред
общината беше още по-трогателна.

Германските завоеватели би
ха искали от предателите в
Пиротската община има око
С7,рбия да създадат своя воло 70 000 жители. В миналото
йена, с помощта на която битози край е имал бурна исто
ха държали в подчинение сръ
рия. В самата сграда, нъдето
бския народ и осигурявали сво
сега влизаше Тито, през 1920
ето ограбвано па народа — а
година заседаваше комунисти
германските войници да изпра
ческата община.
тят на източния фронт, в борба срещу нашито велики ела
След освобождението Пирот
вянски братя, ноито така ге доживя
своето
възраждане.
ройски се борят и за нашата
Първата фабрика, ноято беше
свобода. Но всичко това няма
открита през 1935 година пре
да успее, защото народито на
расна в огромна фабрика под
Югославия сърбите, хърватиназванието „Тигър”. Пред дру
те, словенците, черногорците и
гаря Тито се каза, че тази фа
другите ще продължат още
брика дава 12 милиарда дипо-жестко борбата и заедно с
нара бруто производство. Пимародите на С7,вотския съюз,
рот има и други предприятия,
заедно с останалите славянски в които населението от този
народи и с всички покорени
край работи: „Полет" с 600 ра
народи ще унищожа^ фашис
ботника, фабриката за обрабо
тките поробители.
тка на ножи, текстилната предачница, Конфекцията „Първи
Предателите Недич, Ачимомай” за производство на обле
вич, Коста Печанац. Льотич в
кло и много други.
Сърбия,
Павелич, Артуиович,
Будан в Хърватско няма да
Пиротчани имаха какво да
могат да потушат народния от
кажат на другаря Тито. . .
пор против окупатора, нанто то
Разговорът
о
общинската
скупщина надмина обикнове
ва не успяха и техните госпония протокол. Тито се интере
дари. Борбата с цялата си жес
тоност ще продт,лжи до оно
суваше за живота на хората в
нчателната победа, до освобож
Горно Понишавие.
дението на всички народи на
Точно в 13 часа
„синият
Югославия от онупаторсния бо
влак” потегли нъм Ниш..
туш и докато всички тези бандити не бъдат изправени пред
На 27 септември 1965 годи
народния съд.
на макар с нратън престой
другаря Тито беше всред насе
*) Земетресението, па ко
лението от Димитровград и Пи
ето се алудира в статията, е
'рот, посрещнат с невиждана
станало на 30 август в 6 часа
радост и топлина.
Б. Николов
и 41 минути
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И. Б. Тито на митинга в Пирот

о

въодушевление посрещнаха Тито
Сн.: Б. Николов
Д. Йотов
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Подобрение на условията
в областта на народната
отбрана
За целта ще се отделят
В болшинството организации
средотва в определен размер,
на сдружения труд, трудови
от основата на която се пла
общности и общности на инте
ща данъка на доход.
ресите в Димитровградска об
Участниците в Договора, ко
щина е обсъден и приет Об
ито
имат собствени
разходи
ществения договор за отделя
за
подготовки за народна от
не и сдружаване на средства
брана сдружават 70 на сто от
за финансиране на народната
събраните средства за общи
отбрана в общината и за ос
нужди в общината, а 30 на
новаване на самоуправителен
сто ползват за собствена под
фонд за народна отбрана. Об
готовка. Останалите цялостно
ществения договор е приет и
сдружават средствата във Фо
от Изпълнителния съвет и Съ
нда за народна отбрана в об
вета за народна отбрана при
щината.
Общинската скупщина.
Във Фонда отделя средства
По този начин се изпълня
и Общинската скупщина и то
ват задачите, произтичащи от
в размер 2 на сто от съвкуп
Коституцията, Законът и Ста
ните бюджетни средства.
тутът на общината, а изхожда
Също е предвидено, в от
йки от нуждите, задълженията
делен Обществен договор ме
и задачите на общината по
жду общината и Междуобщин
отношение провеждане на под
ската регионална общност, да
готовките за народна отбрана.
се обезпечат средства за фи
Средствата, които въз осно
нансиране на подготовките за
ва на Договора ще се сдружа
народна отбрана на територия
ват, ще се ползват за финанси
ране на общите нужди на на та на Междуобщинската реги
онална общност в Ниш.
родната отбрана в общината.
А това значи купуване и подд
ържаване на оръжие за всички
части на териториалната отбра
на и цивилна защита в мест
ните и други самоуправителни
организации и общности. Сред
ствата ще се ползват и за обу
чение на жителите и младеж
та в частите на цивилната за
щита и териториална отбрана.

Със средствата ще управля
ва Управителен отбор на фон
да, който ще има председател
и 14 членове, делегирани от
страна на Общинската скупщи
на, обществено-политическите
организации, трудовите органи
зации и други самоуправителни
организации.

а.

д.

Готови за отбрана на страната
ДИМИТРОВГРАД
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

Подготовка зо изборите
НА 13 септември т. г. състоя
На- изборните конференции,
се заседание на Председател
също така трябва
местните
ството на общинския отбор на
дружества да делегират опре
Съюза на бойците в Димитров
делено число делегати в об
град, на което бе приет пра
щинската Конференция на Съ
вилник и план за работа в пре
юза на бойците на НОБ.
дизборните и изборни конфе- .
Общо ОК на СУБНОР ще
ренции в местните дружества.
има 39 делегати от
които
Така например на заседание
26 ще делегира местното дру
то е заключено до 15 октом
жество на Съюза от Димитров
ври да се проведат предизбор
град, Каменица 3, Смиловци 4,
ните конференции във всички
Желюша 2, Т. Одоровци 2, Д.
те местни дружества на СъюНевля 1 и Поганово 1.
за на бойците. А от тези за
На края от
заседанието,
седания трябва предимно да
Председателството
занлючи
се разговаря за бъдещето ръ
общинската изборна конфе
ководство (местно и общин
ренции да се проведе най къс
ско), както и отчети на досе
но до 15 декември т.г.
гашната работа.
Д- С.
СТРАНИЦА 4

на Закона за сдруже
В „Текстилколор” — работниците активно участвуват п прилагането
ния труд
СИНДИКАТИТЕ И ОК НА СКС В БАБУШНИЦА
СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА СЪВЕТА НА

БАВНО СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
ц „Балнан” и „Текстилколор" най-много направили в прилагането на
този важен документ
Въпреки че подготовката за
прилагането на Закона за сдру
жения труд започнаха навре
ме, членовете на Съвета на
синдикатите и Общинския ко
митет бяха единодушни в оце
нката, че провеждането на пра
ктика му върви твърде бавно
Участвуващите в разисквания
та направиха критически об
зор върху досегашните резул
тати и се стигна до извода, че
с утвърждаването на мерила

за създаване и разпределение
на дохода и на личните доходи
има известно закъснение. Туктаме е имало тенденции в ня
кои организации на сдружения
труд тази отговорна задача да
се доверява на професионални
те служби или пък на професи
онални служби на други орга
на сдружения труд,
низации
които дават идеи и решения
трудещите се във въпросните
организации
на
сдружения

ГОТВИ СЕ НОВ ДОКУМЕНТ ЗА КАДРОВА ПОЛИТИКА

ЗА РЕШАВАЩО ВЛИЯНИЕ
НА ТРУДЕЩИЯ СЕ
НА СЪВМЕСТНО заседание
на Общинския
ноординационнен съвет за надрова полити
на и на Комисията за органи
зационно-кадрови въпроси при
Общннсната нонференция на
ССРН в Босилеград бе разгле
дан проекто-донумента във вр
ъзка с начина на
допитване
за кандидати за фуннции
в
Междуобщинската регионална
общност в Южноморавсния ре
гион.
Основната забележна, изка
зана на проведеното заседание
се отнася на факта, че реги
оналната снупщина и между
общинските обществено-поли
тически организации не могат
да бъдат носители и организа
тори на допитването зд фун
кционери в общините, защото
това е право на общинските
организации.
Това обаче, накто бе изтък
нато на заседанието, не изнлю
чва възможностите да се вър
ши допитване с регионалните
организации при избор на об
щински функционери.
Напро
тив, тази дъжност остава да
бъде в преден план.
Също така бе предложено
и за ръководните места в Ску
пщината и обществено-полити
ческите организации в региона
да се върши допитване със
съответните общински органи
зации.
Този документ, произхождащ
от Обществения договор за
надрова политика в Междуоб
щинската регионална общност,
утвърждава начина, на който
обществено-политичесните орга
низации и органи, самостоятел
но и отговорно, чрез междусоб
но допитване,
договаряне и
съгласуване на становищата
демократичен път,
прилагат
нритериите на кадровата поли

тина. Определени са и фуннци
ите, за които задължително се
върши допитване. По такъв на
чин премахват се възможности
те за присвояване на кадрова
та политина и за решаване на
кадровите въпроси в мални и
затворени групи от хора. С
една дума, обезпечават полити
на и обективно оценяване ка
чествата на
кандидатите за
определени функции.
Този документ предлага съв
местно допитване, договаряне
и демократическо съгласуване
на становищата по кадровите
въпроси. Това нещо обезпеча
ва широко влияние на труде
щите се и гражданите в кон
кретизиране на кадровата по
литика. С други думи, ограни
чава се простора за единично,
групово и субективно решава
не на надровите въпроси, кан
вито примери на прантина има
доста. Тук също са уточнени и
сроковете за даване на иници
ативи и за изясняване на учас
тниците в процеса на допитва
нето за нандидатите за опреде
лени ръководни постове.
С оглед, че такива докумен
ти се готвят в общините, реги
оните и Републиката те пред
ставляват едно цяло в изграж
дането на самоуправителните
основи и принципи в реализи
рането на работкическо-нласо
вата кадрова политика в наше
то общество.
На съвместното заседание в
Босилеград бе оформена пет
членна комисия, която има за
задача в срон от един месец
да изготви проентодокумент и
за начина, на който ще се ор
ганизира допитването за отго
ворните обществено-политичес
ни фуннции в общината.

В. в.

