
ррятстВо С унм на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 
о 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
сти.
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От 12 до 14 октомври ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ДР. ТИТО В НАРАДЖОРДЖЕ ВО СЕ ПРОВЕДЕ 31 ЗАСЕДАНИЕ 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК

ТИТО НА ПОСЕЩЕНИЕ 

ВЪВ ФРАНЦИЯ ТИТОВИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕПрезидентът на СФРЮ Йо- 
сип Броз Тито от 12 до 14 ок 
томври т.г. е на официално 
лриятелсно посещение в Ре
публика Франция по покана 
на френския президент Вале
ри Жиснар д'Естен.

Президентът на Република
та придружават другарите 
Яков Блажевич 
тел на Председателството на 
СР Хърватско, Милош Минич 
— подпредседател на Съюз
ния изпълнителен съвет и съ
юзен секретар на външните 
работи, Янко Смоле — член 
на Съюзния изпълнителен съ 
вет и други личности.

Срещата Тито — Жискар д' 
Естен се счита като твърде 
важно събитие в настоящата 
международна обстановка. 

Двамата президенти ще нап
равят широка размяна на мне 
ния по най-антуалните между 
народни проблеми: разоръж- 
ването, европейската сигур
ност и сътрудничество. Близ
кия изток, събитията в Афри-

да сътрудничи с всички, но 
само върху равноправни ос
нови.

Във връзка с предстоящо
то си посещение във Фран
ция другарят Тито подчерта:

Искам преди всичко, да ка
жа, че се радвам на пред
стоящото посещение във 

Франция и на възможността 
с президента Валери Жиснар 
д’Естен и другите отговорни 
личности да обменя мнения 
за издигане на билетералното 
сътрудничество и за други въ 
проси от интерес за нашите 
две страни.

Югославия и Франция пос
тигнаха висока степен в раз
витието на двустранното сът
рудничество в различни обла
сти. За това много доприне
се и миналогодишното посе
щение на президента на Фре 
нската Република Жискар д’ 
Естен в Югославия- Традицио 
нното приятелство облекчава 
нашата двустранна готовност 
отношенията в настоящия мо 
мент да обогатявяваме с но
ви съдържания- От наша стра 
на не съществуват никакви 
ограничения по отношение на 
количеството и нивото на по
литическо, икономическо и 
друго сътрудничество с Фран 
ция- Напротив, ние искаме 
сътрудничеството значително 
да разширим, така че в отно
шенията ни с чужбина Фран
ция да заема изтъкнато мя
сто.

председа-

ка.
Разговорите същевременно 

са удобен момент да се из
върши анализ на взаимоотно
шенията между двете приятел 
ски страни. През последните 
години е постигнат виден на
предък в икономическата, ту
ристическа и културна размя 
на, но всичко това не е до
статъчно. Откриват се нови 
перспективи, които трябва да 
се реализират. Разговорите на 
най-високо равнище ще бъ
дат нов подтик за по-богато и 
полезно сътрудничество меж 
ду Югославия и Франция.

Френските средства на 
масова информация дадоха 
голям публицитет на посеще
нието на Тито във Франция, 
а отделно на личността на пре
зидента Йосип Броз Тито. В 
неделното си предаване 
йка” френската телевизия гово 
ри за революционната и дър 
жавническа дейност на пре
зидента Тито от времето на 
неговата нелегална борба, 
през създаването на 
Югославия и всестранното и 
следвоенно развитие до днес.

ТРАДИЦИОННО ПРИЯ
ТЕЛСТВО

но-политически организации, 
представителни тела, техните 
изпълнителни органи, републи 
ките и градовете на двете стра 
ни успешно се развиват.

Председателството на ЦК на 
СЮК отделно изтъкна, че и 
тази среща на др. Тито с най- 
отговорните съветски ръноводи 
тели потвърди, че със съвме

Председателството на ЦК на СЮК оце
ни, че неотдавнашните посещения на др. 
Тито в СССР, ДНР Корея и НР Китай 
представляват нов, голям принос нъм по
нататъшното укрепване на международно
то положение и престиж на нашата стра
на и на СЮК. Титовите посещения ведно са 
от значение и за по-широните междунаро
дни процеси и развитието на равноправни 
международни отношения.

Всестранни отношения със СССР. Пълно 
съгласие с ДНР Корея. Посещението на 
Китай*, разширяване на сътрудничеството. 
Незаменимо качество на нашата необвър
зана позиция и политика.

За по-доброто взаимно запо 
знаване и укрепване на на
шето приятелство много до
принася и все по-развитото 
сътрудничество между обще
ствено-политическите органи
зации, твърде богатото сът
рудничество между градовете 
— побратими, югославските 
граждани на временна работа 
във Франция. — за които ни 
е известно, че са много цене
ни и че са спечелили голям 
брой приятели — както и фре 
нските туристи, които в Юго
славия са радушно посреща
ни гости.

стно утвърдените принципи 
югославско-съветските докуме 
нти — от Белградската денла 
рация от 1955 година, до най- 
новото съвместно номюнике 
— нанто що са принципите на 
суверенитета, независимостта, 
равноправието, 
зачитането на разликите и пра 
вото на собствен път на раз 
витие и на други известни при 
нципи, незаменима основа, но- 
ято дава възможност за ста
билно развитие на югославсно- 
съветсните отношения и сътру 
дничество, тяхното постоянно 
подобрение и укрепване на 
приятелството между двете 
страни и партии, нанто и че 
разликите в схващанията и ин 
тересите не са и не трябва 
да бъдат пречка на развитие
то на всестранното сътрудниче 
ство.

ненамесата,
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА ДРУГАРЯ ТИТО на 6 октом 
ври в Караджорджево се про 
веде 31 заседание на Предсе 
дателството на ЦК на СЮК. 
Преди да се мине към обсъ
ждането на въпроса от днев
ния ред, членовете на Пред
седателството, по предложе
ние на др. Тито, с едноминут
но мълчание почетоха паметта

силен подтин на развитието на 
всестранните югославско-съве ^ 
тсни отношения и подобрение 
на и без това плодовитото 
сътрудничество между двете 
страни и СЮК и КПСС — бе 
оценено на заседанието.

ОСНОВА НА ДОВЕРИЕТО

,,Моза

Изтъннато бе, че югославско 
-съветските отношения се ра 
звива успешно във всични об 
ласти. Отделно бе изтъкната 
развитостта на икономичеено 
то сътрудничество, ноето е от 
взаимна полза и че е необхо 
димо и по-нататън да се обръ
ща внимание на обезпечава-

Обстоятелството, че по мно 
го международни въ проси и- 
маме подобни или твърде бли 
зни гледища върху основите 
на взаимно разбирателство и 
уважаване, също така създа
ва условия и поле за интен- 

Като

нова
на неотдавна починалия рево
люционер др. Душан Петрович 
— Шане.

Председателят на СФРЮ и 
на СЮК др. Йосип Броз Ти 
то запозна Председателството 
на ЦК СЮК за посещението 
си в Съветския съюз, ДНР Но 
рея и НР Китай-

Председателството 
че тези посещения на другаря 
Тито и разговорите му с най- 
отговорните ръководители на 
тази страни и техните партии 
представляват 
събитие в развитието на на
шите отношения с тези стра 
ни и че са от значение и за 

международни

Размяната на мнения ме
жду другарите Тито и |Брежнев 

нето на неговата дългосроч- за широкия кръг от междуна
ност. При това се изхожда от родни теми е оценена като
факта, че вече постигнатия твърде полезна. Тя показа зна
обем и структура на стоковата чителната близост на станови
размяна и досегашното успеш щата между двете страни за
но развитие на, другите видо бройните въпроси от междуна
ве икономическо сътрудничес- родните^ отношения, особено
тво са обезпечили добра осно по най-важните, нанвито са
ва за' нейното по-нататъшно въпросите на мира, намаляване
програмиране.. Сочи се също то на напрежението, разреша
тана и на развитието на нау- ването на кризните ситуации
чно-техничесното, нултурното > и нонфликти в света по мирен 
и другите видове;, сътрудничес път, чрез преговаряне. Във
тво и- за възможностите за 
тяхното издигане и по-на- 
татъшно засилване.

Оценено е, че контактите и стта от такова намаляване на 
международното напрежение, 

(На 2 стр.

зивно сътрудничество, 
европейски и средиземномор
ски страни, ангажирани в ре
шаване на многобройни 
туални световни проблеми, не 
обвързана Югославия и неза
висима Франция — подтиква 
ни от много общи идеали — 
с все по-широкото си сътруд
ничество могат да окажат кон 
нретни и ценни приноси 
по-доброто взаимно разбира
телство и сътрудничество на 
различните региони в света, а 
също тана и на страните с 
различни международни пози
ции и обществено-политичес
ки насони — каза между дру 
гото президентът Тито в ин
тервюто си пред френската те
левизия-

На 7 октомври президентът 
Тито даде интервю за френ
ската телевизия, в което из
несе своите гледища за об
становката в света и за ро
лята на Югославия в света.

— Що се касае до Югос
лавия, нейната външнополити
ческа аитивиост и междуна
родна позиция са добре из
вести^ — заяви президентът 
Тито. — Това е позиция на 
социалистичесиа, необвързана 
страна, иоято в изграждането 
на самоулравителии общест
вени отношения върви по 
свой път, иоято ревниво пази 
своята независимост, уважа- 
вайии едиаиво независимост
та иа другите, иоято е готова

ан-
оцени,

изключително
за

по-широките 
процеси и за развитието на 
равноправно 
сътрудничество.

Връщането на посещението 
на СССР и приятелските раз 
говори на др. Тито с другаря 
Брежнев представляват нов

връзка с това на заседанието 
бе подчертано, че двете стра 
ни са изтъкнали необходимо-

международно

сътрудничеството между СЮН 
и НПСС, останалите обществе
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ОЗНАМЕНУВАН 

11 ОКТОМВРИ
Основа за развитието

всестранни и ста- 
взаимни отношения

на
горя Ну-а Го Фън бяха и пъР‘ 
па среща на най*висшите рт» 
ководители на двете страни в 

на югославсио-ии- 
вече

това говори за извън- 
на това по-

страна дава овоята решителна 
подирела на ДНР Норея и на 
нейните усилия да осъществи 

миролюбиво 
страните и

(От 1 стр.)
поето обхваща равноправното 
участие и на великите и на 
малките страни, т. е. изказа 
ха се за един широк и всеоо 

процес на развитие

такива 
бил ни
и с/друдничество са лринци-историята 

тайсните отношения и
самостоятелно 
обединяване
неотдавнашното посещение 
другаря Тито допринесе за из 
явата на оправдателните иска 
ния на ДНР Норея в това от

на
само 
редно значение 
сещение.

на
хващащ 
на международното сътрудни 
чество и укрепването на вза- 

сигурност. От двете 
страни беше подчертано огром 
ното значечние на Белградска
та среща на Конференцията 
за европейска сигурност и съ
трудничество за укрепване на 
този процес в Европа, Среди- 
земноморието и целия свят.

Подчертано бе, че двето 
страни са изтъкнали значение 
то на развитието на равноправ 
ни отношения и сътрудничес
тво в комунистическото и ра
ботническото движение, както 
и необходимостта от зачитане 
на принципите, съдържани в 
документите от Берлинската 
конференция на комунистичес 
ките партии в Европа.