труд остават по страни.
С прилагането на Закона за
сдружения труд на практика
по-напред се е отишло в про
организации,
изводствените
съвсем малко, или почти нищо,
не са направили непроизводст
вените.
В това отношение показате
лен е примерът на Народния
университет и основните учи
лища, които търсят от Самоу
правителната общност на инте
ресите да им разреши всички
недоразумения във връзка с
прилагането на Закона.
Покрай забелязаните слабо
сти — има и положителни при
мери, когато става въпрос за
тази важна задача: прилагане
то на Закона за сдружения
труд. По време на преразглеж
дане на собствената организи
раност работниците в металоо
предприятие
бработващото
„Балкан” във Велико Бонинци
са дали ново качество на от
ношенията си с фабриката за
помпи „Ястребац” в Ниш, към
която се присъедини неотдав
на. Предприятието за печатна
тъкан „Текстилколор" организи
ра делово-техническо сътрудни
чество с „Лисца" в Севнице в
СР Словения и може да се
очаква наскоро да стане основ
на организация на сдружения
труд на това обединение.
И покрай осъществените ре
зултати в прилагането на Зако
на за сдружения труд
в
селското стопанство ще тря
бва още много и много да се
направи.
Вече се действува за създа
ването на една обединена ор
ганизация с пет основни орга
низации на сдружения труд,
но тук работата е още в на
чалото, защото има и тежне
ния да се запази сегашния на
чин на организираност.
В химическата промишленост
„Лужница" бавно гсе върви в
преуотройството според, изискванията на Закона на сдруже
ния труд. Като чели се изчак
ват готови решения отстрани,
които по-късно само да се
„приложат”.
На съвместната сесия на Съ
вета на синдикатите и Общин
ския комитет на Съюза на ко
мунистите бе заключено всички задачи,
произлизащи от
прилагането на Закона на сдру
жения труд, за до края на го
дината — да бъдат и осъще
отвени. Разбира се, в тази ак
тивност ще е необходимо и
по-пълно ангажиране на Съюза
на синдикатите и Съюза на
комунистите.

БРАТСТВО

М. Джунич
•
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ЗА СНАБДЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА
ВЛИЯНИЕ
По инициатива на Общинския комитет
на СНС, а във основа на решенията
на
Изпълнителния
комитет на Председател
ството на ЦК на СЮК, наскоро в Босиле
град ще се проведе съвещание на темп:
„Снабдяването на населението с храиителни стоки”.

В обсъждането на посочената
тема
ще участвуват: члановете на Изпълнител
ния съвет на Общинската снупщина, ръ
ководители на обществено-политическите
организации,
председатели на местните
общности, сенретари на първичните пар
тийни организации, представители на тър
говските организации и други.

СРЕЩИ

Седемнадесет
години успешна
работа
Преди 17 година започва „раж
дането” на една

фабрина и една

промишленост в Димитровградска об

СЪСТОЯНИЕ

да чегубят качеството си или
Снабдяването
на Бооилегщина, а това са сегашните научукосе развалят.
рад с прясно месо не е ре
В изготвената за целта ин
ви заводи „Тигър”. Тогава, 1960 го
По преценката, която е из
довно. Единственият магазин,
формация е констатирано, че
тъкната в анализа, за повече
при оснъден асортимент
на
дина, са били настанени около 35
снабдяването на жителите в
то нередности от областта на
месо, дневно работи само три
Босилеградска
община вече
снабдяването
са
отговорни
часа.
работника, от които шестима са ра
няколко години е не на за
продавачите, които с
един
Всички тези слабости създа
дсголяващо равнище.
кран са в магазина, а с дру
ботили на втората фаза на нишки,
ват икономически и други про
Основните организации на
блеми, които най-много зас
сдружения труд „Слога,,
и
където са произвеждани
обмотани
ягат трудещите се с ниски до
,,Напредък”, които работят в
ходи и земеделските произво
нишки. От тези шест работника, не
състав на Предприятието за
дители.
производство, оборот и бито
„сменявайки” работното си място,
ви услуги „Босилеград”, нере
ИЗХОД
довно снабдяват
магазините
е останала само работничката АНА
си с хранителни стоки.
Общинската скупщина с оп
ТОДОРОВА,
ноято цели 17 години
Селата, ноито нямат добри
ределените маржи стимулира
пътища или са отдалечни от
търговските организации
да
Ана Тодорова
контролира машините...
центъра на общината са найподобряват снабдяването. За
-лошо снабдени.
сега обаче не са постигнати
— Току-що бях навършила
към семейните и родителски
Тук често няма брашно, сол,
очакваните ефекти.
20 години—започнах да
разадължения, не е и пречило
ориз. захар и др. Свежи овоНужно е да се
изучават
ботя в новооткритата фабри
да бъде дейна и на плана на
щия, зеленчук, месни произ
нуждите на потребителя, нав
ка. От година на година бях
обществено-политическо поле.
ведения никога не се докар
реме да се сключват достав
свидел нак се увеличава и ра
Член е на Съюза на кому
ват в тези магазини. Такъв е
ки и да се мени състоянието
сте нашето предприятие. Двой
нистите още от 1959 година,
случая с магазините в селата:
на „зеления пазар”. Съгласно
но, тройно, десет,
тридесет
а
в момента е и членна сек
Голеш, Дукат, Назърица, Зли
Закона за сдружения
труд,
пъти се увеличи през тези го
ретариата на първичната ор
дол, Брестница, Горна и Дол
съветите на
потребителите
дини.
ганизация на Съюза на ному
на Ръжана. Плоча.
при местните общности
мо
А съвместно с тов# се по
нистите в предприятието, на
в
От 37 села в общината,
гат силно да действуват вър
добряваха и условията за ра
Общинската конференция на
12 няма търговски магазини.
ху подобряване на снабдява
бота и увеличаваха произведе
СК, делегат в
Общинската
Насае се за най-отдалечните
нето. За тези съвети се гово
ните стоки. От приспособени,
скупщина и т. н. Също е би
Снабяването
трябва
да
се
села от центърна общината.
ри 15 години, но те все още
нехигиенични помещения, ми
ла член и на Работническия
подобри
Фактът, че в една трета села
не са оформени навсякъде и
нахме в нови, хубаво уредени
съвет в организацията. И на
няма магазини говори, че не
организирани да изпълнят важ
производствени хапи. Застаре
всички тези места
гия на нивата. С една дума
Тодорова
са изучени всички възможнос
нате си роля.
лите машини заменихме с но
трудовата дисциплина е под
е дала цялостен принос за
ти за разширяване на търгов
Модернизирането на търгов
ви, на които се произвеждат
решаване на въпроси от жиз
необходимото равнище.
ската мрежа. Една от трайни
ските магазини с последова
повече и по-качествени стоки...
нен интерес за работниците и
те задачи на търговските ор
телно решаване на кадровите
ИЗКУПУВАНЕ
Така започна разговорът ни
работническата класа в даде
ганизации е търговската мре
въпроси, също ще бъде един
с Ана Тодорова, една от оне
на среда.
жа да се доближи да потре
Освен в Босилеград, Горна
от изходните моменти за по
зи работнички, които са сла
бителя. При това не може да
Любата, Лисина и от време
добряване в Босилеградска об
гали основите на днешния ги
Нейните съработници и ръ
се говори за възможна нерен
щина.
И общеотвено-полити
на време в Долно Тлъмино, в
гант на димитровградското сто
новодители за нея имат мне
табилност, защото покупател
месните организации трябва да
други места в Босилеградска
панство. И г>рез всички тези го
ние. че с ентусиазъм е изпъл
ната мощност и на селения
община за сега не е организи
опазват помощ е цел да се
дини тя с успех е изпълня
нява всички задачи, отличава
потребител
непрекъснато нарано изкупуване на добитък.
намалят проблемите в
тази
вала всички задължения на
се с примерна трудова дисци
раства. В сегашното устрой
животновъдите
важна област. Също така
е
Поради това
миращи се пред нея. Ооиов
плинаи коректно
държание
ство на търговската мрежа, но
са принудени да занарват до
в организациите
занимаващи
ната й цел е била по-голямо
към всички. А всичко това не
гато трябва да отива пеше и
се с търговска дейност да
битъка си на продажба в дру
производство на обмотани ни
е останало незабелязано. То
се активизират самоуправител
по десет километра до найги общини. Това отрицателно
шки, намиращи пласмент на
дорова получи и голямо при
развитието ните работнически контроли.
-близкия магазин той се чес
действува върху
знание. На 8-ми септември —
домашния и чуждестранния па
то лишава от купуване дори
«а животновъдството в общи
Разбира се, трябва да
се
зар- за нуждите на мебелната
Деня на освобождението
на
и на някои необходими сто
ната, въпреки че интереса на
решават и обективните пробле
Димитровградска община
—
индустрия.
ООСТ „Налредън" да увеличи
ми: липсата на оборотни сред
ни. Това, че сега редица сел
председателят на Общинската
ства, оборудването, изгражда
ски магазини са нерентабил
изкупане на добитъна е съв
Винаги, през тези години, То
скупщина
в
Димитровград
изкупните
«ото на пътища до отдалеч
ни се дължи преди всичко на
сем видим. Дори
дорова е изпълнявала и преиз
инж. Болис Борисов, на тър
агнетата
ните села и др. Тези задачи
незаинтересоваснабдяване,
цени, например на
пълнявала плановете, за кое
жественото заседание на об
търсят пълно
ангажирани , и
са могли да б'/,дат с 2—3 ди
ността на продавачите, които
то е получавала заслужен па
щия събор и връчи Септем
на Общинската
лупщина и
|р)ичен стимул.
нара по-високи. Други стоки
се занимават и със земеделие
врийска награда.
та местните общности.
Воичко това ангажиране на
за сега не се изкупуват в об
и др.
В.
В.
—
Ст.
Ст.
работното място, и в къщи
А. Д.
Дори и Босилеград е лошо
щината.
снабден особено със зелен
чук и овощия. Нато последи
ца на недостатъчна организи
раност и ефикасност на тъР
говените организации, тун зе
ления пазар изцело е в ръ
цете на частните производи
N0
тели. Има обаче добри,
редки примери, когато ООСТ
„Слога” е успешно снабдява
ла „зеления пазар”. Това го
Само по танъв начин новите правилОЩЕ ТРИ месеца остават до нрая на
Нерядно
се случва — да се изчана
вори, че има условия снабдя
да ници за разпределение на дохода и личгодината, а много от задачите от прилага „последния час" и танива донументи
ването да се подобри, но при
пето на Заиона за сдружения труд не са со преписват от други.
ните доходи, ще бъдат резултат на спрадобра организираност и а об
изпълнени. Повечето организации на сдруСега обаче тази практика се преуста ведливо измерване на труда и резултатиществената търговияте от труда.
шения труд в Димитровградска, Бабушниш повява из основи.
Впрочем — и основната науза на Зана Сурдулишиа и Босилеградсна община
В този смисъл вече е издадена
и
НЕХИГИЕНИЧНОСТ
не’ са направили правилници и споразу- препоръка от Съюза на синдинатите. В нона на сдружения труд е — да се възмеиия за създаване и разпределение на изготвянето на правилниците за създава- награждава трудът и резултатите от него.
В складовете по селата се
това
дохода и личните доходи.
не и разпределение на доходи и на лич- Танъв начин на възнаграшдаване,
намират стони, които ги няма
Ония организации, ноито не изготвят ните доходи — ще се внлючат най-ши- вече е много ясно, е ярък стимул за
в магазините. Така продавачите
този правилнин — от началото на идната роните маси трудещи се, всични
обще- по-високи
производствени резултати, поограничават и инан
слабия
1978 година ше получават минимални лич ствоно-политичесни сили начело със Съю- -висона производителност на труда и на
ни походи
за на синдинатите и Съюза на номунис- малена себестойност на продунциятп.
аСортимант на стоки, с кои
Има примери пянои
организации па тите.
А това внупом води до създаване на
то разполагат. Това ведно на
сдоуженин труд и този път да прибягват
Този път е и най-подходящ начин да по-богата
материална база и по-голямо
малява и реализацията и рен
нт м старата отмшвяла времето си пранти- се изнамерят най-обентиани и най-спра- благоденствие на трудещите се. Справедтабилиостта
на
т'ьрговията.
на подобни документи да подготвят тесни ведливи мерила ва разпределение на до- лиоото разпределение дава по-нататъшен
Също тана начина, на който
прътове от специалисти или разни поми хода. А ной друг по-добро можо да знае размах на самоуправлението,
сии, а сотно да се предлагат на трудещи- най да се разпредели създаденото освен
.
се сз,храня ват стоките в мага
те со на разглеждано и приемано.
от създадолите на дохода.
м. язините е непоходящ и довеж

шлшшт

Създателите на дохода-създатели и на правилниците

СТРАНИЦА 5
БРАТСТВО

•

23 СЕПТЕМВРИ 1977

ПРЕТВОРЯВАНЕ

БАБУШНИЦА: ПОЛОЖИТЕЛНИ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

Чувствително повишение на
производителността
на труда
I

Стопансните резултати за
първото шестмесечие в Бабуш
нишка община дават основа
ние да се каже, че вече се е
тръгнало по път на домакин
ско стопанисване. В първите
шест месеца на годината поч
ти във всички стопански орга
низации се чувствува
голям
стремеж нъм повишение
на
производителността на труда,
и намаление на себестойност
та на продукцията. В резултат
на това са постигнати и зави
дни резултати: общият доход
е увеличен с 42, а доходът с
53 процента1
За отбелязване е, че ръстът
на личните доходи е в съзву
чие с увеличението на произ
водството и е резултат на осъ
ществен доход. Чувствува се
и подобрение на икономичност
та на производството.
Тези положителни тенденции
дават възможност за разширя
ване на материалната
база.
Според шестмесечните показа
тели — във фондовете са вне
сени два пъти повече сред
ства, отнолното през
същия
период на изтеклата 1976 го
дина.
Ано не се вземат предвид
гостилничарското
предприятие „Църни връх” с 76 000 и
комунално-строителното
пред
приятие „Номуналац” с 395 000
динара загуби, може да
се
каже че стопанството в об
щината върви напълно в крак
с постановленията на Закона
за сдружения труд. Но и загу
бите в посочените две орга
низации не бива да тревожат,
защото в нрая на годината и
те сигурно ще „изкажат” положителни резултати. Бременният им стопански неуспех се
дължи предимно на обектив-

мощностите ОИ, В КОИТО СЪЩО
ще се открият нови работни
места.

С изнлючение на
„Църни връх” и „Комуналац”, стопанските ор
ганизации бележат зави
дни стопански резултати

Разширения и. реконструкции се вършат и в „Лужница , а в ход е обемна акция
по обединявано на земедел
що
ските кооперации, което
трябва да даде тласък на раз
витието на селскостопанското
производство в общината.
М. А.

фОбщият доход ш
сравнение със
същия
период на 1976 година
увеличен с 42, а дохо
дът с 53 процента

__ у

ни причини. „Номуналац” на
пример е вложил големи сред
ства в строеж на жилищен обект, който след като бъде
завършен, сигурно ще донесе
и известна печалба на органи
зацията и напълно ще линвидира загубата.
Съществен белег в дейност
та на стопанските организации
в Бабушнишка община
през
изтеклите шест месеца на го
дината е чувствително увели
чената им платежоспособност.
Според сведения на Службата
за обществено книговодство в
Пирот бабушнишкото
стопан
ство в първото шестмесечие®
на годината е разполагало с
!_
една пета 'повече средства, от
нолкото в първото шестмесечие «а 1976 година,
Прекъсва се веригата от де
лови неуспехи и се тръгва по
нов път. „Текстил колор" прик
лючва с подготовката за обе
диняване с „Лисца" от Севни
це в Словения като се създа
ва възможност за откриване
на още 100 нови работни ме
ста. „Балкан” от В. Бонинци
вече се е сдружил с нишната помпена фабрика
.Остре
бац” и готви проект за разши
ряване и модернизиране
на

ОСМОСЕПТЕМВРИЙСКИ

Нови работници в »Тигьр«
Неотдавна на работа в нова
та фабрика за автогуми на „Ти
гър" в Бабушница бяха приети
130 нови работници, така че
общият брой иа работниците
възлиза на 350 души.
Те получиха работа посред
отвом
Самоуправителката об
щност на интересите за настан
яване на работа.
След кратко обучение ново
приетите работници се включи

ха в производствения процес.
Освен неквалифицирани и
полуквалифицирани работници
които са в най-голям брой, на
работа са приети и работници
със средно професионално об
разование.
Това ведно е и най-голям
брой работници,
приети на
един ноннурс.
М. Дж.

_■■■■■■
Традиционната среща на населението от
крайграничните общини ще се състои на 2
октомври, тази година в Драгоман.

СТРАНИЦА 6

Обсъждат се
проекто
споразуменията
В конфекцията ,,Свобода”
— Димитровград са изготве
ни основните самоуправителни
проектоспоразумение
актове:
на
за сдружаване на труда
работниците, за сдружаване
на основните организации на
сдружения труд в трудова ор
ганизация, за взаимните пра-

За извънредни резултати емблема иа Септемврийска
награда
ф ДО края на годината оноло 5 милиона динара
за реконструнция и модернизация
Само до преди няколно гоножообработвателното
дини
предприятие „Братство” стопа
нисваше твърде лошо. Произ
водствените планове не се из
пълняваха, отношенията бяха
обременени с ежби, а работни
ците получаваха минимални ли
чни доходи. Днес положението
е съвсем друго.
За постигнатите резултати в
стопанската дейност на 8 сеп
тември „Братство” е удостое
но с най-висоното общинско
признание — емблема на сеп
темврийска награда. А на 7
септември работникът, предсе
дател на първичната синдинап
на организация, Борис Вучнов
символично означи началото
на реконструкцията и модерни
зацията на предприятието.

— През първото полугодие
осъщеотвихме
твърде добри
резултати — заяви Добривое
Димитров, директор на органи
зацията. — Произведохме над
51 хиляди квадратни метра ви
сононачествена обработена но
жа, което в сравнение със съ
щия период от лак и е за 64
на сто повече.
Финансовият
ефект също е добър- Общият
доход (съпоставен за шестте
месеца на миналата година и
сега) е по,голям за 70 на сто,
а чистия доход за цели 80 на
сто. Увеличението на общия и
чист доход значи и подобрена
икономичност на труда — наза
Димитров. '
Останалите поназатели също
говорят за добро стопанисва
не: печалбата е увеличена за
7,4 пъти в сравнение с шестте
месеца на миналата година, по
отношение на годишният план
с 88 на сто.

Ва 2 октомври т.г. граничен събор
в Драгоман (НР България)

Конфекция »Свобода«:

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ

_ ПРЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ПЛАНА ЗА ПОЛУГОДИЕТО
БАБУШНИЦА

ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

В ДЕЛО

НАЙт ПРЕЗ АВГУСТ
ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО

— Тази година сме заплану
вали производството от 95 хи
ляди нвадратни метра обрабо
тена ножа, или дневно произ<. водство от. 380 кв. метра. До
края на август годишния план

е изпълнен с 80 на сто. Ав
густ е забележителен и по то
ва, че са произведени над 15
хиляди кв. метра висононачествена обработена кожа
—
най-голямо производство в съ
ществувамето на предприятие
то. За сравнение да посочим,
че през 1973 година целокуп
ното производство възлизаше
едва на 36 хиляди кв. метра
обработена кожа — заяви Ди
митров.
Инак, очаква се до нрая на
годината презипълнение
на
плана за 32 на сто.

След реконструкцията и
модернизацията двойно по-голямо производство
За реконструкцията и модер
низацията ще се изразходват
около 5 милиона динара. От
тях над три милиона са пред
видени за построяване на нов
парен нотел, а останалите за
набавна на кожарсни машини.
Според договора котелът тря
бва да се предаде на употре
ба до нрая на ноември. Част
от новите машини вече рабо
тят, а останалите ще бъдат
пуснати в действие през де
кември т.г.
Средствата за капиталовложения отпусна Републиканския
фонд за насърчение развитие
лго на изоставащите краища
(1,5 милиона) деловия сътруд
ник „Котенс" от Сплит (1,5 ми
лиона) а останалите средства
доставчиците на машини и от
собствени източници.
— След реконструкцията и
модернизацията дневното про
изводство ще се увеличи на
600 метра квадратни, или дво
йно повече — поясни Д. Ди
митров. — Очакваме, че нови
те капиталовложения значител
но да повлияят и върху обще
стаения и личен стандарт на
работниците.
В заключение бихме изтък
нали, че „Братство" пое пра
вилен път за консолидиране
на положението, което в край
на сметка доведе до добрите
резултати.