ЕДНИ И СЪЩИ ПРИН
ЦИПИ

С нови пускови обекти и 
тържества из цялата Републи 
ка в знак на Титовите юби
леи СР Македония ознамену 
ва своя Ден на въстанието — 
11 октомври. На този 
през 1941 година Прилепеният 
партизански отряд с първите 
си въстаничесни залпове обя 
ви победата на Титовата ли
ния на ЮКП над опортюнис
тите събрани около секрета
ря на ЦК на КПМ Методи 
Шаторов, които следейки ли
нията на БРП (к) спираха вди 

Маке-

ЦКПредседателството на 
СЮК посочи, че е от вза

имен интерес за осъществя
ването на това посещение 
резултат от успешното разви 
тио на междудържавните от 
ношения през последните го 
дини и усилията, които две 
те страни полагаха по посо 
ка на постепенно разширява 
не на отношенията в различ 

области и бе подчерта

имната
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

„а ЦК на СЮК отдел- 
подчерта, че оценка

та за посещението на 
др. Тито — дадена в из 
явлението му за 
посещения, че 
отделни 
тези

шошение.
Констатирани са двустранни 

те интереси и значителните 
възможности за развитието на 
научно-техническото, култ у рн о- 
то и икономическото ст,трудни 
чество, за разширяване на по 
/готическите контакти и др. 
Подчертана бе и необходимо 
стта от -по-нататъшно подобро 
ние на вече разпитите отноше 
ния измежду СЮК и Работни 
ческата партия на Корея-

Твърде високата степен на 
близост или сходство на ста 
новищата на СФРЮ и ДНР

на

еден
но

тези
чрез

посещения иа
социалистически
които вървят пострани, 

различни пътища в сво 
ето развитие, силно дои 

израз незаме-

ните_
но, че двете страни са изра

гането на въстание в зили готовността си за раз 
витиото и подобрението 
взаимните отношения и ст»т-

доха до 
нимите стойности на 
нашата необвързана по- 

политика, иое-

ДОНИЯ. на
борбаВ четиригодишната 

за национално и социално ос 
вобождение от българските о- 
купатори манедоненият народ 
под знамето на ЮКП и дру
гаря Тито даде над 35 хиля-

зиция и 
то при 
ри намери съответно у- 
важение. Ние също та- 
на изхождахме от твър
дото становище, че ие- 
отчуждимо право на ра 
ботническата

всички партиьо-ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ма ЦК ма СЮК оцени, че
Тито на СССР,неотдавнашните посещения на др.

ДНР Корея и НР Нитай представляват нов, значителен
поло-

УНРЕПВАНЕ НА НЕОБВЪРЗА
НИТЕ

укрепването на международното 
жение и престиж на нашата страна и Съюза иа ко
мунистите на Югославия-

ди жертви. принос Н-1,МВръщането на посещението 
на др. Тито на ДНР Корея и 
неговите изчерпателни, твърде 
приятелски разговори, е дру
гаря Ким Ил Сунг, представля 
ват изключително събитие в 
развитието на отношенията и 
сътрудничеството с тази соци 
алистическа необвързана стра 
на и Работническата партия на 
Корея
ството на ЦК на СЮК.

На заседанието бе посочено, 
че ДНР Корея, в твърде сло 
жни международни условия, 
осъществи завидни успехи 
в изграждането на социализма 
върху основите на независимо 
стта и самостоятелността и по 
стигна забележителни резул
тати в укрепването на своето 
международно положение и 
изява на своята независима и 
необвързана политика. Това, 
от своя страна, допринесе за 
укрепване на движението на 
необвързаните страни изцяло, 
специално в Азия-

По-широко международно съ 
трудничество с ДНР Корея 
представлява важен принос 
към разбирателството и дове 
рието между страните от раз 
лични региони, ноето е от ог
ромно значение за мира и ста 
билността в. света. Нашата

Днес СР Македония е стра 
на, която доживява всеобщо 
социалистическо 
вание в стопанството, култура 
та и науката, образованието. 
Производството от 1947 годи
на до днес се увеличи 6 пъ
ти, националния доход възли
за на 900 долара по човек, 
промишлеността стана водещ 
отрасъл в стопанството на 
Републиката. Днес в СР Ма
кедония има над 1000 кило
метра магистрални и регионал 
ни асфалтирани шосета, 170 
км нови железопътни линии. 
Изчезнаха много болести, ко 
ито в бивша Югославия и по 
време на окупацията носеха 
населението.

Днес в СР Македония има 
към 350 хиляди работници в 
обществения сектор, в 1340 
училища в републината учат 
96 на сто от общия брой на 
децата.

В борбата срещу изостана
лостта, както и по време на 
НОБ, македонският народ из
воюва големи победи благода 
рение на братството и един
ството с другите югославски 
народи и народности.

С големи резултати и свет
ла перспектива в бъдещето 
гражданите и трудещите се 
на Македония чествуваха 11 
октомври — Деня на въста
нието.

класа и 
въвна трудещите се 

всяка страна е да из
граждат социализъм по 
начин, за нойто 
са се определили, и че 

най-призваии

преобразо- констатира,Председателството със задоволство 
че на др. Тито след завръщането в нашата страна в 
Белград и редица други места, които посети през по
следните дни, бе устроено величаво посрещане. Та
кова посрещане представлява голяма проява на един 
ството на нашите трудещи се, на нашите народи и 
народности в нашата страна е и израз на тяхната 
пълна подкрепа на политика на СФРЮ и СЮК на
чело с другаря Тито.

сами

сами са 
да съдят за постигнати 
те резултати. Като се 
ръководи от същите 
принципи в отношения
та с тези, както и с вси

оцени Председател

чки други страни, неза 
висимо 
или разликите в подхо
да и политиката, социа
листическа необвързана 
Югославия потвърди сво 
ята последователност в 
изграждането на по-доб
ри международни отно
шения и развитието на 
най-широко сътрудниче
ство, в интерес на ми
ра и прогреса в света.

от сходносттаКорея, СЮК и Работническата 
партия е изразена и при раз
глеждането на международни 
теми, а особено на основните 
международни въпроси, а с 
разговорите на др. Тито и Ким 
Ии Сунг и показаха готовно
стта на двете страни активно 
да се застъпваме за укрепва 
нето и засилването на един
ството на движението на нео 
бвързаните в борбата за де
мократизация на международ 
ните политичесни и икономи
чески отношения.

ПЪРВАТА СРЕЩА
Първото посещение на др. 

Тито на НР Китай и неговите 
приятелски разговори с дру-

рудничеството във всички об 
ласти.

Касае се за развитието на 
отношенията измежду 
независими 
страни, в които е извършена 
социалистическа революция и 
които играят важна роля 
международните 
Двете страни са готови сво
ите взаимни отношения 
развиват при зачитане на съ
ществуващите разлики, нойто 
са логично последствие 
тяхното историческо развитие 
и международното положение 
и са съгласни, че разликите 
не трябва да бъдат 
на развитието на тяхното дву 
странно сътрудничество.

двете 
социалистически

в
отношения-

да

на
пи на суверенитет, независи
мост, териториален интегри- 
тет, равноправие, ненамеса, 
правото на собствен път на 
развитие.

пречка

ИООИП БРОЗ ТИТО

ДИМИШ Югославската комунисткческа партия 

в днешната нарадоосвободителиа борбаШгст успешна отбрана на независи
мостта им. Югославската 
мунистическа партия постоян
но посочваше на разорителна 
та дейност на петата 
която зае здрави позиции 
стопанството, в правителство
то, във войската. ЮКП търсе
ше отстраняване на 
тези елементи 
народното спасение. Търсеше 
и подканваше па 
всички патриоти с оръжие в 
Ръка Да защищават родната 
си гръд. Този сигнал 
призиви на нашата Югослав
ска комунистическа партия чу 
ха трудовите маси, чуха 
всички честни хора 
настъпи страшният час 
шата страна, народът се 
ва. тръгна на бобра срещу 
своя вековен враг, числено 
много ло^н ад мощен и въоря,- 
жен до зъби.

ред систематически подготвя
ше поробяването на 
страна. Най-голямата трагедия 
на нашите народи се състои 
в това, че в собствената му 
среда се намериха голям брой 
предатели на родината. До о- 
купацията врагът със всички 
средства помагаше тези пре
датели, които под негова ко
манда систематически 
раздор между народите 
Югославия. По този начин той 
успешно изпълни своя план 
за вътрешно отслабване 
народния отпор и сетне с въо 
Ръжена сила пороби нашия 
народ. Югославската комуни
стическа партия ‘вече от на
чалото на окупацията на Ав
стрия през пролетта на 1938 
година постоянно сигнализира 
ше на опасността, която зап-

храброст. Комунистите 
ниха тоя свой Дълг към на
рода. Но героичната борба на 
народа бе кратка и безуспеш 

въпреки героичния отпор 
на народа. Голяма част от на- 

командващи кадри във 
воцската беше настроен 
тулантски, много предателства 
направиха офицерите от вси
чки народности, дори и в ге- 
нералщаба имаше предатели 
и капитуланти, Това са факти, 
които се потвърдиха и които 
постоянно се потвърждават в 
днешната Народоосвободител- 
на борба.

Войниците със сълзи на 
очи отстъпваха и по заповед 
на своите комнадири предава 
ха оръжието, докато висшите 
офицери — 
тях — гледаха да спасят са
мо своята кожа, ако вече не 
бяха в

ИЗПъЛ-нашата ко-
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на сплотеностСтатията за първ път 
е публикувана в ужич- 
ната серия на „Борба”, 
брой 8—9/1941 с 
пие Т. Умножавана е и 
препечатвана 

пъти във вестници и 
брошури на партийните 
организации и военните 
единици.

на и тезипод-

повече
ги

и когато 
за на- 

отзо-

голяма част от
лашваше нашите народи: тя 
апелираше към тях >за съгла
сие, търсеше повече социал
ни права за работническата 
класа, търсеше 
равноправие за всички наро
ди на Югославия,

БОРБАТА, която днес 
принудени да водят народите 
на Югославия за своето 
ществуване и за своята сво
бода е наложена от зверския 
окупатор, който с години на-

непосредствена служ
ба на врага. Къде се дянаха 
онези безстрашни офицери — 
питаше се народът, — .. 
бяха безгранично отдани 
народа в миналите войни: 
Балканската война, а особено

са В навечерието на войната 
призва целокупния 

състав да стъпи в първите 
редове в отбраната на стра
ната, да даде пример на дру
гите със своята дисциплина и

ЮКП синационалносъ-
които

считайки на
ввсичко това нато гаранция за
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гурностРААСКОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИ-

Завърши
генералната

дебата
Болшинството представители подчертаха необхо 

договаряне за да се 
унрепи сътрудничеството в

димостта от детанта ус пешното
подобри сигурността и 
Европа

На- белградската 
Съвещанието 
сигурност 
миналия петък приключи гене 
ралната дебата в която пред 
ставителите на 33 европейски 
Държави, САЩ и Канада съ
здадоха добра атмосфера за 
успешно продължение на засе 
данието.

В течение на генералната де 
бата не се стигна 
по-големи конфронтации. отде 
лно между големите сили, ко
ето се тълкува като желание 
на всички1 участници за успе
шен изход на срещата.

Болшинството шефове на де 
легациите изназаха- благодар
ност на Югославия за добре

среща на 
за европейска 

и сътрудничество

организараното заседание и 
посочиха на съдържателността 
на поръчението на президента 
Тито до белградското съвеща 
ние, а речта на подпредседа
теля на Съюзния изпълните 
лен съвет и съюзен секретар 
на външните работи 
Минич като ново 
ние на югославските усилия 
срещата да бъде възможно 
по-полезна за укрепване на 
сигурността и сътрудничество 
то в Европа.