ва, длъжности и отговорности.
Всеки проектодокумент е да
II
ден на работниците н те
срок от 15 дни са имали въз
можност да се запознаят със
съдържанието им.
приети
Според сроковете,
от първичната синдикална ор
ганизация, (организатор на вси
чии дейности по претворява
не Закона на сдружения труд
в този колектив) до 25 селтем
ври ще приключат разисква
нията по лроектослоразуменията. Обсъждането, започнало
на 9 септември, се провежда
в
по основни организации, а
производството и по смени.
От 25 до 30 септември всички
предложения за изменение или допълнение на проектослоразуменията ще се внесат в
тези документи, доколкото имат законна основа. От 1 до
5 октомври ще се утвърдят окончателно предложенията на
нормативните актове и ще се
разпишат референдуми (в ос
новните организации на сдру
жения труд и в трудовата ор
ганизация като цяло), на кои
то до 15 октомври ще се при
емат споразуменията.
В „Свобода” се изготвят самоуправително
споразумение
за създаване и разпределение
на общия и чист доход, пра
вилния за разпределение
на
средствата за лични доходи.
Предстои изготвяне на самоуправителни актове за систе
матизация на работните мес
та, относно трудовите задачи.
По тоя начин до нрая на теку
щата година се очаква да при
ключ ат дейностите по претво
ряване на дело разпоредбите
на Закона за сдружения труд.
Особено внимание привлича
утвърждаването основните
и
мерилата за разпределение на
средствата за лични доходи.
Всъщност, в „Свобода” още
от май т.г. е в сила правил
ник за заплащане на част от
личните доходи въз основа на
изпълнените индивидуални
и
колентивни задължения- В не
го са предвидени задължения
та на всеки работник
изпълнение на норма, дисципли
на, отпуски по болест и т.н.
Без оглед на някои недостатъ
ци този
правилник е оказал
значително влияние върху по
добрението на трудовата дисциплина, намаляване на отпу
ските по болест и др.
Изтъква се, че воички поло
жителки опити, които се пот
върдят в практ-ината ще бъдат
основа за бъдещия правил
ник за разпределение «а об
щия и чистия доход, относно
правилника за разпределение
на средствата за лични дохо
ди, съобразно разпределение
то да става според труда и ре
зултатите на труда.

А. Д.

БРАТСТВО

А. Д.
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СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ТЛЪМИНСКИТЕ

Постигат добри резултати

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
ГЛАВЕН ОТРАСЪЛ
Пред животновъдството,
а
по-специално пред овцевъдст
вото, в Сурдулишна община
се откриват хубави перспекти
ви. До 1980 година на склоно
вете на Чемерник трябва да
се построят две овцеферми с
по пет хиляди овце — едната
в Сурдулишна община, а другата в Църнотравска община.
Тяхното строителство ще стру
ва около 130 милиона динара.
Досега е обезпечена сума от
96 милиона динара, което е
реална предпоставка да започ
не строителството.
МОДЕРНО

ОВЦЕВЪДСТВО

Въпреки традицията в отгле
ждзието на овце, перспектив
ното овцевъдство ще
бъде
поставено върху съвсем нови
основи.
Търговско-селскосто
панският комбинат „Власинапродукт” през миналата и до
август тази година усвои 10,3
милиона капитални вложения.
Тези средства са използвани
са подобрение на растениевъд
но-животновъдното производ
ство.
Същевременно се на
бавя необходимата механиза
ция
досега са купени
10
трактора, от които 4 верижни.
Купени са и два номбайна тип
„Змай”. При край е строител
ството на склад за
сортови
картофи.
СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ
База за развитие на живот
новъдството ще бъде създава
нето на огромни масиви
по
склоновете на Чемерник. Об
що ще бъдат разорани 23 500
декара площи. Повече от по
ловината — 14 хиляди дка ще
бъдат засети с изкуствени тре
ви. Тази зелена площ ще да-

г

ва продукцията, която ще се
обработва във фабриките при
овцефермите във вид на оносена трева. Тсва е твърде ва
жно за тези прояли, тъй ка
то често тревата не може да
се осуши.
На останалите площи ще се
отглеждат различни
култури:
на 3500 дка ще се извърши
мелиорация за получаване на
качествени пасища, 2000 дка
ще се засеят с овес, 2000 дна
със сортови картофи, 2000 дка
с ечемик и пр.

Ш Някои производители призвеждат и по 400 нг тю
тюн

наскоро трябва да се приемат
още 11 селскостопански тех
ници.
Предвижда се чрез ооновна
та организация на сдружения
труд „Село" -в селсностопанокото производство върху про
мишлени основи да се обхва
нат и частните селскостопан
ски производители, чието про
изводство засега все още има
екстензивен характер.

ПРОИЗВОДСТВО на тютюн
в Босияеградсна община е тра
диция.
Някои производители
обаче се отказаха от това ху
баво начинание. В село Долно
Тлъмино хората отстояха
в
производството на „жълтото
злато". Тринадесет производи
тели поотигат отлични резулта
ти. Това са: Стоичко Христов,
Стойне Христов, Радивой Мил
нов, Петрани Стоименов, Стоя
дим Георгиев, Илия Миланов,
Драги Крумов, Васил Арсов,
Георги Арсов, Ненко Арсов,
Лю.бо Владев, Бранно Мила
нов и Цветно Стоев.
Петрани Стоименов от Дол
но Тлъмино подчерта, че дол-

нотлъминчани влагат огромни
усилия в производството
на
тютюна. Самият той е купил
машина за низане на тютю
на. Годишно произвежда до
над
370 нг тютюн и взима
милион стари динара годишно.
След довеждане на вода в
Клинчарсна махала условията
за отглеждане на тютюн още
повече са подобриха. Докато
по-рано те носеха вода на ръ
це в нофи сега водата по пла
стмасови тръби тече до ниви
те. Въвеждането пан на нови
видове тютюн дава възмож
ност качеството му да се по
добри.
Стоян Евтимов

Ст. Н.

Очевидно е, че създаването
на масиви трябва да обезпе
чи промишлено селскостопан
ско производство.

Дива свиня

диви

ВИСОКА МЕХАНИЗАЦИЯ И
ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ
КАДРИ
Естествено, за да се произ
вежда върху съвременни, науч
ни начала, необходимо е да
се разполага с висока механи
зация и съответни специали
сти и изпълнителски високо
квалифицирани надри. В тази
насока също не се стои със
скръстени ръце. Цялостно да
бъде механизирано производ
ството на площ от 23 500 де
50
кара необходими са нъм
трактора с всевъзможни прикачни машини за машинно сел
скостопанско
производство.
Но наред с машините вед
нага се явява и нуждата от
специалисти и висококвалифи
цирани кадри. Само за начало
то на постоянна работа
са
приети 16 агронома с различ
на специалност, 11 селскосто
пански техници с виеше обра
зование и 11 селскостопански
техници със средно образова
ние. Това е само начало, а

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЮТЮН

СВИНЕ
УНИЩОЖАВАТ
РЕКОЛТАТА
Много хора от Босилеградсна община се оплакват, че
глигани им унищожават рекол
тата. Тези дни в Дунат бяхме
свидетели, когато глиганите уни
щожиха 50 на сто от овеса,
житото и нартофите. Хората
от махала „Рена” в Дунат ор
ганизират часовои на нивите
за да запазят своята ренолта.
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Често пъти глиганите се яв
яват и през деня движейнпи
се в глутници.
Вене Нинов

НЕОБИКНОВЕННО ЯВЛЕНИЕ
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

В Дукат
кучета
нападат
овцете

Водата е живот
ХОРАТА в Босилеград
ска община с недове
рие и присмех приеха
довеждането ма вода от
Бумбарски дол и Мър
тви орници в село Брамковци.
От тогава
изминаха
тридесет години.
Сега
почти и няма къща
в
Босилеградска
община,
която не е решила въп
роса с водата или
не
мисли да го решава. Ня
кои хора копаеха намали
и по няколко километ
ри, слагаха тръби и се
бореха да доведат вода
в своите домове. Ня
кои напускаха
старите
домове и правеха нови
на места нъдето позво
лява терена за въвеж
дане на водата в къщи
те. Така например Симе
Петров от Тлъмино ма
80 години се пресели от
махала Клисура
зарад
водата. Още през 1927
година той се опитал да
доведе вода в къщата
МО не успеял. Първо но

паел Кладенец,
след
това с полица карал зе
мя в чакъла за да задър
жи водата.
Зарад водата
Симе
Петров
изкопал канал
от 500 метра, най-сетмо
през 1976 година Симо
поставил
пластмасови
търби.
Цял живот борба за
вода.
Много хора в Босилоградена община рошиха
въпроса с водата.
Ние
нямаме сведения кол но
километри
пластични
тръби са поставени под
земята по която
тече
хубава планинска вода
по напоите домове. Ня
маме сведения и колко
къщи имат вече
вода,
но знаем че те са мно
го и акцията за довеж
дане ма водата в домо
вете продължава.
, Действително за жи
вота ми водата
значи
живот.

В село Дунат в Босилеградена община на 7 и 8 сеп
тември т. г. кучета нападнали
стадото на Диани Миланов и
разкъсали 6 овце. Същото не
щастие сполетяло и Коста Го
шев на когато разкъсали 8 ов
це. Кучетата обикновено напа
дат овцете през нощта.
Поради такива явления Об
щинсмата енупщина даде на
раждане стопаните да вързват своите кучета, обаче мно
го хора не спазват наредбата.
Хората от махала Криви дол
в Дукат и други махали
са
загрижени
от това явление,
ноето им нанася големи ще-

ти.

Стоян Евтимов

у
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ИЗ ХРАСТАЛАЦИТЕ в гъстите дъбови гори по пла
нините се явяват все повече дивите свине. В село Дукат,
манто ни съобщава нашия сътрудник Вене Нинов през пос
ледните дни дивите свине унищожават реколтата на хората.
Дивата свиня е привързана нъм мястото, нъдето жи
вее, понякога за една нощ се отклонява и на 50 км
от
него. Достига тегло 300 кг и повече, живее 30 години. Ме
сото й е много вкусно, но винаги трябва да се преглежда
от ветеринарен лекар, защото може да е заразно опасна
за човека болест.
Тялото й е покрито с кафявочерна или сивонафява
козина, която на гърба е доста груба, остра, права и дълга
до десетина сантиметра. Прасенцата имат сивочервенинава
козина с жълит надължни ивици. Зрението на дивата свиня
е слабо, но обонятието и слухът й са силно развити. Това
й помага да подушва и чува неприятелите отдалеч.
Кучешките зъби на глиганите се наричат бойници или
глиги. По тях може да се определи възрастта им. При ста
рите глигани те се подават навън от долната челюст. Гор
ните зъби са по-мални и служат за наточване «а глиганите.
С тях глиганите се бранят от кучетата и другите неприя
тели, изравят норени. Женените имат по-малки глиги. Зур
лата е продълговата и заострена, което помага на живот
ните да ровят земята.
Дивите свини обинновено през деня спят или почиват
на някое закътано място, а през нощта излизат да си търс
ят храна. По-възрастните глигани обинновено бродят сами,
а по-малните през есента се събират на стада. Старите гли
гани имат на плещите си една твърда маса (броня, кал
кан), която го предпазва при борбите помежду им и с неп
риятелите.
Дивата свиня ражда веднъж в година до 12 пъргави
прасенца— броят им зависи главно. от изобилието на хра
ната. Преди това тя си приготовява легло в някой храста
лак, постила го с шума, трева и мъх. Десетина дни след
раждането ои прасенцата започват да излизат за храна с
майка си.
СТРАНИЦА 7
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ
В ДИМИТРОВГРАД