От понеделнин, 10 октомври 
разговорите се водят зад зат
ворени врата първо на пленар 
ни заседания, а сетне ком
бинирано в пленум и по ко
мисии.

Университетът в Ниш
Милош В ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 14 ОКТОМВРИпътвържде

Ниш празнуваДО НЯКОИ

С НОВИ постижения в сто 
панството и обществените дей 
ности, в укрепване на самоу 
правителните социалистически 
отношения, със все по-числена 
работническа класа в годината 
на юбилеите на другаря Тито 
и на всички наши братски на 
роди и народности, Ниш приз 
нува 33-годишнината от осво
бождението си от фашизма 
— 14 октомври.

В този период Ниш изживя 
ва години на интензивно соци 
алистичесно 
Той се разви в мощен стопан 
ски и промишлен център, в 
културно и университетско сре 
дище в град, който от годи 
на на година все повече рас
те и се разхубавява с нови 
производствени 
здравни и учебни заведения, 
с модерни жилищни сгради и

комплекси, с нови комунално 
битови обенти.

Като 
ситетоки
център, Ниш е и град на 
достта,
младежка трудова акция. Хил
яди младежи и девойки рабо 
тници, ученици и селскостопан 
ски производители ежегодно 
работят върху 
на нови обекти в града. Тру
дът ги калява а те укрепват 
братството и единството меж 
ду нашите народи и народно 
сти.

Броят на населението чувстви 
телно се увеличава. Това създа 
ва редица проблеми в областта 
на настаняването на работа, 
комуналното и жилищно стро 
ителство, образованието и въз 
питанието и други области, ко 
ито със завиден успех се ре 
шават от работническата кла 
са, трудещите се и граждани

промишлен универ- 
и средношколски 

мла
град на постоянната

изграждането те.

В юбилейната 1977 година 
от Ниш тръгна Съюзната ща
фета на младостта по случай 
85-ия рожден ден на другаря 
Тито. Това беше голямо приз 
нание на града — боец, на ре
волюционното минало на не
говата работническа нласа, на 
трудовия ентусиазъм на млади 
те поколения. И насърчение 
за още по-голями усилия в 
социалистическото преобразо
вание на града и региона.

преобразование.
Като мощен индустриален 

град, кръстопът на важни съо 
бщителни артерии в страната 
ни и на Балканския полуостров 
като град на исторически и
туристически 
Ниш е

знаменитости 
все по-привлекателен 

за настаняване. От година на 
година той все повече расте.

мощности,

ОПТИМИЗЪМ: Момент ет работата на съвещанието
Ст. Ст.

в освободителните войни про 
тив турското робство? Такива 
офицери имаше твърде мал
ко, а освен това те нямаха 
решаваща роля във военното 
иомандуване до войната, ни- 
то пак в самата война. Тряб
ва да признаем, че и ние ко
мунистите. имахме голямо до 
верие в способността и храб
ростта на командните кадри, 
не можахме да повярваме, че 
корупцията и деморализация
та както и липсата на чувст
вото на дълг към родината са 
пуснали така дълбок «орен 
във войската. И тъкмо затова 
комунистите 
на войната стъпиха'в първите 
боеви редици не предприемай 
ки никакви предпазни мерни, 
за да се осуети такава срам
на капитулация и предаване 
«а тана огромен военен мате
риал, за нойто бяха похарче
ни милиарди народни пари, с 
кървав пот спечелени пари.

мост, да защищават своето 
бащино огнище. От друга 
страна се показа, че в господ 
ствуващите кръгове е зацари 
ла гнилост; норулция, предате 
лство на народните интереси, 
напълно са изчезнали патрио
тичните чувства, неспособност 
за ръководене и организира
не. Понеже извлече такъв о- 
пит ЮКП в тези най-трудни 
дни от историята на нашите 
народи още по-решително вси 
чки свои сили даде в служба 
на народните интереси: даде 
ги в служба на Народоосвобо 
дителната борба, даде своите 
организаторски способности, 
своите най-ценни кадри. Тя 
заотана начело ма народната 
борба.

велич. Поведе най-остра бор- 
този

ник и неговата усташна бан
да. В Хърватско партията за
стана начело на прогонваните 
сърби и затова целият бес на 
бандита Павелич се устреми 
на нашата Номунистичесна па 
ртия. Бяха убити много стоти 
ци най-добри синове на наша 
та партия: Огнен Прица, Божи
дар Аджия, Жаи, Кершовани, 
Аугуст Цесарец, и мнозина 
други. Деветдесет наши борци 
са убити само в концлагера 
Нерестинац.

Така като партията взима в 
защита сърбите в Хърватско 
и организира борбата, тана 
прави тя и в Босна и Херце
говина. И там .ЮКП организи 
ра борбата на прогонените съ 
рби срещу Павеличевата бан
да и окупатора. Но партията 
щити и онези мюсюлмани и 
хървати, които нямат нищо 
общо с Павеличевите банди
ти, както ис различните гра
бители и терористи. Това ЮКП 
прави и в Санджак и нався
къде където съществува опас 
ност врагът да хвърли наши 
те народи в братоубийственв 
война.

В Сърбия врагът с помощ
та на злосторните предатели 
па Недич, Льотич, Печанац и 
други успя да измами една

част от неосведомените сърби 
срещу същинските патриоти, 
които се борят за свобода на 
своя народ. И тук цялата злъ 
чност на врага се устреми на 
нашата партия, и тук партия
та даде големи жертви за де 
лото на народното освобожде 
ние, и тук нашата партия се 
труди да осуети братоубийст- 
вената война, да обедини вси 
чки честни сърби в един е- 
динен фронт за борба срещу 
окупатора и всички народни 
кръвници, които заедно с оку 
патора и всички продани убий 
ци, които заедно с окупатора 
по най-свиреп начин изтреб

ват сръбския народ.
Създавайки братството и 

единството на народите на 
Югославия, ЮКП организира 
въоръжената борба срещу о- 
купатора. Създаде партизан
ски отряди в Сърбия и Черна 
гора, в Хърватско, в Босна и 
Херцеговина, в Словения и в 
другите области, създаде на
родна армия от повече десет 
ки хиляди, създаде бестраш- 
ни народни партизансни бой
ци, нойто с кръвта си пишат 
страниците от историята на 
борбата на нашите народи за 
освобождение. Членовете на 
ЮКП се борят в първите ре 
дици на партизаните. Те да

ват пример със своята само
жертва, защото това е техен 
Дълг.

ба срещу кръв-

Членовете на Комунистичес 
ката партия и на Комунистиче 
ската младеж на Югославия 
винаги трябва да бъдат там, 
където е най-трудно, трябва 
да служат на другите 
пример на дисциплина, другар 
ство, саможертва и храброст. 
Комунистите на Югославия се 
учеха и

като

учат от геройсната 
ВКП(б). Опита на ВКП(б) те 
ще ползуват за доброто 
овоя народ в сегашната осво 
бодителна борба срещу омръз 
патите окупатори, ще го 
ползуват в борбата за осво
бождение и по-добро бъдеще 
на всички народи на Югосла
вия.

на
когато започ-

из-

КоТато поробиха нашата ро
дина окупаторите продължиха 
да провеждат своя адски 
план: до нръв, до самоунищо 
щение да предизвикат раздор 
между братските народи на 
Югославия- Трябваше да се 
осуети това адско намерение 
на врага и партията без ноле 
бание положи воички свои си
ли в защити на прогонените 
народни маси. В Хърватсно, 
където наемният германски и 
италиански агент, нръвнинът 
Павелич започна зверсн 
гони сърбите, евреите и дру
ги партията най-рвшително се 
вдигна против терора на Па-

Досегашната самоотвержена 
работа на комунистите даде 
плодове. Партизанските маси 
имат доверие в партията и в 
нейното ръководство. Народни 
те маси имат доверие в пар
тията и това доверие все по
вече се разширява. Комунис
тите ще продължат своята 
дейност за доброто на наро 

винаги с масите, вина
ги за народа, без оглед на 
всички жертви и трудности.

ЮКП от априлската народ
на катастрофа извлече ценни 
поуки за бъдещата си рабо
та. Извлече пеуни, които гово 
реха за това, че народните ма 
си от града и селото са го
тови да дадат най-големи жер 
таи за спасението на своето 
отечество, че са готови да се 
борят за съществуването 
своята национална

ки да
до

на
независи-
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ПОРТРЕТНОМЕНТАР

ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ НА ГРАНИЦАТАКОЛКО С*> ДЕЙСТ
ВИТЕЛНО НЕЗАЕТИТЕ? — През изтенлите дванаде

сет години успешно и разно
образно си задълбочавал тра
диционното сътрудничество 

между граничарите от ЮНА 
и съвкупното население от Бо 
силоградска община. От име
то на обществено-политически 
те организации и Общинска
та скупщина, за този голям 
дълг, изказвам ти топла бла
годарност.

Този благодарствени думи 
изказва председатели на ОС 
п Босилеград инж. Драган 
Мицоп към другаря ДУШАН 
ВОРНАПИЧ, досегашен комай 
дир на граничните части в Бо 
силеградска община, който 
минава на нова длъжност в 
ЮНА.

Всяка раздяла носи в собо 
си сантименталност, но и ра
дост ако след нея остават до 
бри розултати. Такъв е имен
но случая с Ворнапич, нойто 
една трета от своя трудов 
век е прекарал в Босилеград- 
сиа община.

— Топа о относително дъ
лъг период за всеки човек. 
Но сега, когато трябва да си 
отида чувствувам като, че ли 
вчера дойдох в Босилеград. 
Топа е така, защото своята 
работа вършех с голямо удо
волствие и тун още от пър
вият ден от всички бях приет 
с голямо разбиране и твърде 
сърдечно — казва Ворнапич.

Като номандир Ворнапич не 
пренъснато се е застъпвал 
граничарите да бъдат състав
на част на съвкупния обще
ствено-политически и стопан
ски живот в общината. Резул 
татите са бройни. Граничари-

ОБЩЕСТВЕНИЯТ договор по настаняпане на робо
та, подписан неотдавна от всички самоуправителпи об
щности по настаняване но работа, синдикати, ССРН, и 
др. отговорни фактори, внася повече род в този важ
на област. Именно, вече се изяснява въпроса: ной е 
действително незает. Досега например и лица, прите
жаващи имот (и то в много случаи добър имот), се 
таксуваха като търсещи работа, редовно се зачисля
ваха в отделите по настаняване на работа.

Нерядко, поради стечение на ред обстоятелства, 
тъкмо такива лица и получаваха работа, на мястото 
на хора, на които тя наистина им е небоходима, за да 
изкарват средства за живот.

В Бабушнишна община например, обсъждайки пре 
ди известно време въпроса с настаняването на рабо
та, се констатира, че е имало случаи да се дава ра
бота на такива лица, а да остават без работа — дей
ствително незаети лица.

Констатирано бе също така и това, че все още 
не е изкоренена практиката за настаняване на рабо
та на „малки врата”.

Занапред, за да се осуетят танива опити, се пред
вижда подписване на декларация, с която търсещият 
работа заявява, че няма да избира работа, разбира 
се ако тя отговаря на подготовката и специалността

I

Душан Ворнапич

щаб по теоиториална отбра-те са участвували в редица 
комунално-битови акции и да
ли свой принос проблемите 
от тази област да бъдат по- 
малко.

ма.

му. в БосияегС идр
град, Ь /рнапич още веднага 
се включил и в обществено- 
политически я живот на общи 
мата. Два пъти е бил член на 
Общинския комитет на СНС, 
два мандата е бил отборник 
в Общинската скупщина. Из
биран з бил за член на Об
щинската конференция на 
СКС, за председател на-раз-

Особено зна1 2 :ие имат ст,в 
местно организирани го 
ни учения на граниш ./ле и те 
риториални единици.

воен-
му.

С обществения договор се прекратява практиката 
едно и също лице да се заявява на повече 
като търсещо работа. Предвижда се и отчисляване 
на всички ония, които откажат предложената им ра
бота. Значи, няма „избиране” на работни места.

Ако строго се приложат посочените нритерии, то
гава в Бабушнишна община, почти половината, не из
пълняват условията.

На първо място — не притеажват необходимите 
квалификации. Почти 60 на сто от търсещите работа 
са неквалифицирани лица притежаващи имоти и — 
имат възможност да си осъществяват завидни дохо
ди ано се занимават със селскостопанско производ
ство. Друг е въпроса с търсещите работа, надмина
ли 50-годишна възраст, които не са годни ни за сел
ско стопанство, нито пък изпълняват условията да 
се настанят на работа в промишлените предприятия-

Този въпрос, до голяма степен, може да се раз
реши с развитието и интензивирането на селското сто 
панство, а за организациите в сдружения труд в про- 
мишленоста — да се подготвят необходимите кадри.

М. А.

— С личното с г ангажиране 
другаря Ворнапич е дал го- 
лям принос в обогатяването 
на сътрудничеството между 
териториалните и гранични ча
сти. Благодарение на това 
бележим солидни резултати 
в осъществяването на иоицеп 
цията на всенародната от
брана — изтъкна ГРИГОР СПА 
СОВ, изпълняващ длъжност
та началник на Общинския

места

лични комисии ...
За постигнатите. резултати 

на другаря Ворнапич Общин
ската скупщина в Босилеград 

приз- 
най-

е присъдила грамота — 
нание, което получават 
заслужили граждани.

В. В.

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС И СЪВЕТА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ В СУРДУЛИ- 
ШКА ОБЩИНА

Време малко—задачи много
На съвместно заседание на 

Общинския комитет на СК и 
Съвета на профсъюзите в 
Сурдулишка община беше а- 
нализирана дейността по при

лагане на Закона за сдруже- ствено изменение пру създа
ване и разпределение на до
хода. Това е начало на про
цес, в който работниците да 
решават за общественото въз 
производство, за награждава
не според труда, продуктивно 
стта. качеството и резултати
те на труда, а не според при 
съотвие на работно 
или притежаване на

ния труд в сурдулишките тру 
дови и основни организации 
на сдружения труд. Констати
ра се, че въпреки добрите ре 
зултати има и сериозни сла
бости. донато в отделни сре 
ди съгласуването на нормати
вните актове все още е в на
чална фаза.

_
ЖЕЛЮША

Оживена дейност на 

комунистите
В тази насока бяха приети 

и заключения, задължаващи 
обществено-политическите ор 
ганизации

място
диплома.

в трудовите орга
низации, да разгърнат по-ши
рока дейност до края на го
дината за осъществяване 
Закопа за сдружения 
Следователно, остана 
малко време да се завърши 
една изключително 
бота. която ще 
ност за установяване на до- 
ходовни отношения в сдруже 
ния труд.

Ето защо, беше 
на заседанието, 
и приемането на 
за разпределение на

заключено
изработката

на правилници
От обществено-политически 

те организации, действуващи 
в село Желюша — партийната 
е най-дейна. За работа, която 
е запланирана, и е във фаза 
на изпълнение от първичната 
организация на Съюза на ко
мунистите, беседвахме тези 
дни със секретаря на местна
та партийна организация в Же 
люша Стоимен Тодоров, търго 
веки работник, в магазина на 
„Атекс”.

— Комунално-битовите въпро 
си бяха и си остават наша гла 
вна задача и занапред — запо 
чна Тодоров. През изтеклата 
година с активното ангажира 
не на обществено-политически 
те организации, организирахме 
акция за ограждане на селсни 
те гробища, асфалтирахме ед
на улица и събрахме пари за 
асфалтиране на старото шосе 
от Желюша до Димитровград.

Не занемарихме ни културни 
те проблеми — изтъкна Тодо 
ров. Построихме читалище, ку 
пихме книги, вече сме обезпе 
чили и библиотекар и всичко 
е готово за работа.

Тодоров ни запозна и с бъде 
щите планове на организация 
та на СК.

Труд.строим нова училищна сграда, 
защото Желюша е едно от 
селата, които най-бързо нара 
стват — каза Тодоров. Към но 
вата училищна сграда ще по 
строим и зала за селски събра 
ния и увеселения.

Стоимен Тодоров ни запозна 
и с грижата «а партийната ор 
ганизация за идейно-политиче 
ското издигане на СК.

— Комунистите от местната 
партийна организация в Жел 
юша редовно посещават вси
чки сназки, организирани в Ди 
митровград в рамките на идеи 
но-политическото издигане на 
СК. 11 от 30. души са се або 
нирали на вестник „Комунист" 
а използва се и друга литера 
тура за идейно-политическо из 
диган е.

Зарад антивна работа тази 
година първичната организа
ция на Съюза на комунистите 
в село Желюша получи „Сеп 
темврийока награда”.

дохода
в организациите на сдружения 
труд не е никаква „техниче
ска , но отговорна обществе
но-политическа работа, 
изисква ангажиране и

твърде

важна ра- 
даде възможI

КОЯТО
голяма

творческа сила на 
бекти

-7, всички су- 
в сдружения труд, а осо

бено на Съюза
Време за 

няма, бе казано на 
етр.
изключително

Шт'' протакане вече 
заседани- на номунисти-Настъпва период на те 

важна акция, 
когото окончателно разрпеде- 
лечието трябва .-'а асЬирмира 
нагоаждаването с! ;пед труда 
и резултатите от трудя. фак- 
Т7'Т, че някои сурдулишки 
дови организации не

Ш и профсъюзите.

Следователнощмт \
■

остана твър-.
де малко време да 
ши една важна работа, за 3 
месеца трябва да бъдат 
ети нови

се завър-

тру 
схванаха 

сериозността и значението на 
меропоиятията, обемността на 
акцията, застрашава и

при-
самоуправителни спо

Разумения, относно правилни- 
този ци за разпределение на по-

ниТ рАеашеСнитПРИезаакТостРИбЪРЗа ^ И лични™ ДО*ВДи. Ане 
ни решения. Закостенелите не се постъпи с
схващания в отделни среди. дат приложени разпо^дби^е 
че в разпределението нищо ,на'3 разпоредбите

досега-

Шж ш
Стоимен Тодоров

— След изтичане на сегаш 
ното местно самооблагане об 
съждаме въпроса за въвежда 

ново. Ще трябва да

акона за сдружения труд, 
който са твърде 
вормислени.

не се мени, понеже и 
шиите правилници са били до 
бри, трябва спешно да 
менят, понеже не се 

за форма, но за

ясни и нед-
се

не на касае
съще-Д- С. само

Сърболюб Минич
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ДЕЛЕГАТСКАТА. СИСТЕМА. В ОПИТА НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНААКЦЕНТИ

ПРОГРАМИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ОАНША ЗАЦАЧА
ИЗБОРИТЕ В СК

В тържествена и де
лова атмосфера в чест 
на Титовите 
билеи

вани борци за братство 
и единство, способни и 
честни хора. Спазвайки 
донрай критериите за 
кадровата 
още в началото ще бъ
дат подсичани корените 
на всени опит да се 
правят кадрови номби- 
нации, а начело на пър 
вичните организации на 
СК ще застанат най-до- 
брите и най-активните 
комунисти.

предизборната и 
изборна дейност ще 
трябва енергично да о- 
съдим, разбира се ако 
е имало, прояви, чужди 
на нашето самоуправи- 
телно социалистическо 
развитие като национа
лизъм, шовинизъм, анти 
социалистическо дейст 
вуване и прочее. При 
това, естествено, не ще 
бъде достатъчно ако 
оставаме на обобщени 
нонстатации. Такива при 
мери ще трябва и нон- 
кретно да посочваме и 
разобличаваме докрай- 

Само проверените бор 
ци за претворяване в 
дело на Решенията на 
Десетия конгрес, Кон
ституцията и Занона за 
сдружения труд. борци 
за приемствено провеж
дане на политината на 
Съюза на комунистите 
ще могат да водят пар
тийните организации в 
следващите четири го
дини.

и наши ю- 
тези дни започна 

предизборната и избор
на дейност на 
на комунистите. Тя ще 
бъде още едно 
към все 
Дейност пред Единаде
сетия конгрес на СЮК 
и Осмия конгрес на 
СКС.

политикаСъюза Една от съществените пред 
поставки за пълноценно функ
циониране на делегатската си 
стема е програмирането 
дейностите в делегациите, об 
щинската скупщина, общно
стите на 'интересите, местните 
общности, организациите на 
сдружения труд и пр. Числе 
мостта на участвуващите в 
скупщинското решаване (от 
изготвянето на първия проект

Досегашният опит 
че програми за дейност на де 
легациите е рядкост. В само 
управителните общи актове на 
трудовите организации и об
щностите не е внесено деле 
гациите да имат програми за 
работа. От друга страна, деле
гациите недостатъчно се анга 
жират при приемане програми 
те за работа на Скупщината 
и нейните съвети и органи, та

та система, благодарение на 
натрупания опит, може да се 
'надделее. Налага се дори пре 
възмогването на досегашната 
практика да се ускори, с ог
лед наближаващите нови избо 
ри. А това означава да се при 
стъпи към изменение и допъл 
нение

поназа,
звено 

по-оживената >на

Вече са дадени основ 
ните насони на предиз
борната и изборна дей
ност. Към 700 хиляди 
души комунисти в на
шата република в пред 
стоящия период ще на 
правят критичен анализ 
на извънредния път, на 
осъществените от Десе 
тия и Седмия конгрес 
резултати и ще се на
белязват бъдещите за
дачи.

Това ще бъде удобен 
момент всяка пръвична 
организация на Съюза 
на комунистите, всеки 
комунист, да направи 
равносметка за досега 
постигнатото.

В сложната и отговор 
на изборна процедура, 
естествено, голямо вни
мание ще трябва да се 
отдели на кадровото об 
новяване на ръководст
вата на партийните ор 
ганизации.

Изборите ще бъдат 
удобен момент в нови
те ръноводства да из
берем млади, самоупра- 
вително засвидетелству-

на общинския отатут, 
статутите 'на трудовите органи 
зации и общностите, относно 
на всички самоуправителни об 
щи актове, които през мина 
лите избори ( е оглед на къси 
те срокове) бяха приети приб 
ързано. Същото се отнася и 
за правилата и решенията на 
обществено-политическите ор
ганизации, уреждащи опреде 
лени въпроси на изборната и 
делегатската система.

Нормативното

В

уреждане на 
програмирата дейност ще спо 
собствува приетите планове 
програми по-пълноценно да се 
претворяват ка дело и да за 
живеят в практиката на деле 
гациите и делегатите. В край
на сметка, известно е, че са 

дейност, 
обезпе-

ШИР и

*"г' Т мо програмираната 
относно\ плановост, 
чава солидна основа по дадени 
предложения, проенти, реше
ния, да се произнесат повече 
граждани, т. е. избиратели. А 
една от целите на Делегатска 
та система е именно тази: въ
зможно най-вече трудещи се 
и граждани да се ангажират 
в обществените работи.