ОС

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ в
ДОЛНА НЕВЛЯ ПРЕД
ЗАКРИВАНЕ?
и събранията на гражданите
На неотдавнашното заседа
по районите, а Изпълнителния
ние на Изпълнителния съвет
отбор на Самоуправителната
при Общинската скупщина в
общност за предучилищно и
Димитровград бе обсъдена ин
основно образование и Изпъл
формацията
за финансовите
нителния съвет ще оценят в
ефекти и молбата на Центъра
ное от споменатите села е
за предучилищно и оснвоно
най-целесъобразно да се за
образование за закриване на
крие
училището.
Мнението
висшите класове в основното
трябва да нажат и членовете
училище в Долна Невля- Чле
на
Скупщината
на
общността,
изразиха
новете на Съвета
а сетне Общинската скупщи
във
мнение, че материалите
на ще прие съответно реше
връзка с въпроса не са ком
ние. Срок за провеждане на
плектувани и не може да се
поотъпната е до края на този
приеме съответното решение.
месец.
Зае се становище да се на
Да кажем и това, че в ин
прави анализ кое от трите ос
формацията, подготвена
от
новни училища в общината —
службата
на Общността за ос
в Долна Невля, Каменица и
новно образование, се изтък
Поганово в момента
трябва
ва, че има финансова оправда бъде закрито. Това бе и
даност за закриване на учили
логично, понеже в информаци
щето в Долна Невля. В момен
ята за финансовите ефекти от
та във висшите класове
на
закриването на висшите учи
това училище учат 30 учени
лища в Долна Невля липсваха
ка, а разходите за учебната
данни какви биха били общи
1977/78 година биха възлизали
те финансови ефекти при за
на 624 744 динара. Със закри
криване на останалите две уването
и преместването на училища. А това всъщност оз
чениците в основното учили
начаваше, че недостигат пока
ще в Димитровград разходите
затели за сравняване и съот
за квартируване и храна
на
ветно за основателност на мо
учениците ще възлезат
на
лбата.
174 800 динара, което
значи
бъдат
Когато материалите
спестяване от 449 944 динара.
цялостно обосновани по въп
А. Д.
роса ще кажат мнението си

М. ПЕТРОВ
ВЪРХУ КАКВО РАБОТИТЕ?

Методи Петров: „Завършвам цикъла
Димитровград, който изчезва“
МЕТОДИ ПЕТРОВ е роден през
1920 година в село Желюша, Дими
тровградска община. Занимава се с
живопис, илюстрация и каринатура.
и
Илюстрирал
е оноло 80 книги
учебници.

КНИГА С ФОТОГРАФИИ ЗА УЧАСТИЕТО НА ВРАНСКИ ОКРЪГ ПРЕЗ НОБ

Впечатляващ документ за едно
героично минало (1941-1945)
„ДЪЛБОКИ

"нович

— Реализирам" вече оконча
телно една идея, която се ро
ди преди 18 години, когато за
почнах да работя върху ци
къла „Димитровград, който из
чезва”.

БРАЗДИ” — АЛЕКСАНДЪР ТРАЙКОВИЧ — ДОБРИВОЕ ЙОВА-

Издателство „Слобода” от
Белград тези
дни отпечата
сборник фотографии под наз
вине „Дълбоки бразди", отразя
ващи участието на Врански
онръг в Народоосвободителната война през 1941 — 1945 го
дина. Сборникът съдържа към
380 фотографии, показателни
документи за предвоенната ре
волюционна дейност в този
край, революционните събития
от Народоосвободителната вой
на, злодеянията на български
те фашисти и жертвите на те
рора, георизма и себеотрицани
ето на
населението от тоя
крайВ краткото си въведение ав
торът на
текстуалната част
Александър Трайнович непрете
нциозно съобщава, че това не
е история в снимка на народоо
свободителната война във Вра
нски окръг, но документи, чи
ято автентичност цели да от
рази част от революционните
борби и страданията на населе
нието, а в крайна сметка да
се съхранят и да отанат до
стояние на по-младите поко
ления, за да се вдъхновяват
от революционния патос в та
зи част на Югоизточна Сър
бияВ книгата са дадени към
сто тематични заглавия между
които заслужава да бъдат от
белязани: преглед на револю
ционното движение във Враня
и окръга до Втората световна

СТРАНИЦА 8

Илюстратор е на в. „Братство”
и „Другарче”. Участвувал е на много
изложби в страната и чужбина.
На въпроса върху какво сега
работи, той ни отговори:

война, априлската война и бъл
гарсната фашистка окупация,
съзадаването на Бранения пар
тизански отряд, партизанските
борби, създаването на Втория
южноморавски партизански от

Ряд и други партизански ча
сти, освобождението на отдел
ни градове в окръга, образите
на нардни герои: Сима Погачаревич, Ратно Павлович, Тома
Иванович и др. С фотографии
и съответен текст са проследе
ни злодеянията на фашистите,
разгромяването частите на до
машните предатели и пр. и пр.
Казано в най-общи черти,
книгата „Дълбоки бразди" из
цяло изпълнява предназначени
ето си. Тук фотодокумента има

силата на автентични свидете
ли, разкриващи едно богато
революционно минало във Вра
нени окръг. От друга страна,
фотографиите се явяват като
разобличаващи
жеотокостите
на фашистите документи-свиде
тели. Силата на фотографията
е именно в това: без думи да
засвидетелствува събитието. А
този край през Народоосвободителната борба наистина е
бил наситен с много събития
— величави и трагични.
Следва да се посочи, че по
дборът на фотографии, напра
вен от А. Трайнович и тема
тично, и по цикли, е напр а
вен твърде умело. Взети
са
най-впечатляващите се момен
ти, като едновременно е да
дена цяла цялоот за участие
то на този окръг в НОБ.
Естествено, че в една така
ва бележка нито е възможно,
нито пък се цели, да се да
де цялостно оценка на книга
та. Остава самият читател да
я потърои, сам да я прелисти
и да понесе в себе си едно
временно възмущението
от
рАреволюЦионните изяви
на
населението и възмущението
от злодеянията на окупатора.
Обстоятелството,
че книгата
не оставя читателя след пре
листването й равнодушен, кра
сноречиво потвърждава: кни
гата заорава дълбоки бразди
и в душана на читателяСт. Н.

документална
имат и
ност
стойност. Методи е „записал”
с перои туш (много) махали и
Цариброд,
къщи от стария
което им придава още по-гол
Поколенията
ямо значение.
„видят” Цариброд само
ще
чрез рисунките на Петров. В
таблото са съхранени: кафе
нето „Нов живот”, в което в
началото на тази век се про
провеждаха много вечеринки,
старото павлионче „сърцето и
душата" на града, стария син
дикален дом, нъдето в начало
то на това столетие се про
веждаха много партийни съб
ранияОсвен цикъла „Димитровград,
който изчезва", Петров преди
известно време реализира ед
на фреска в Гумарата в Ди
митровград на тема из живо
та на работниците, а в момен
та работи на една • фреска в
гостилницата „Балкан".

М. Петров
Един ден през пролетта на
1959 година се разхождах по
улица „Найден Киров”. Много
ми хареса старото пазарище.
Веднага взех блок и го нари
сувах. Така се роди идеята
да рисувам стари къща
в
града. Сега старото пазарище
може да се види само на мо
ята рисунка. И не само паза
рището. Нарисувал съм много рисунки с мотиви от ста
рия Димитровград. Над
20
съм печатал в „Братство" и
списание „Моот”.
Сега съществува идея тези
рисунки да се печатат като от
делно табло, което ми причин
ява особена радост...

Трябва да се подчертае, че
фреската в Гумарата е пода
рък на художника на
това
предприятие.
Б. Николов

Рисунките на Методи
Петров, освен художествена стой
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СУРДУЛИЦА ТРУД0ВА БРИГАДА „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ" В

Грамота за обществена
дейност
По инициатива на Общинс
ката конференция ма
Съюза
на социалистическата младеж
в Сурдулица е
организирана
постоянна
трудова
бригада
„Пера Мачкатовац", като из
раз на трудовото въодужевлен-ие на младежта. Корените на
бригадата водят потекло още
от първите следвоенни
А: -1
на изграждане на нашата стра
на. Комплектуването на бри
гадата стана на 5 септември
1975 година.
Оттогава тя постоянно рабо
ти и постига завидни резулта
ти на местните трудови акции.
През юни 1976 година част от
бригадата участвува на младе
жката трудова акция
„Брат
ство-единство” в Лебане. Същата година по време на вто
рата смяна МТБ „Пера Мачка
товац” участвува на съюзна
та трудова акция „Модро око
76”. На анцията бе една от
най-добрите бригади и
като
такава получи „Лентата на Ко
рчуланския
партизански
от
ряд”. седем пъти бе ударна- и

се завърна с 16 ударника и
17 специално похвалени бри
гадири.
След това уча-гсува на ло
калните трудови акции (пове
че пъти) и ма местната анция
„Власина 77". На 7 август т.г.
бригадата замина на втора съ
юзна акция
„Мариово 77”
край Прилеп. Работи на стро
ежа на път в дължина от 60
км. Освен бригадата от Сур
дулица, тук участвуваха (в тре
тата смяна) бригадите от Сува река, Валандово, Скопие и
Оисак.
Една от май-дейните е имен
■но бригадата о,т Сурдулица.
Провъзгласена е 4 пъти
за
ударна, 20 бригадири получи
ха ударнически значки, а по
вече от тях са специално пох
валени. Бригадата получи
и
най-високото признание на ак
цията „Знамето на непобеди
мите". За обществената
си
дейност тя също получи найвисокото признание
грамота за обществена дейност.
С. Минич

ДИМИТРОВГРАД

ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ
Наред с другите, тазгоди
шен носител на Септемврий
ска награда е и Общинската
конференция на Съюза ма со
циалистичесна младеж в Ди
митровград.
Това
ГЛОяМО
обществено
признание е присъдено за из
вънредни резултати а обществено-политичесната дейност —
се изтъква в
обоснованието
до Комисията за присъждане
на награди.
Организацията на младите в
Димитровград наброява около
3500 души. Първични младеж
ки организации има във всич
ни основни организации
на
сдружения труд, в училищата
и по димитровградските села.
Димитровградската младеж,
насочвана от Съюза на кому
пистите и Съюза на социали
стическата младеж, се афирмира като деен самоуправител. Така например 12 души
са членовете на ОК на СК, 11
са в общинската конференция
на Съюза на синдикатите. 93
младежи и девойки са делега
ти в различни делегации и пр.
Младите в Димитровградска
община поемат и изпълняват
големи задължения и в сто-

Още 166 стипендианти на
Титовия фонд
ПОВЕЧЕ от 700 основни ор
ганизации на сдружен труд и
4800 работника в тринадесетте
общини в Южноморавския ре
гион са членове на
Титовия
фонд. Петогодишният влог, ко
йто са залисали, възлиза на
5,5 милиона динара.
По преценка на Председате
лството на Междуобщинския
профсъюзен съвет и на Коор
динационния съвет на Титовия
рефонд в Южноморавски
гион, тези резултати са срав
нително добри. Обаче, при посамо
голямо ангажиране не
на Съюза на синдикатите, но
и на останалите общественоте
политически организации,
могат да бъдат още по-гол еми.