Сурдулица

по даден въпрос, па все до ка че те обикновено са дело 
окончателното усвояване на ре На управителните органи и на 
шение) изисква изготвяне на , с
програми за дейност. Програ- "^"„"^ГГ^елГтсна-
мирането на работата на об- „__14
щинската скупщина, скупщи- 
ните на самоуправителните об 
щности на интересите, делега 
циите на обществено-политиче 
ските организации и съответ
ното им съгласуване „(поне. по 
най-важните въпроси) може 
да окаже решаващо влияние 
върху правилното фуннциони 
ране на делегатската система.

Програмирането пресича пъ 
тя на стихийността в работа 
та. Същевременно професио
налните служби могат навреме 
да подготвят съответните ма 
териали за работа на делега 
циите, делегатите и снупщи 
«ата. Самият факт. че делега 
циите и делегатите знаят по 
кои въпроси през годината ще 
разиокват, кои въпроси ще ра 
зглеждат в делегациите, а кои 
на събрания на избирателите, 
по кои въпроси ще се наложи 
съгласуване на становищата 
с други органи — създава мно 
гостранни предпоставки 
приемат най-правилни реше
ния.

Ст. Н.М. А.

БОСИЛЕГРАД

ДИМИТРОВГРАД
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ЗАПАСНИТЕ НОМАНДИРИБорба срещу нарушенията 

в стопанството ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВСИЧКИ 
ОБЛАСТИ

нарушения. А това значи, че 
нито с един не са „ги запоз
нали" различните инспекции, 
което беше констатирано, е 
недопустимо и говори за не
достатъчна активност на те
зи служби.

В предстоящия период е 
необходимо по-тясно сътруд
ничество на всички фактори, 
което е единствен начин, ако 
не за изкореняване, то поне 
за намаляване на стопанския 
криминал. Също е нужна и 
по-голяма публичност в рабо
тата, което в досегашния пе
риод е изоставало, беше зак
лючено на заседанието.

Проблемите на углавни де
ла в областта на стопанство
то и откриването на същите 
беше тема, която 
представителите на съдебните 
тела, обществено-политически
те организации, организации
те на сдружения труд. само- 
управителните общности 
интересите 
на органа на управление в Ди 
митровградска община. Беше 
изтъкнато, че криминалните 
деяния в стопанството през 
тази година, както в Димит
ровградска така и в Пиротска 
и Бабушнишка община, 
значително по-малко в 
нение с предишните години.

Общинската организация на 
Съюза на запасните военни 
командири в Босилеградсна 
община осъществява добри 
резултати в идейно-политичес 
кото и военно образование.

Тази оценка бе дадена на 
проведеното през миналата 
седмица на Общинския съвет 
на запасните военни команди
ри, на което участвуваха МИ- 
ЛОРАД СТАМЕНКОВИЧ, пред
седател и МИЛЕ ВУЧКОВИЧ, 
секретар на Междуобщинсния 
съвет на Съюза на запасните 
военни командири в Южномо- 
равсния регион.

— На територия на Босиле
градсна община действуват 
пет първични организации на 
запасни командири, които, с 
реализиране на програмата 
си, дават извънредно голям 
принос в осъществяването на 
концепцията по общенародна 
та отбрана. Също тана чле
новете на нашата организация 
антивно са внлючени в дей
ността на всични обществе
но-политически организации в 
общината — изтъкна на за
седанието ЛЮБЕН АРСОВ, 
председател на Общинската 
организация на запасните вое 
нни командири.

Казаното на заседанието го 
вори, че в годината, когато 
тази организация чествува 25- 
годишнината от формирането 
си, бележи и други забележи 
телни резултати. В укрепване
то на съвкупната отбранител
на система на страната ни, тя 
осъществява извънредни ре
зултати, благодарение на вза
имното сътрудничество с гра
ничните поделения от ЮНА. 
Затова говорят и получените 
досега обществени призна
ния-

обсъдиха

на
и представители

да сеса
срав-

А. Д.

За откриването на углавни 
стопанството в пред- 

период е необходи- 
по-голямо сътрудничество 

органи

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС В СУРДУЛИЦАдела в 
стоящия
мо, Нарушаване на позволеното 

потребление
между следствените 
от една страна и инспекцион 
ните служби, организациите 
на сдружения труд и секре
тариатите на вътрешни рабо
ти от друга страна. Засега, 
както се констатира на засе 
данието, в откриването 
криминални престъпления 
стопанството помощ - 
само представителите на сек 
ретариатите на вътрешни ра
боти и частично организаци- 

сдружения труд. Съ
действието на инспекционни
те служби липсва/ и като че 
ли изобщо 'не съществува.

на
в

оказват Пияде" ооновните училища 
на Власина рид, Божица, Кли 
сура и други както спомена
тия завод не са спазвали при 
етите мерила, па за лични до 
ходи са ползвали и средства 
та от фонда общо потребле
ние и с това нарушават ме
рилата за разпределение на 
дохода.

На заседанието е прието 
решение потреблението да се 
съгласува със самоуправител- 
ното споразумение. До края 
на годината всички организа
ции, нарушили този самоупра 
вителен акт, са длъжни да 
„влязат” в рамките на позво
леното потребление. Решено 
е да се формира комисия, но 
ято да проучи >и възможност
та за сдружаване на основ
ните училища според разпо
редбите на Закона за сдру
жения труд.

В обемния дневен ред на 
последното заседание на Из
пълнителния съвет на Общин 
ската скупщина се 'намери и 
•нарушаването при заплащане 
на месечни аконтации на лич 
'ните доходи при някои обра
зователни организации и Заво 
да за лекуване на болни от 
тубернулоза и други професио 
нални заболявания на респи
раторната система.

Именно, при заплащане на 
анонтации на лични доходи за 
период януари—юни т.г. обра 
зоватленият

В разискванията бе изтък
нато, че в областта на идей
но-политическото образова
ние има нужда от разгръща
не на по-голяма подготвител
на дейност за приемане 
млади запасни командири 
редовете на Съюза на кому
нистите.

ите на

на
вОт 125 различни престъпле 

тази година (в общи- 
Пирот, Бабушница и Ди

нюя в 
ните I
митровград) за 101 случай съ 
дебните органи са осведоме
ни от секретариатите за В7Д 
решните работи, за 2 случая 
от трудовите организации, за 
10 случая от частни лица и 
за 12 случая от съдиите за

На края на заседанието бе 
извршена подготовна за ор
ганизиране на предстоящите 
избори в тази
които трябва да приключат 
до началото на декември та
зи година. В. В.

Тези увеличения по отноше
ние на същия период на ми
налата година се движат от 
•над 16 до 52 на сто (в Клису
ра 24, а в Божица 26,5 
сто).

организация.

на
С. М.център „Моша
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— НАСОКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНАЛИСИНСКИТЕ ФОСФАТИВ МЕБЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „В. И. ЦИЛЕ" В ДИМИТ
РОВГРАД НОВАТА МИНА ЩЕ НАМАЛИ ВНОСАРЕКОНСТРУКЦИЯ 

И СТАБИЛИЗАЦИЯ
ПРЕДИМСТВАТАБосилеградсна община все 

още се намира между четири 
те най-изостанали общини в 
СР Сърбия, без автономните 
области. Но според установе
ните залежи преди всично на 
фосфати (има още графит, 
олово и цинк и др. минерали) 
се числи между най-перопеи 
тивните краища в Републиката.

ФОСФАТИТЕ

Ако започне енсплоата 
на фосфатите, Предимствата не са единстве 

но в рентабилността на напи 
таловложенията и в намалява 
нето на вноса на сурови фос 
фати, но и в развитието на 
изостаналата Босилеградсна об 
щина и целия Южноморавски 
регион.

Отделно значение има обсто 
ятелството, че мината ще ра 
боти със значителна анумула 
ция- Средствата на капитало
вложенията, включително и ли 
хвата на кредити, биха се вър 
нали в срок от 8 години. Го 
дишният процент на рентабил 
ност ще възлиза на 7 на сто. 
Изчисленията показват, че це 
ната на един тон фосфорен 
концентрат, произведен тук ще 
възлезе на 1100 динара, докато 
внесеният от чужбина нашето 
общество сега плаща по 1200 
динара.

Освен рентабилност на капи 
таловложенията, за оценяване 
на икономическата оправдано- 
ст за откриване на мината в 
Лисина, важни са и други ефе 
кти. Обезпечава се стабилност 
в снабдяването на производи 
телите с изкуствени торове, 
по-стабилни цени на тази суро 
вина, по-стабилни цени на из
куствените торове на домаш 
ния пазар.

Не бива да се отмине и фа
ктът, че с намаяването на 
вноса на фосфати ще се осъ 
ществи годишен валутен ефе
кт от 44 милиона долара.

Въпреки че са разрешени 
всички дилеми във връзка с 
оправдаемостта за откриване 
на мината, минно-леярният ба 
сейн „Бор” отстрочи приема
нето на инвестиционно реше
ние, което трябваше да се 
вземе още в началото на та 
зи година. Неотдавна при по 
сещението си на Босилеград 
ска община председателят на 
Скупщината на СР Сърбия 
Живан Василевич изтъкна, че 
компетентните трябва да ра 
ботят много по-интензивно по 
откриването на мината.

В тази насока при Изпълни
телния съвет на СР Сърбия 
се готви програма за предприе 
мане на мерки, необходими за 
откриването на мината.

цията
стопански все още изо
станалата Босилеградсна 
община ще стане бога
та, а вноса на тази де
фицитна суровина, 
ноето годишно се отде 
лят 80 милиона динара, 
ще бъде намален за 60

Димитровградското мебел
но предприятие „В. И. Циле" 
стопанисва тази година значи 
телно по-добре в сравнение с 
изтеклите няколко години, 
през които се работеше със 
загуба. Влияние върху тазго
дишните резултати са оказали 
много причини. Най-съществе 
ното е било да се изготви 
реален план, за разлика от 
миналите години, когато пър- 
венствено са „изготвяни" пла 
нове на желания- А това яс
но говори, че не са се имали 
предвид технологически заста
релите машини и недостигът 
на обортни средства.

много по-добри в сравнение 
със същия период на минала 
та година. Нужно е да изтък
нем, че личните доходи се из 
плащат рздовно, а за разли
ка от ми! алогодишнито загу
би — сега е осъществена пе 
чалба. Освен това личните до 
ходи са увеличени за 27 на 
сто, а. покрита е и миналого
дишната загуба.

В течение на годината има 
ше и проблеми, но и те са 
вече преодолени. Най-големи 
проблеми предизвика 
Рът в магазина за готови сто
ки и възпроизводствен мате
риал. В този пожар изгоряха

за

на сто.

След 20-годишни геоложко- 
минни изследвания от белград 
ския „Геозавод" и минно-лея 
рния басейн Бор, край Лиси 
на, на дължина от около 6 км 
са установени към 100 мили 
она тона сурови фосфати. На 
сае се за суровина за произ 
водство на изкуствени торове 
и фосфорна киселина. Това на 
ходище засега е единствено в 
Южна Европа.

За изследванията на лисин 
ските фасфати досега са изра 
зходвани около 20 милиона ди 
нара. Разбира се, изследвания 
та се провеждаха етапно с ча 
сти прекъсвания- Но установе 
ните залежи гарантират произ 
водство най-малко за 25 годи

лина в Прахово, Шабац, Носо 
века Митровица (и още 
по-малки) през 1980 година ще 
се изразходват към Ю0 мили 
она долара. Изчисленията по 
казват, че потребите от тази 
суровина ще възлезат на 1,5 
милиона тона, а за следващи 
те пет години 2 милиона тона.