мата на Републиканския съвет
на Титовия фонд, за тази учеб
на година в Южноморавски
егион ще се отделят
още
166 стипендии.
Стипендианти
трябва да бъдат 15 работни
ка, 86 ученика и 65 студента.
Според тази програма, Босиле
градската община ще получи
още седем стипендианти, от
които четирима средношкол
ци и трима студенти.
Критериите за избиране на
Титовите стипендианти са из
вестни: търсят се добри уче
ници и студенти, със
слаби

шшшшаттшшшит

материални възможности, чии
то родители са работници в
материалното производство. То
зи вид стипендиране, който е
голяма чест за всеки,
дава
възможности и за планиране
на необходимите кадри, кои
то липсват на основните и тру
дови организации в общините
— бе заключено на заседани
ето на Председателството на
Междуобщинския
профсъю
зен съвет и Координационния
съвет на Титовия фонд в Юж
номоравския регион.
В. В.

панството. Те взеха видно уча
стие в изграждането на
два
твърде важни обента в общи

,. :
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и работата на младежката ор
ганизация с извидническия от
ряд „Момчил войвода".
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% - .! VМладите тачат традициите от НОБ
ната — спортно-ренреационния
център „Парк" и районния во
допровод Пъртопопинци — Ди
митровград. Тук в изграждане
то на каналите за водопровод
ни тръби в дължина от 13,5
нм около 90 девойки и младе
жи цели два месеца (в две
смени) са се трудили. Резул
татите са налице: водопрово
дът е готов 70 на сто, а 55
бригадири са станали ударни
ци или са били похвалени.
Младите работници
почти
във всички ООСТ добре въз
приеха акцията „Младият ра
ботник — самоуправител". Съ
що така не е за подценяване

Всичко това и много други
постижения на младежта и не
йната организация мотивираха
Председателството на ОК
на
ССРН в Димитровград да пре
дложи, а комисията да присъ
ди диплом — Септемврийска
награда на ОК на ССМ в Ди
митровград.
Досегашните успехи
дават
основание за доверие у млади
те, които утре трябва изцяло
да станат носители на разви
тието на нашето социапистиче
ско самоуправително общество.
Д. С.

ТРУДОВА АНЦИЯ НА СРЕДНО
ШКОЛЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД
На 13 септември т.г. учени
ците от гимназията „Й. Б.
Тито" в Димитровград прове
доха трудова акция.

зията — общо над 400 души.
Работиха върху регионалния
водопровод от овцефермата в
Липинско поле до с. Бачево.

В акцията участвуваха поч
ти воички ученици от гимна-

Трудовата акция бе органи
зирана от Общинската Конфе
ренция на съюза на социали
стическата младеж в Димит
ровград.
Д. С.
■■■■вятя&аакаамавяняав!

В годината на исторически
на
те Титови юбилеи, броят
членовете на този фонд тряб
заключено
ва да се удвои
бе на съвместното заседание
на тази два форума. За тази
цел първичните профсъюзни
организации в
организациите
на сдружения труд отново що
повдигнат въпроса за записва
нето на нови членове в Тито
вия фонд. Тук В'ьзможностите
са твърде големи, защото в
Южноморавския регион от об
що 60 хиляди работника, сега
тъкмо всеки десети е член на
фонда. Счита се че е реално
всеки втори работник да даде
принос за омасовяването и по
вишането на средствата в Ти
товия фонд.
Трябва да се отбележи, че
засега в общините на Южноморавски регион стипендианти
на Титовия Фонд са 207 души,
от които 23 млади работници
от материалното производство,
101 ученика и 83 студенти от
полувисшите и висшите учобни заведения- Според програ-

ЗВОНСКА БАНЯ:
СЕМИНАР ЗА МЛАДЕЖИ АК
ТИВИСТИ

ПОДГОТОВКА
ЗА КОНГРЕСА
На 24 и 25 септември в Зво
нека баня ще се проведе се
минар за членове на предсе
дателствата на общинските ко
нференции на Съюза на соци
алистическата младеж от че
тири общини в Горно Пониша
вие: Пирот, Димитровград. Бе
ла паланка и Бабушница.

р)

В работата на семинара ще
участвуват и представители на
Междуобщинсната Републикан
ска конференция на Съюза
на социалистическа младеж.

^

Ученикът Слободан Георгиев със своите нучета

Сн. Б. Николов

М. Дж.
СТРАНИЦА 9
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Белвжна

В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

ЗАЩО Е
ОБИДЕН
ДУШАН?

ВЬВ ФИЗИЧЕСКАТА НУЛТУРА СКРОМНИ РЕЗУЛТАТИ

ДОСЕГА, в годината, ноято
е провъзгласена за година ма
физическата култура, в <Босилеградска община са постиг
нати скромни резултати. Изтек
16 септември, 6 часа сут
лия-т период от годината не е
ринта. От скопената автогара
бил изпълнен с онези стойно
трябва
да тръгне автобусът
сти на физическата култура,
за Босилеград.
Пътници, ба
които да допринесат върху по
гаж—накто обинновено.
Учи
добряването на здравословна
телят Душан Рангелов от Те
та способност на всеки човек,
тово е докарал два чувала с
съдържателното
обогатяване
пшеница, които йена да отна
на свободното време и прочее.
ра до Босилеград — за семе.
Това е така, защото сравните
Единият
чувал е
по-голяЬл,
лно много изостава необходи
но другият е малън... На нан
мата дейност преди всичко на
во става? — Шофьорът Раде
Общинската самоуправителна
Тасев се мръщи и „нарежда”
общност по физическа култу
на кондуктора Симе да
не
ра.
взима чувалите. Пътникът Ду
Охрабрява обаче, че е изгот
шан изпадне в безизходно по
вена
средносрочна програма
ложение. Молба не
помага.
за развитие на физическа кул
Предлага да вземат поне мал
тура
в
общината и че са глав
ния чувал, а големият нена ос
но обезпечени необходимите
тане в Скопие. Ще го прибере
материални средства за плаки
някой от другарите му.
Но
раните цели.
шофьорът и кондукторът не
Преди няколко месеци запо
взимат и малкия чувал. Карат
чна изграждането ма спортносе и обиждат Душно.
рекреационния
център в Боси
— Не ми е за големия чу
леград, който ще се простира
вал — оплаква се по
пътя
на площ от няколко хиляди
Душко. Но защо не взеха мал
квадратни метра. Освен фут
ния, нямаше повече от 30 нгр.
болно игрище тук ще бъдат
А от Скопие насам взимаха
построени и игрище по ръчна
чували и мални и големи. На
топка, волейбол, тенис и др.
всеки пътник взеха и багажа.
Главно този обект се финанси
В Сурдулица в автобуса на
ра от средства, които е осигу
товариха много чували с
пи
рила Републиканската самоуп
пер. В Божица с — шипки. Го
равителна общност по физиче
леми и пълни чували.
ска култура. Обаче, изгражда
Кондукторът се опита
да
нето на този най-важен обект
„обясни” постъпката към
Ду
бавно се реализира.
шан: един път наза, че авто
В районните села на общибусът бил дефектен и не тряб
мата за сега няма по-големи
вало да се претовари,
втори
почини за изграждане на спор
път, че колети над 30 нгр не
тни терени, които би били от
взимали. По това време
ав
голямо значение за по-нататъ
тобусът беше пълен с чували
шното развитие на физическа
много по-тежки от 30 нгр...
та култура. Единствено в ход
— Ще се оплача в предпри
е изграждането на игрища по
ятието
имам свидетели за
Ръчна топка и волейбол.
постъпката им, ще пиша във
В разгръщането и омасовявестнин
оплакваше се учиването на спортните дейности
най-добри резултати в година
телят Душан.
та на физическата култура от
— Така е когато не си им
белязват спортните дружества
приятел и не си знаел да се
по стрелба. Такива са офор
снамериш — съжаляваха го
мени във всички основни учи
спътниците му.
лища и в Средношколския об
разователен
център в Босиле
Тук не трябват нинанви но
град. За сега те действуват
ментарии.
успешно и имат свои самоупСт. Ст.
равителни органи.

Голямо значение в развитие
то ма физичесната култура има футболния клуб „Младост"
в Босилеград, състезаващ се
в Южноморавската футболна
лига. Тук за сега активно са
включени повече от 30 мла
дежи, проявяващи талант
и
интерес за футбол. При фут
болния клуб съществува и
юнешки отбор, който се успо
шно омасовява и бележи пър
ви резултати. Такива
отбори
наскоро що се оформят и при
основните училища в районни
те центрове в общината.
Казаното до тук за развити
ето на физическата култура в
Босилеградска община говори
за първите скромни резулта
ти, които занапред могат да
се обогатяват ако върху въп
росите от тази област бъдат
непрекъснато ангажирани об
ществено-политическите и тру
дови организации, а преди вси
чко Общинсната самоуправите
физическа
лна общност по
култура.
В. В.