ПРОЕКТИТЕ

пет

пожп-

В средносрочните програми 
на СФР Югославия и СР Сър 
бия до 1980 година е предви
дено откриване на мината в 
Лисина. В средносрочния 
план на Южноморавски реги 
он дори има доминиращо мяс
то. С договорите на основите 
за обществен план на Югосла 
вия за базната химия и неме 
тали до 1980 година, се утвъР 
ждава Лисина да обезпечава 
900 хиляди тона фосфорен 
концентрат. Изтъква се още

ни.
— Най-новите изследвания 

посочват, че находището на 
Фосфати се простира на мно 
го по-голяма площ и в преде 
лите на Любата. Паралово и 
Бранковци. Тук могат да се 
очакват нови запаси от над 100 
милиона тона. с което югослав 
ските потреби от тази сурови 
на могат да се задоволят до 
ри цели 40 години.

стратегическия характер на та 
зи суровина в производството 
на храни.

Минно-леярният басейн Бор 
е изготвил инвестиционно-тех 
ническа документация и прог 
рама с подробно решени тех 
ническо-технологически и ико 
номически показатиле за целе 
съобразността от използване 
на лисинските фосфати. Спо
ред нея за откриване на мина 
та са необходими капиталовло 
жения от около 2.4 милиарди 
динара и още 160 милиона ди 
нара за изграждане на работ 
ничесни жилища. Приблизител 
но същата сума се изразход 
ва за тригодишно внасяне на 
фосфати.

Мебелите на „Циле” намират добър пласмент
Затова голямо значение за 

тазгодишната дейност са има
ли подготовките направени 
към края на миналата годи
на. Изготвен е най-напред ре
ален и осъществим план — 
запланувано е производство, 
което ще обезпечи изплаща
не на редовни лични доходи 
и покриване на разходите.
Следващата крачка е била о- 
безпечаване на обортни сред
ства за такова производство.

— Без оборотни средства 
нямахме изобщо възможност 
за каквато и да е работа. По 
ради това най-важната задача 
към края на миналата година 
беше обезпечаване на оборот
ни средства, без които беше 
невъзможно осигуряването с 
необходимите материали и су 
ровини за производство, зая
ви директорът на трудовата 
организация ГЕОРГИ НАЦКОВ.
Благодарейки на Общността 
за настаняване, нанто и на 
общностите за инвалидно и 
пенсионно осигуряване и на 
Белградската банка успяхме 
да обезпечим нужните сред
ства.

А това значеше, че първата 
и най-важна крачка беше на
правена и можехме да започ 
нем с производство и осъще
ствяване на плана.
РЕЗУЛТАТИ МНОГО ПО-ДОБ
РИ ОТ МИНАЛОГОДИШНИТЕ 

През тази година в „Циле” 
е запланувано производство 
на различни видове мебели на 
стойност от 33 милиона дина
ра. В собствените магазини е 
предвидено да се осъществи 
оборот на стойност от 21 ми
лиона динара.

Според даните и работата 
от началото на годината досе 
га в предприятието смятат, че 
плана ще бъде осъществен, 
ако не цялостно то поне приб 
лизително. А най-добър пока
зател в това отношение са до 
сегашните резултати. През 
първото полугодие на текуща 
та година общият, чист 
ход, личните доходи и т.н. са

всички произведени стоки, ко 
гато имаха осигурен пласмент 
на пазара. Освен това трябва
ше да се чака за материали 
и суровини и по този начин в 
организацията не бяха в съ
стояние на време да достав
ят стоките на купувачите. Ес
тествено, че тези, непредвиде 
ни проблеми, създадоха раз
ходи, които въпреки обстоя
телството, че ще бъдат на
ваксани от Общността за о- 
сигуряване на лица и имуще 
ство „Дунав”, ще имат и оп 
ределени последици. 
РЕКОНСТРУКЦИЯТА — НАЙ- 

ВАЖНА ЗАДАЧА
— Ние сме доволни от таз 

годишните резултати, но са
мо частично и то ако ги срав 
няваме с резултатите от ми
налите години. В това отноше 
ние имаме предвид, че не ра 
ботим вече със загуба, имаме 
оборотни средства за редовна 
дейност, личните доходи се 
изплащат на време, взаимни
те отношения са подобрени.

Затова най-важна и най-спе 
шна задача намираща се пред 
колектива на „Циле” е рекон 
струкцията на фабриката. С 
тази реконструкция, както е 
предвидено в програмата, про 
изводството трябва да се уве 
личи за 2,5 пъти, личните до
ходи за 70 до 80 на сто, с 
което личните доходи би би
ли на равнището на репро
дукционната цялост в Репуб
ликата и т.н.

За обезпечаване на средст
вата за реконструкция са осъ 
ществени контакти на равни
щето на Републиката и очак
ва се, че ще се получат. В 
това отношение 
всички необходими докумен
ти и в началото на идния ме 
сец „Циле” ще се обърне с 
молба до Фонда за 
развитието на изостаналите те 
ритории и в началото на след 
ващата година се очаква да 
започне реконструкция на фа 
бриката.

ПОТРЕБИТЕ

Фосфатите са незаменима 
суровина в производството на 
изкуствени торове („суперфос
фати”), имащи решаващо зна 
чение за съвременно селско
стопанско производство. Също 
тана концентратът на тази ру 
да се ползва за производство 
на фосфорна коселина, чиято 
употреба е твърде широка в 
химическата 
Какво е приложението й кра
сноречиво показва фактът, че 
миналата година нашата стра 
на е внесла 1,3 милиона тона 
фосфорен концентрат на стой 
ност от 80 милиона долара. За 
нарасналите потреби на фабри 
ките за производство на мине 
рални торове и фосфорна кисе

промишленост.
Инвестиционната 

предвижда мината да се завъ 
рши за четири години. В на 
чалото биха работили 1500 ра 
ботници от различни квалифи 
кационни структури. Когато бъ 
де напълно готова тук работа 
биха намерили още три хиля 
ди души.

програма

В. Велинов

СРЕЩИ

Награда-празнание за всички работници в колектива
Има хора, чиято работа оста 

ва незабелязана по-дълго вре 
ме. Работят с години, почтено 
и с любов, и по този начин 
слагат основни във воични сре 
ди, нъдето се намират. Подо
бен е случая и с Добрила То 
мова, тридесет и осем годи
шна полуквалифицирана рабо
тничка в мебелното предприя 
тие „В. И. Циле". Вече 21 го 
дини как работи в тази орга 
низация, като първа жена нас 
танена на работа в това пред 
приятие. През това време е 
изпълнявала всички задълже
ния на работното място, не е 
ползвала нинакви „привиле
гии", не е отивала на отпуск 
по болест без крайна нужда, 
била е антивна на обществе 
но-политичесното поле. . . То
ва е почти воично от „трудо
вия паспорт" на Томова.

Дейността на

на тържествена сесия на об
щия събор в Димитровград, 
значително признание 
темврийска награда за резул 
тати, осъществени в областта 
на стопанството. И 
реат може да се гордее, по
неже в тази награда са вграде 
ни 21 година трудов стаж и 
21 година ежедневна дейност 
на работното място.

Доволна съм от получе 
ната награда и я приемам ка
то признание на всички работ 
ници в нашата 
Като признание към 
ра, които са дълги години 

предприятие и които оста 
наха и в най-трудните моменти 
В моменти, когато 
ха минимални лични доходи, 
когато стоките нямаха пласме
нт на пазара, когато нямаше 
какво да работим. А 
моменти беше твърде 
да запазим здрави отношения, 
от които зависеше

Сеп

като лау-

организация.
онези хосе събират

в
това

се приемаподтик

съществуване на организация
та и по този 
по-добри дни за

в тези 
важно

начин дочанам 
всички ни.

такива хора 
не остава обаче и незабеляза 
на. Томова получи тази година,

Д о-
А. Д.

и самото А. Д.
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МНЕНИЕ
КОМЕНТАР

ДА СЕ ПОМАГАТ АКЦИИТЕ В МАХАЛИТЕ Няма сдружени 

земеделцив един от миналите 
броеве на в. БРА 
ТСТВО беше писа
но за постижения
та на махала Джо 

ринци в село Млекоминци. В 
това село махалата сама е на 
правила път, електрифицирала 
къщите. Сега се готви да 
строи водопровод и да органи 
зира още някои акции.

ват това хората от

тересуват друга. А местните 
общности често 
парични средства за разреша 
ване на комуналните въпроси. 
Често пъти няма 
ност в селата, така че нсяка 
махала на пръв план поставя 
само
най-важни.

какви парчини средства ще 
бъдат проведени.пъти нямат

Много е важно при това да 
се не дойде до междумахале 
нсни свади за пътища, вода 
и др. Такива спорове обикно 
вено отрицателно влияят вър 
ху провеждане на комунални 
те акции в нашите села.

В ПРОЦЕСА на сдружаването на частните земедел- 
р ски производители в Босилеградска община съгласно За- 
р кона за сдружения труд, засега няма по-значителни пран- 
| тически резултати. Прави впечатление, че съвкупната ан- 
р тивност в тази област се изчерпва с дълготрайни подгот- 
| вителни мероприятия, които доста бавно се реализират. 
- При това имаме предвид факта, че досега в цялата общи

на няма нито един сдружен земеделски производител. Тун 
обаче възниква и един прантичесни въпрос: кои форми на 
сдружаване да се прилагат при положение, когато в Боси
леградска община нз съществува нито една земеделсна 
кооперация, която според Закона за сдружен труд е осно
вен организатор и носител на този важен обществено-ино- 
номически процес.

Засега остава това

и солидар-

своите проблеми като 
А такива пробле 

ми има много: махалски пъти 
ща, електрификация, довежда 
не на вода, обществени сгра 
ди и др.

Как успя 
Джоринци?

Опитът на тази махала мо
да бъде поучителен при

мер и за други хора.

Акциите в махалите трябва 
да бъдат добре организирани 
и да се знае кога ще бъдат 
завършени. Често пъти една 
работа се протака дълго вре 
ме и това лошо влияе на хора 
та в тяхния ентусиазъм. Хора 
та обикновено искат бръзо да 
видят резултатите от своя 
труд. Неорганизираните акции 
деморализират хората и след 
това е трудно да се включат 
в други трудови начинания-

Сега се поставя въпросът 
как да се организират работи 
те за да може акциите да се

же

да бъде Основната организация 
за селскостопанска дейност и изкупуване „Напредън", коя
то работи в състава на Предприятието за производство, 
оборот и битови услуги „Босилеград". Не бива да се от
рече, че тази организация, която кадрово и материално е 
добра — бездействува. Обаче нейните интереси не винаги 
съвпадат с целите на сдружаването.

Въпреки тези обстоятелства дейността,, ноято поде
ма тази организация дава реални предпоставки за създа
ване на условия в сдружаването с частните производите
ли да се навлезне много по-решително и успешно, 
нещо произхожда от факта, че тази организация съвмест
но с „Власина продунт" от Сурдулица строи две мленари 
в селата Райчиловци и Горна Лисина, които трябва да бъ
дат готови до края на годината. В мленарите дневно ще 
се изкупува по четири хиляди литра краве и овче мляко. 
Това ще бъде първият почин за организирано изнупуване 
на мляко, което ще насърчи по-нататъшното развитие на 
животновъдството в Босилеградска община.

Не по-малко значение за сдружаването на земедел
ските производители ще има и изграждането на промиш
лен обект в Босилеград за преработка на картофи и про
изводство на животновъдна храна. Необходимите за тази 
цел проекти наскоро ще бъдат готови.

Модернизирането и реконструкцията на комуналната 
кланица в Босилеград също така ще съдействува за раз
витието на животновъдството в общината.

От значение е да се изтъкне, че основната органи
зация „Напредък”, съгласно развойната си програма, от
чита добри
и подобряването расовия състав на добитъна.

Всичко това говори, че се създават условия за сдру
жаване на земеделските производители 
възможност за преустройство на босилеградсното 
Обаче, за осъществяването на този процес нужни са кон
кретни акции.

1
I

Ние сме свидетели 
много са полезни акциите в 
махалите когато са добре ор 
ганизирани. Хората в такъв слу 
чай разрешават водоснабдява 
нето, електрификацията, стро
ят пътища. И още нещо: си 
гурно е, че когато една ма 
хала сама, с крайни усилия 
решава някой свой проблем 
ще й помогне и местната об 
щност и Общината в довър 
шване на обекта.

колко
Това

Махала Джоринци

Селата на Босилеградска об 
щина имат много махали. В 
някои села те са близо една 
до друга. В други махалите 
са отдалечени с повече кило
метри. Танива са селата Ду
кат, Църнощица, Горна Люба 
та. Горно и Долно Тлъмино 
и др. В селата които са „в 
куп" е по лесно да се прове 
ждат комуналните акции. В се 
лата обаче с повече махали 
въпросът с номуналните акции 
е по-сложен, защото пробле
мите на една махала не ин-

провеждат организирано, друж 
но и по този начин работите 
да се довеждат до свой край 
по-успешно. В такива случай 
местните общности могат да 
изиграят важна роля- Местна 
та общност трябва да подпо 
мага хората в махалите да 
разрешават своите комунални 
проблеми. Не трябва да се ос 
тавят сами да работят. Просто 
трябва да съществуват плано 
ве от които ще се види в коя 
махала кои акции, кога и с

Затова делото на Джоринци 
може да служи за пример и 
на други махали в селата на 
нашата община как трябва да 
организират своите комунални 
акции и как трябва да се на 
сърчават от страна на Местна 
та общност в селото.

I
резултати в създаването на изкуствени ливади

единствената 
село.

ИВАН АНДОНОВ В. В.

г ДЪЖДОВНА ВЕЧЕР в Звонци. Още в ранните часо
ве хората се прибират в къщи край радиопаратите и теле
визорите. Тук край пътя от прозореца на една къща се 
показва малка тръба от която излиза гъст черен дим. На 
прозорчето се показваше светлина. А вътре край казана 
седеше Мада Тасев. Нашето влизане той не забелезя. Сла 
гаше дърва в печката. В тъмнината едвам го забелязахме, 
а след малко в тази приятна обстановка и в очакване да 
„протече" казана завързахме разговор.

ЗАПИСАНО В КАЗАНИЦАТА

'*

— Тая година нямаме много работа около варене на 
ракия- Малко родиха сливите... Недей да мислите, че тая 
ракия ще бъде слаба, аз я подсилих с миналогодишна 
сливова и сега очаквам добра ракия-

Мада се вглежджаше в нас, непознати хора дошли 
така късно в неговата казаница и отначало трудно отго
варяше на зададените въпроси. Но след това като раз
брах, кои сме и откъде идваме започна да разказва исто
рии от селото и неговото домакинство, което у нас събуди 
голям интерес. Мада и съпругата му са от пооледното го
лямо домакинство разформирано през 1953 година. В тях
ното домакинство заедно са живеели и работили 35 души!

— Сигурно ви интересува как е могло да се живее 
и работи в така голямо домакинство, нъдето е имало ня
колко снахи и свекърви и зетове и братя и бащи? Много 
просто. Баба Станойка, спомням си, държеше ключовете 
от парите. Тя предлагаше и какво трябва да се работи в 
домакинството, на кого какво да се купи. И мога да кажа, 
че не е имало неразбирателство в това отношение. Баба 
Стания често пъти сутрин ставаше рано и донато онахите 
още спяха тя подготвяше закуска 
души.

Силни 

сме с 

коопера
цията

Мада и Зора Тасеви

кинството. От някогашното домакинство на дядо Тасо сега 
съществуват повече малки домакинства в Звонци и други 
места в СР Сърбия-

— Трудно е това, че сме сами — наза Зора. — Но 
през последните години много ни помага кооперацията. Тя 
изкупува млякото и добитъка, помага ни с храна и така се 
чувствуваме по силни, като някога в голямото доманинство. 
Ако не беше кооперацията трудно щеше да се излезе на 
край-

да закуска за 35

Аз бях на 17 години ногато домакинството се раз
формира. А това стана след смъртта на дядо Тасо през 
1953 година. Имах желание да продължа образованието си, 
но това не можах да постигна защото родителите ме за
държаха на имота.

В разговора се намесваше съпругата на Мада — Зо
ра. Тя сложи на жарта няколко класа зелени царевици за 
почерпушка, докато стигне първотока и разговора насочва
ше от миналото в настоящето. Те сега са трима в дома-

Огънят се разгоря. Комниата в казана започна да 
нипи. Вече замириса на ракия но ние не дочанахме пър
вотока. Обещахме на домакините да дойдем друг път ко
гато ракията се „устои".

Б. Н. — А. Д.
у
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НАД КАКВО РАБОТИТЕ СЕГА?РЕКОНСТРУНЦИЯ НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР В ДИМИТРОВ
ГРАД Зорица Николова-Костич:Създават се условия за 

по-богата дейност
РИСУВАМ ПЕШИ ОТ СИЧЕВ0«

с богатството на цветове, баг— Като член на Сичевашна масивири, внушителните 
всично това не е само денор,

та колония, понастоящем ра 
ботя цикъл пейсажи от Сиче 
во. С най-новите си творби а една наистина развълнувана 

емоционалност. Оттук е и ра* 
Зорица Кос-

кабината, читалнята, да се уре 
дят площите пред самата сграД ълги години помещения 

та спъваха активността 
на Културния център в 
Димитровград.

един месец, по повод Деня 
на освобождението на Димит 
ровград и във връзка с Титови 
те и наши юбилеи, започна 
генерална реконструкция на 
Културния дом. С това трябва 
да се съзадат условия за една 
по-широка културна активност.

Всъщност този обент на кул 
турата беше построен непос 
редствено след освобождени 
ето. Своевременно той пред- 
стваляваше хубава сграда, съ 
временна и сравнително фун
кционална. А нейният строеж 
бе на доброволни начала — с 
доброволен труд и самообла 
гане на гражданите. Култур
ният дом по това време е за 
доволявал културните изисква 
ния.

ще се представя на „Сичеваш 
ката колония ,77", която ще збираемо защо

Да, СИтич насочва вниманиетосе открие на 15 октомври, та 
зи година. Досега главно рабо 

„Цветя” и ,,Укра-
Но това е само една част. 

Най-голяма сума от инвости 
циите ще се изразходват за 
уреждането но сутеренските 
помещения, където младежта 
трябва да развива своята кул 
турна дейност.

Преди към пейсажа.
към фиС подчертан усетвърхутех къмнежното,къмнното,шения”. Без да напускам ин вемоционалния заряд, тя и

ебе си потореса към цветята и издели този цил изказва сята на филигранните майстори
с разсвойствения и начин:у мен нана украшенията 

расна интересът к-ьм пейса тонове, но пестеливо,кошни
подчинено на богатавсичкожа. Може би околността наА трябва да се каже, че при 

Културния център успешно ра 
ботят самодеен театър ,.Хри
сто Ботев", културно-художес
твено дружество „Иван Карай 
ванов", танцов състав, кино, 
библиотека. Напоследък цен
търът разшири своята дейно
ст. Започна 
школа, шнола за основно музи 
кално образование. Предвиж
да се (след реконструкцията) 
да се открие школа за изуча 
ване на чуждестранни езици, 
школа за самоуправителите, а 
също в рамките на центъра 
да работи и досегашния син- 
динален хор. Също така ще се 
положат усилия за откриване 
на мезуй, художествена гале 
рия и прочие.

душевност. И при изблицитеСичемо с пищната си красота
радост, и при въздържа-и разкош повлия да се об-ьР 

на и към този жанр в изобра
на
не, особено когато се стреми 
нъм достоверност, Зорица Низаявизителното изкуство

Костич си оставаЗорица. колова
Ст. Н.подчертан лирик.Инак, щедрата природа

Бележка за 

художничката
с работа авто-

Зорица Николова — 
Костич е родена през 
1937 година в Димитров 
град. Завършила е Ана 
демията за приложни из 
нуства в Белград. Пона

Днес Димитровград има ня
колко хиляди трудещи се, нов 
икономически потенциал, реди 
ца нови обществени институ 
ции и организации. Затуй се 
яви необходимостта от рекон 
струкция на културния център, 
за да стане наистина пълноце 
нно средище на културния жи 
вот в града и общината.

.Благодарение на усърдието 
и правилното 
Общинския комитет на СКС, 
Общинската скупщина и оста 
налйте обществено-политичес
ки организации, както и на от
делни организации на сдруже 
ния труд, а с помощта на Ре 
публиканската културна общно 
ст, Културният център бе в 
състояние да обезпече инве 
стиции на стойност от 900 хил 
яди динара.

Тези средства дадоха възмо 
жност да се пристъпи към ре 
конструкция на културния дом. 
С нея трябва да се преустрои 
малката зала, хола, външната 
фасада, да се свържат кино-

- -ЩМ
стоящем е предподава- 
телкл по живопис и йз 
образително изкуство в 
основното училище ,,21 
май" в Ниш.

Досега е устройвала 
самостоятелни изложби 
в Ниш (1966 и 1968) и 
в Белград (1975).

Участвувала е на ко 
изложби —

Естествено, всичко това ще 
се развива в насока за задъ 
лбочаване на самоуправление
то, нато при това се ангажи 
рат все по-голям брой работ 
ници от непосредственото про 
изводство и други, проявили 
се в областта на културата де 
йци.

отношение на

лективни 
УЛУС — овите изложби 
от 1966, Октомврийски 
салон 1966, 1967, 
в Сичево 1967 и 1978, в 
Ниш и Титоград.

За да оказват пряко влияние 
върху работата на Културния 
център работниците, граждани 
те, младежите, обществено-по 
литическите организации, орга 
низациите на сдружения труд 
и други — центърът ще изда 
ва свой бюлетин от началото 
на идущата година.

1973,

ДИМИТРОВГРАД

Открива се
отделение
за деца с
нарушено
психо-физи~
ческо
здраве

Кирил Трайков

СУРДУЛИЦА

Закриване на селени училища
йковичева и в Кострошевци.

До закриването на 
„джуджета-училища" 
тъй като съществува решение 
на Общността по ооновно об
разование там, нъдето има по- 
малко от 5 ученика не може 
да съществува училище. Вси
чки ученици обаче се обхва 
щат с редовно обучение. За 
преподавателите също се обе 
зпечава работа, тъй като в дру 
ги среди броят на учениците 
расте.

Миналата година, поради ма 
лко ученици, бяха закрити учи 
лищата в Паля и Златанова 
махала и по един клас в Дея 
нова махала и Киевац. Тъй 
като броя на учениците в полу 
планинските предели на Сурду 
лишка община и по^нататък 
твърде интензивно продължа 
ва миграцията се налага ново 
закриване на училищата и 
класове. Закрити са училища 
та във Вучаделец, Битвърджа 
и' Соколова махала, както и V 
и: VI класове във Власина, Сто

такива
идва, Зорица Николова — Костич: ЦВЕТЯ

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМ ОДЕЙЦИ

НА ГРОЗДОБЕРА В 

АЛЕКСйНДРОВАЦ ЖУПСКИ
На неотдавна състоялото се 

заседание на скупщината 
делегатите на Самоуправител- 
ната общност за предучилищ
но и основно образование бе 
обсъдена и възможността за 
откриване на едно 
отделение за деца с наруше
но психо-физическо здраве при 
Центъра за предучилищно и 
•ооновно образование в Дими
тровград.