/У/01ПИ

Мачът „Хайдун" (К) „Ао. Еалнаисни‘‘не е оаигран

надейно поражението на „Сво
бода”.
„Младост" (Б. П. : „Свобода"
79:102
На 7 септември т. г. в Бе
о одигран.
„Свобода"
от
ла
Паланка
Понеже „Хайдун” няма свое
Димитровград ама среща
с
игрище, а помощното
игри
„Младост” от Б. П.
ще на „Раднички” от Пирот,
Още от втората чаот на пър
въдете трябваше да се сре
вото полувреме „Свобода” се
щнат двата отбора бе заето,
показа като по-добър отбор и
мачът е отложен.
първото полувреме
завърши
Засега не се знае, как и
с резултат 49:32.
кога ще се одиграе тоя мач.
През
второто
полувреме
Известно е, чо по правилата
„Свобода", винаги е имала от
ма МФС, тази среща може да
13 до 19 точки
повече от
бъде зарегистрирана^ с 3:0 в
противника. Така високата
и
полза „А. Балкански".
побода е съвсем заслужена.
Д. С.
Този ненадеен успех, накто
БАСКЕТБОЛ
и голямите
възможности на
„Студент" (Н) : „Свобода” победа в останалите два ма
ча КК „Свобода" има възмож
125:69
ности за влизане в Сърбсна
На II септември в. г. срещ
дивизия.
Д. С.
маха се двама неравноправни
ШАХМАТ
баснетболни отбора „Студент”
и „Свобода”. Канто о извест
По инициатива на Самоупра
но „Студент"' от Ниш е член
вителната общност на интере
ма Втората дивизия и не е не
сите за физическа нултура на
13. септември т. г. в Дими
НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ЦЕН
тровград се състоя учредител
ТЪРА ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД
на скупщина на
шахматния
клуб „Димитровград”.
съобщава
На същата скупщина
из
ОТ 1 ОКТОМВРИ ТАЗИ ГОДИНА ОТКРИВА
бран е Управителен отбор на
СЕ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИКАЛНО ОБ
клуба от 7 членове,
донато
председател на
скупщината
РАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И ЮНОШИ
стана Ангел Соколов — работ
школата ще има следните отдели:
ник от ООСТ „Циле”. За сек
— отдел АКОРДЕОН
ретар и касиер на клуба из
брани са:
Любомир Голубо— отдел ПИАНО и
вич и Тома Гаков гимназиални
— отдел КИТАРА
учители в Димитровград.
Съответните отдели ще бъдат ръководе
Шахматният клуб е зар е ги
ни от специалисти по музикално образовастриран в шахматния
Съюз
ние и възпитание.
на Ср Сърбия, и има 27 чле
нове
предимно
младежи.
Музикалното си образование кандидати
Шахматният
клуб „Димит
те ще получават индивидуално чрез два ча
ровград” на 18 септември т.
са през течение на седмицата.
г. е имал и първа среща с
Школуването се заплаща предварително
отбора от шахматния
клуб
„Бела Паланна”. Димитровград
и за един месец изнася:
чани
загубиха
мача
с
6:2.
— акордеон и гитара 280 и
По думите на Тома Гаков
— пиано 320 динара.
— мачът е загубен поради не
По всички въпроси във връзка с музи
отговорността на нянои члекалната школа отнесете се до дирекцията на
нове и поради не опитност.
Например, казва Гаков, вмес
Центъра за култура.
то за 5 часа партиите се игра
Център за култура
еха с половин час.

СТРАНИЦИ ОТ ГЕРОИЧНОТО МИНАЛО

т

азгодишният
юбилей на Съюза на бойците е
удобен момент светлите имена и дати на революцията от
ново да се попреровят, за да се подредят донументации от
революционното минало, да се поуредят паметници, възпо
менателни плочи, лобни места, гробове на загинали и жертви
на фашисткия терор. В това отношение Общинсната енупщина в Димитровград на една от последните си сесии прие
указание, съдържащо подобни задължения и обвръзни.

1А НЕ ЗАБРАВИМ СМ»
ДМВ-БЕОИН
Тазгодишните юбилеи са добър повод да се издирят
и имената и подвизите на онези граждани, оказали съпро
тива на настъпващия и разрастващия се фашизъм.
В село
Петърлаш — Димитровградсна община
—
Четвърти голи се празнува богато. Пред възпоменателната
плоча се полагат венци. А тук су имената: Владимир Па
нов, войнин загинал 1941 г, Георги Дончев,
загинал 1941
войнин, Борис Воинов, числящ се нъм НОВ-а, загинал
1945, Петър Алексов- числящ се нъм НОВ-а, загинал 1945,
Богдан Станчев, бислящ се нъм НОВ-а, загинал 1945 Йордан Гогов, разстрелян от българсните фашисти 1943, Нико
ла Станчев, войник на ЮА, загинал на пост 1947 година...
Безспорно, че имената и действителните жертви с това
не се изчерпват. Има още хора, които са дали животите
си, за да възтържествува победата над фашизма. Едно от
тях е Симо Дончев — Белин...

В третият нърг на есенното
състезание в МФС—Ниш, ма
чът между „Хайдун" от Костур край Пирот и „АС. Балкански ” от Димитровград не

— Димитровград

д. с.

...На шести април 1941 година немените фашисти на
пират от България срещу Югославия. В сентора на Петърлаш са унрепени части на Крушевачни полк „Княз Ла
зар . Немците пронинват по посока от Радейна. Съпротивата
на войниците е малка, въпреки предателството на офице
рите. Мнозина считат да положат тун животите си, без да
отстъпят.
м
На еднол от картечните
„
гнезда оноло село Петърлаш
се намира и Симо Дончев — Белин. Войниците се сража
ват жестоко. Обстрелват врага с картечно оръдие „Шварцлозе , охлаждащо се с вода. Сима от самата сутрин Свъпреки цивилен) е на разположение на защитниците. До обед
п«°?„а В РъКа снове и се прехвърля под дъжд от нуршуми
до близнил нладенец и назад. Немците го забеляват
чрез
напразни.*1 ^ ОГОрчават- 0питите Аа го улучат - остава?
Но в нрая на
нраищата, под натисн
картечарите
отстъпват от позициите си. Симо остава сам с единадесетте
дишния си син и четиригодишната дъшеря
нантп
.
гата Санда. Немците навлизат в село“ двора"наЖ
без развит го срязват с шмайзер. Отмъщава? за Ловете
стаявали и трупали половин ден...
ядовете,
мтЛ0^ ЧГВеК’ 6еДеН’ ЧеСТен и едва ли четиридесетгодишен
може би, е първата жертва в Димитровградска обптина пял
нал нато жертва на врага.
оощина, пад
Остава
ннте организации,"преди^всичн^^гГсъюза0^^^^!™™4да
оценят неговата саможертва, да намерят подходящ Чн^чин и
него да внесат и запишат на някоя възпоменателна ^лоча Ее?
спорно и неговият гроб трябва да се посети и да
се поло
жат свежи букети цветя- Още повече, че на неговата
жена
приживе бе признато, че Симо е загинал нато
на
фашистките завоевания на нашите нраища.
Р 83
Отбележаването от историчесните събития
още веднаж потвърди, че може от разстояние по?добре
ят Някои историчесни събития,
изпуснати от Да се видпредишните години...
т предвид в
Кирил Трайнов
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ПЕТЪР ЛАШ

БОИЦИТЕ - НОСИТЕЛИ НА
ВСИЧКИ АКЦИИ
Село Петърлаш, със седем
десет домакинства и 140 жи
тели, болшинството от които
възраотни и стари хора,
по
изграждането на комуналнобитови обекти се нарежда ме
жду най-добрите в Димитров
градска община. То е известно,
и като прогресивно и възтаническо. В Народоосвободителна
та борба и революцията на
Петърлаш са участвували над
30 активни бойци, в редовете
на прославената Двадесет
и
втора сръбска ударна дивизия
и са участвували в боевете
при Дрина и Босут за освобо
ждението на нашата страна.
Мнозина от тях дадоха живо
тите за освобождение на стра
ната и по-доброто бъдеще на
младите поколения.
Между преживелите бойци
в селото днес 13 души, както
и преди тридесет и три годи
ни и сега се намират в челни
те редици на строителството
на социализма. Бившите бой
ци са тези, които са най-ак
тивни в дейността на общест
организа
вено-политическите
ции, за което свидетелствуват
и множество обществени при
знания.
Тази година между лауреа
тите на най-висшето общин
Емблема на
ско признание
септемврийската награда е и
местната общност в село Пе
търлаш, за постигнати резул
тати в областта на комунална
та дейност.
Кои са по-важни комунални
акции проведени в течение на
тази година беше въпрос, с
който се обърнахме към пред
седателя на Съвета на мест
ната общност и член на Съю
за на бойците Новко Алексов.
комунална
— Най-важната
акция, не само в течение на
тази година, но може да се
каже съвместно с електрифи
кацията най-важна следвоенна
комунална акция, е изгражда
не на пътя от Радейна до Петърлаш.
Естествено, че носители на
тази акция бяха общественополитическите организации, от
носно бойците в селото. Като
казвам това имам предвид,
че освен мене и останалите
членове в Съвета на местна
та общност са членове на Съ
юза на бойците, а също е по
ложението и в организацията
на Съюза на комунистите и
Социалистическия съюз.
Бяхме инициатори за въвеж
дане на трогодишно самообла
гане. От тези средства трябва
да се съберат около 210 хиля
(самооблагането
ди
динара
важи и следващата година).
Преселниците от нашето село
С7>браха 45 хиляди динара, а
250 хиляди динара получихме
от Самоуправителната
общ-

ност са членове на Съюза на
бойците, а същото е положе
ние и в организацията на Съ
юза на комунистите и Социа
листическия съюз.
Бяхме инициатори за въвеж
Дане на трогодишно местно
самооблагане. От тези средотва трябва да се съберат окол0 210 хиляди динара (самооблагането важи и същата го
дина). Преселниците от наше-

Новко Алексов

то село събраха 45 хиляди ди
нара, а 250 хиляди динара по
лучихме от Самоуправителната общност за пътно стопан
ство. Оовен това прекарахме,
на трасето от 4 километра, около 4 хиляди нубически мет
ра намъни. А останалите рабо
ти — настилката с чакъл, про
сичането на трасето, валира
нето и т.н. беше проведено от
строителното
предприятие
„Градня". Пътят все още не
е онончателно готов, но е го
ден за движение на всекакви
видове моторни коли, а може
би най-гол яма радост в живо
та си изпитвах, ногато на на
шия празник — 4 юли — за
първи път в нашето село при
стигна автобус...
— Безспорно пътят е найоглемия ни успех, продължи
разговорът ИЛИЯ ВЕЛИЧКОВ,
също член на Съюза на бой
ците. Ние още през 1950 го
дина се опитвахме да прока
рам път през Остри връх, на
Козарица, годен само за сел
ски коли. Наистина той е са
мо 7 километра, а през Радей
на 11 нм, но затова пък 7 ки
лометра от тях са под асфал
тово платно.
— С това обаче комунални
те акции не спират, намеси се
в разговора и ТРОЯН ЙОРДА
НОВ, също член на Съюза на
бойците. Предстои ни урежда
не на Културния дом, за кой
то не се води достатъчно гри
жа. Но ще решим и този про
блем съвмесно със земеделс
ката кооперация „Сточар”, коя
то ползва помещенията
на
дома.
Напуснахме селото убедени,
че носители на всички инициа
тиви и акции тук бившите чле
нове на Съюза на бойците.
А. Д.

Троян Йорданов

Автор на статията за болев
долската черква в брой 824
е Веселин Петров от с. Бо
левдол

Болевдолската черква ще бъде възобновена от майсторите
Симо и Стаменно

Симо и Стаменно
майстори реставратора
НА ВСИЧКИ е известно че
Клисурсния край е дал отлич
ни майстори-строители, които
реализираха много постройки
в най-съвременнен архитекту
рен стил. Малцина обаче зна
ят за Симо Захариев и Ста
менко Костов от Клисура, кои
то се проявиха като майстори
—реставратори.
Симо започна да се занипрез
мава със строителство
1942 година. След освобожде
нието на страната той започ
на да работи върху реставра
ция на стари исторически па
метници. За кратко време той
стана известен в цялата стра
на. Сега то търсят Заводите
за защита на историческите
паметници. Той работи на ре
Нишката креставрацид на
пост. Там показа майсторство
при пресъздаване на старите
кубета и турените минарета,
на
след това на манастира
Драча, Сръбска Църня, джа
миите в Нови Пазар и някои
исторически паметници в Бос
на.
Станко Костов е по-млад.
Той започна да работи през
1965 година. Но показва гол
ям интерес и постига добри
резултати.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ
ГАРСКАТА НАРОДНОСТ

Симо и Стаменно намерих
ме при Болевдолската черква.
Тези дни те трябва да вър
нат вида на черквата от пре
ди шест столетия. Тяхната ра
бота не е обикновена работа
на строителен работник.
— Ние трябва да намерим
камък с който черква е стро
ена тогава. Оказа се, че та
къв камък—бигър във Висок
няма. Ние го намерихме при
село Темска. Този камък ще
използвам за решаване на по
крива...
Симо и Стаменно много не
приказват. Те работят с чув
ството на художник. Тяхната
работа не се цени по това кол
ко метра стена са направили
днес, но дали тази стена има
от
вида на строителството
е
времето когато черквата
построена. Старата черква при
Болевдол от 13 столетие ве
че се оформя- В скоро време
под сръчната ръка на Симо
и Стаменно в Болевдолския
дол любителите на старините
из
и нашето средновековно
куство ще могат да посетят
този исторически паметник.
Б. Н.

НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧИЛИЩАТА НА БЪЛ

Новите учебници — към
края на идния месец
Илия Алексов

ОБЯВЛЕНИЕ

Продажба
Продава се петостаен апартамент в Димитровград па „Площад Освобождение” №6 >
Справки: всеки ден от 16 до 18 часа,
Евдокия Нецич.

при

ТЕЗИ ДНИ в Ниш под пред
седателотвото на Тодор Славинени се състоя заседание
на Комисията за издаване на
на
учебници за училищата
българската народност. В ра
ботата на заседанието взеха
участие и Неделко Чупович,
завеждащ отдел за издаване
ма учебници за българсната на
родиост при Завода за изда
ване на учебното дело от Ди
митровградена, Босил вградена,
Сурдулишна и Бабушнишка об
щика.
На заседанието лрисъствува
щигге по-отблизо се запозна
ха с някои въпроси, свързани
с началото на учебната годи
новия
на и прилагането на
учебен план и програма за I,
И и V клас, канто и навре
менното обезпечаване на но
учебници, съгласувани с
ви
новата програма.
анализ
Комисията направи
на издателския план за ■пови
учебници и констатира след
ното: учениците от I клас по
основателни причини тази го
дина ще работят по стария
буквар и читанка, а ще полу

чат нов учебник по математи
ката. Учениците от II клас
също ще работят оъс стари
те читанни, а ще получат но
ви учебници по
математика,
природа и общеотво и читан
ка по природа и
общество.
Учениците пън от пети клас
посрещат учебната година с
нови учебници по математика,
история, география с географ
ска читанка, историческа чи
танка, биология и учебник по
основите на техниката. Както
осведоми др. Неделко Чупович учебниците ще излезат
от печат през първата поло
вина на
октомври, а някои
нъм края на същия месец.
По въпроса за нови учеб
ници по български (майчин)
и сърбохърватски (немайчин)
комиоията на предходното си
заседание (април т. г.) зае
становище да се
обнародва
конкурс. Изхождаше се,
че
не е възможно само за ня
колко месеца да се подготвят
всички учебници. Уважавайки
това комисията при Завода за
издаване ка учебници
към
края на юни във в. „Полити

на” обнародва конкурс в срок
от седем месеца да
бъдат
подготвени за нуждите
на
учениците от I клас буквар и
а
читанка с езикови поуки,
също така и читанка с ези
кови поуки за 11 клас. За тре
ти клас трябва да бъде изра
ботена отделна читанка и от
делно езикознание, а също та
ка и учебници по изучаване
на сърбохърватски език, като
немайчин език. Също
така
за V и VI клас ще бъдат из
работени христоматии и ези
познания,
както и учебници
по сърбохърватски език.
Комисията счита за необхо
димо
всични учители по-обстойно да се запознаят с но
вите документи, свързани
с
прилагането на новия план и
програма в областта на ези
ка, съответно осъвременяване
на програмите, новите концеп
ции и изисквания, които
ще
им бъдат доотавени чрез об
щинените самоуправителни об
щности на интересите за учеб
мото дело.
Н. Трайков
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Дода цана
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Iпреписуие
♦ домашното
МЛОГО не обичам да идем при синатога
ка почне училището.
Щом седнем и дойде Зоран унукат одма
почне синът да га петни. Запитуйе га кикво
су учили, коя даскалица му предава вренсКи, кой даскал му е по вискултуруту. И де
тето ко дете — омързне му само за школе
да говори.
Тека беше и онядан.
Тамън седомо да ручамо улезе Зоки и
върли книЪете, наручамо се и я полего, а он
пойде да си играйе.
— Ти имаш ли домашно? — пита га
баща му.
— Имам — каза детето и поче да си из
лази.
— Чеке бре, дете, дай напиши си домаш
ното и после иди да си играйеш — изока он.
— Нечу да се мучим — одреза му дете
то йоще по-остро.
— Кико че идеш без домашно — умеша
се я да ублажим кавгуту.
— Че препишем дедо — каза Зоки. — ♦
Че препишем од Марка и че предадем на
учителятога що да се мучим.
Седо я с детето и поче да му говорим
кико нейе добре да се учи да преписуйе,
кико йе баща му прав дека му тека говори.
Детето ме слуша малко и ми отговори:
— Е, добре дедо. Татко йе член на комисиюту да напишу правилник за плате по
Законат за удружену работу. Чуйем я кикво
говори с ония човеци из комисиюту. Каже,
кикво че се мучимо да прайимо тия правил
ник, нека напишу друЬи — а нийе после че
га препишемо. Ка може он да преписуйе дър
жавне работе и да Ьи дава ко свойе, що я
да не препишем йедно домашно и да га дадем на учителятога . ..
Ка ми това рече Зоки — я занеме.
Кво да му одговорим кита си йе тека.
Нийе учимо децата да работе с думе, а нийе
сами понекъга си не гледамо работуту. Оста
доше още неколко месеца до краят на годинуту и млого предузеЕа нече да си прайе
правилниците по Законат за удруженуту ра
боту, чекаю да преписую и млого души че
остану тънЬи ...

I

а

♦

♦

*

I

I

:

I
I

Съвети на ленаря

№ЦФр
— Мамо, какво правят, кога
то една кола се развали и не
може да се поправи? — пита
малкият Жан.
— Продават я на баща ти.

Директор пита младата си
секретарка:
— Госпожице, свободни ли
сте в неделя вечер?
— О, г-н директор — кокет
но примигва момичето.
— Тогава легиите си по-рано,
за да бъдете навреме ча рабо
та в понеделник!

— Татко, ти къде си роден?
— В Бордо, синко.
— А ти мамо?
— В Лил, миличък.
— А пък аз в Париж. Все
пак, какъв нъсмет, че се събра
хме!

Начинаеща артистка се опла
ква на своя приятелка, че е
зле платена:
— Можеш ли да си предста
виш: получавам само 250 нрони
на вечер!
— Преди или след представ
лението? — любопитствува при
ятелната.

Трета сливица
ТРЕТАТА сливица, 1наречена
н.
още гълтачна, влиза в т.
лимфатичен пръстен, който се
намира в горния и среден,от
дел на гълтача (фаринкса).

нърмаческата
мена още в
възраст, могат да се появят
смущения в сученето, което
води до хронично недохранваване на кърмачето.

Гълтачната сливница е раз
положена по горната и горно
задната стена на гълтача,
в
/непосредствена
близост
до
отворите на двете Евстахиеви тръби.

При възпаление на носоглът
ната могат да се запушат
и
отвърстията на
евстахиевите
тръби и слухът да намалее.
Не рядко възниква и възла
ление на средното ухо.

При нормално развитие след
единадесетата година третата
сливница постепенно започва
да намалява, като до 18 — 21
година по покрива на носогъл
тката оотава чаот от лимфоидната тъкан,
Разрастването
на гълтачната сливница — т.
г. анедоидни вегетации — се
явява най-често през третата
до дванадесет—годишната въз
раст.

Ако третата сливица не се
лекува навреме, могат да се
появат и други оплаквания —
главоболие,
лесна уморя —
емост и пр. Такива деца
са
разсеяни,
апатични,
винаги
всичко вършат без желание,
при умствени занимания бър
зо се уморят, имат бавно раз
витие, изостават от другарче
тата си в училището. Говорът
им гъгнив („говорят с носа
си”).Някои страдат от спазъм
на ларинкса или астма, други
имат нощни напипвания. Де
цата с аденоидни вегетации
нямат апетитът, боледуват че
сто от продъл жител ни катари
на горните дихателни пътища.
Дишането през отворена уста
е предпоставка за неправилно
развитие на лицев череп. Гор
ната челюст е удължена, а
твърдото небце е ладиевидно
и високо. Срещат се и ано
малии в развитие на зъбрите.
Всичко това придава характе
рно изражение на лицето. Раз
бира се, не рядко при
деца
с нормален вид на лицето и
добро здраве единствено за
пушеният нос и леко намале
ният слух подсказват същес
твуването на трета сливница.
За да се разпознае със сигурност, децата трябва да бъ
дат прегледан от специалист
по ушни, носни и гърлени бо
лести.

Децата с аденоид ни веге
тации имат постоянно запушен
нос. Вследствие на това нос
ното дишане е силно затруд
нено. Те страдат от упорити
хреми, което
от своя стра
на води до поява >на възпале
ния и енземи по ножата око
ло входа на носа.
Децата с трета
сливница
обинновено държат уста си по
стоянно отворена. Те имат не
спокоен сън и силно хъркат.
Когато трета сливица е уголе

МАНЧА

*

А бре хора, канво правите?— Търсим учебниците за дете
то . . .

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Д-Р Е. Б.

Предчувствие
л/ет: ттров

__ л Му

Бди^г

он^и

Лекуването е само хирургич
но.
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