Решението е навременно и 
необходимо, защото само 
Димитровград има шест таки 
ва деца. Няколно деца има 
и в димитровградските села. 
Засега тези деца се школу- 
ват в Пирот.

Скупщината взе 
Изпълнителният отбор на об
щността да проучи 
възможности за откриване на 
това отделение за учениците 
от първи до четвърти клас.

на

Една група самодейци 
Димитровград тези 
гост на града побратим — А- 
лександровац Жупски и 
участие в тържествата по слу 
чай гроздобера в този край- 

По такъв начин

смесеноС. М. от градските самодейци дадоха 
свои принос за укрепване на 
братството между двата гра
да побратими Димитровград и 
Александровац Жупски.

дни без

взеКол®81 в Босилеград93
димитров-ПРЕЗ миналата седмица в 

Босилеград гостува ансамбъ
лът за народ
ци ,/Коло” от Белград, чиито 
изпълнения въодушевиха бо- 
силеградската публика.

Този концерт бе организи
ран щ:, финансиран от Републи 
канската самоуправителна об-_ 
щност: по култура. Трябва о- 
баче да се каже, че такива 
гбстувания в Босилеградска 
(Община ..засега твърде рядко 
Се организират. Една от при
чините е че липсва на под

ходяща зала, защото култур
ния дом все още не е завър 
шен. Но и Общинската само- 
управителна общност по кул
тура и Центъра за култура не 
проявяват достатъчна 
ност по-често да организират 
подобни културни манифеста
ции, поне в Босилеград. За
щото за концертни, театрални 
и други гостувания Републи
канската общност по култура 
е отделила известни средства.

Д. С.
вни песни и тан-

актив-

решение

всички

В. В. д. С.
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ОБЗОР

спортзн отбор Иванов, Алекса Радев, Нозко 
Велков, Васко Велчев, Томис 

Г аков, [ръководство) и 
Никола Ге
лав

оргиев, преподава
тел по физическоБаскетболният 

„Свобода”
възпитание.01 бор на години престанаха да не с напътствия и съветииграят,

ил,? напускат отбора, редица 
баскетболисти. В

от Димитровград 
след завършилите тазгодишни 
СЪмТезанИя 380 първо място 
в Източна републиканска Б ди 
визия и догодина ще бъде

треньора.
тези трудни 

мог.знти, когато съществуваше 
опасност за разформиране на 
отбзоа, се намериха сили и за

ПОРАЖЕНИЯ, КОИТО
ЯВАХА МЛАДИТЕ БАСКЕТБО 
ЛИСТИ

Естествено, че резултатите 
не „дойдоха” веднага. Този
млад отбор търпя една годи
на поражение след пораже
ние. Но никой за това не ги

Дори иупрекна. зрителите,
чувствителни в това отноше
ние, ги поддържат, като че ли
знаят, ,,ч'.! резул 
дойдог по-късно! В тази важ 
на, преломна година, в пора 
женил се калява един отбор. 
Една година по-късно, започва 
похода към върха. И се стиг 
на до първото място.
От по-възрастните играчи сега 
играят ИВАН СИМОВ (24-го- 
дишния треньор на отбора), 
МАРяН ПЕТРОВ (капитен на 
отбора, също на 24 години), 
САШКО МИТЕВ [24), ИВАН 
•ВЕКОВ (21) и от време 
ме играят ЕМИЛ

татите ще .Кощана на димитровградската сцена

Отчетно-изборно събрание на 

самодейния театър »Христо Еотев«
НА 6 ОКТОМВРИ 

Димитровград се състоя 
подборно събрание на само 

на вре дейни,] театър „Христо Бо- 
™ " при Културния център.

Освен членовете

т. г. в 
отчет

знания на целия самодеен но 
лектив.

На събранието също така
изтъкнато, че самодейци 

те имат мотиви за още по-уси 
лена работа. Преди 
наближава денят, 
ще се чествува деведесетго- 
дишнина от първото

Баскетболният отбор „Свобода’’ бе
СОКОЛОВ 

(22) и НИКОЛА МИНЕВ (20). 
Всички те са студенти и имат 
баскетболен „стаж” от 5 до 
9 години. Но силата на отбо 
ра, бихме казали, е 
в младите: РАНГЕЛ 
НОВ, който има само 19 годи 
ни, а вече пет години как иг 
рае. НИКОЛА АЛЕКСОВ (18), 
ДРАГАН ПЕТРОВИЯ (17), МИ 
ЛОРАД НИКОЛОВ (19),
РАН ГЕРОВ (17), които игра-

тевчлен на Сръбска дивизия. То 
зи степен на състезания (след 
първа и втора баскетболна ди 
визия) е трети по ранг и ка 
чество в страната ни. Това е 
голям успех за младите бас 
кетболисти на „Свобода” и за 
димитровградския спорт изоб 
що.

почва съззване на нов отбор. 
Бяха „рс. аутирани” млади мо
мата които имат само воля 
за игра и любов към спорта. 
Още нещо, което е от гол 
ямо значение: идването 
Иван Симов за треньор на от 
бора. Този тогата 22-годишен 
баскетболист, успя за две го 
дини да създаде един нов, 
млад и силен отбор. Всестра 
нна подкрепа му оказват 
група ентузиасти:

на театъра, 
на събранието присъствуваха 
и председателят на Общинска 
та скупщина БОРИС БОРИ
СОВ, председателят на Соци 
алистическия съюз СЪРБИС- 
ЛАВ ЗЛАТКОВИЧ, 
телят на Общинския съд ВА
СИЛ ТОДОРОВ и други обще 
ствено-политически дейци 

30 общината.
В отчета бе изтъкнато, че 

ят по две години и ДРАГАН самодейният театър „Хр. Бо-
СИМЕОНОВ (18), АЦА СТОЯ тев” през изминалите три го
НОВ (17), ЦВЕТАН ФИЛИПОВ дини е имал забележителна
(15) и ДРАГАН ЕЛЕНКОВ (на дейност. Пос/^гнатото обаче 
16-годишна възраст) които иг не е всичко, което може да
раят само една година. Ге са осъществи театърът със сво-
ученици и остават в Димитров ите 72 чланове. Но за да раз
град още 3 години. нообрази своята дейност, теа

Тели млади момчета, чиято търът трябва самоуправително
средина възраст е 18 години, Да се преустрои и да започ
успяха в течение на тази го не с планова, а не стихийна
дина от 14 срещи да спечел дейност, 
ят 10, а само в четири мача 
претърпяха поражение. И във 
всички от тези мачове те

висчко
когато тук

театрал
но представление („Геновева”. 
изпълнена 1888 година), след 
това провъзгласяване на Ди
митровград за град на само 
дейците и пр. Възможности 
те за успешна работа също 
така са големи, защото вед 
наж подготвено едно театрал 
но представление може и по 
няколко пъти да се изпълня-

все пак 
СПАСЕ-на

председа-

Този успех е още по-значи 
телен ако се знае „история
та” на отбора през последни 
те няколко години. Преди две

в
и

Димитър

ДОЛНА ЛЮБАТА ва.
Събратнието приключи 

избирането на нов 
лен съвет от девет членове: 
СЛОБОДАН АЛЕКСИЧ, ЛЮБО 
МИР ГОЛУБОВИЧ, НИКОЛА 
АНДОНОВ, ЦВЕТАНКА ВОИНО 
ВИЧ, ВАСИЛ КАМЕНОВ, СРЕ 
ТЕН ИГОВ, ЧЕДОМИР НИКО
ЛОВ. НИКОЛИНА РАНЧЕВ и 
НОВИЦА ПАНИЧ. За

П с
управите-ь ■ Л В я \а й

на стените цветни 
на другаря Тито, мисли 
нашия вожд, отразяващи би
та на нашия самоуправителен 
социализъм и външната необ
вързана политика, телевизор, 
две масички, портрети на ар
тисти, певци, спортисти...

Ето в такъв „клуб на мла
дежта” долнодюбатските 
дежи през лятото всяка ве
чер се събираха, договаряха 
се, решаваха проблемите, пла 
нираха по-нататъшната си де 
йност, организираха танцови 
забави, гледаха „Дневник”, 
филмове, спортни предавания. 
„Клубът" стана техен втори 
дом.

И сега, ногато повече от 
младите са в училища и на 
факултети, клуба редовно со 
посещава. Тук се подготвя 
програма за чествувано на 
Деня на републиката и Нова 
година, а воично в знак на 
Титовито и наши юбилеи. Без 
спорно, когато дойде зимна
та ваканция, той ще заживее 
още по-богато.

Сигурно е, че за успешна
та работа най-заслужен е пре 
дседателят на първичната ор 
ганизация на СОМ Драган 
Христов. Думи на признател
ност трябва да се отдадат и 
на директора на училището 
Кирил Иванов, който приклю
чи ток от своята къща.

Считаме, че пример-ьт на 
долнолюбатските младежи мо 
же да послужи за образец и 
на други младежки организа
ции. Достатъчно о да имат 
желание за работа, а условия 
и останалото се решава с у- 
порит труд.

В РАБОТАТА на младежка
та организация в Босилеград- 
ска община един от най-се
риозните проблеми е липсата 
на помещения за обществе
на и културно-забавна дей
ност. В нито едно село, па и 
в града, младежите нямат 
свои помещения. Оттук изни
ква и въпросът: къде да се 
договарят за работа, да ра
зискват и оешават по належа 
щите проблеми, да провеж
дат обществено-политически и 
културни мероприятия и да 
си устройват забава и раз
влечения? За целта обиннове 
но се ползват учебни стаи и 
малките помещения на райо
нните библиотеки, които има 
само четири в цялата общи
на.

Не по-малко този проблем 
е актуален и в първичната 
организация на Съюза на со
циалистическата младеж в До 
лна Лдобата. До преди пет- 
шест години разбирателство 
за проблема за помощения 
на младежта проявяваше то
гавашният библиотекар. И ус
пехите не изоставаха. По-къс- 
но се явиха трудности, а глав 
но че вече половин година 
читалището изобщо не рабо 
ти. Затворени и изложени на 
прахта са ннигите, телевизо
рът, шахматови табла.

Младите обаче доказаха, че 
ако се работи — всично мо
же да се направи. В началото 
на лятната ваканция изедй- 
ствуваха една стаичка 
ако се работи — всичко мо- 
м.) в кооперативния дом и я 
превърнаха в кътче на мла
дост и акция. От помещение, 
потънало е прах, стаичката 
се превърна в уютно нътче:

портрети
на

Да напомним за предсе
дател на управителния съвез 
бе избран Любомир Голубо- 
вич, гимназиален учител 
Димитровград. Събранието 

прие за предстоящия театра 
лен сезон и одобри подготов 
ката на

успехите 
на театъра с представленията 
„Банович Страхиня” през 1976 
и „Снаха" през 1977 година. 
С тези представления само
дейният театър се представи 
и на самодейни прегледи във 
вътрешността на страната. От 
делни артисти за хубаво из
пълнена роля спечелиха пър 
ви места и високи признания- 
В крайна сметна това са при

пленяха не само с играта, но 
и с културното и спортсмен
ско си държание, с психичес 
ката си сигурност и с волята 
за добри резултати. Нужно е 
да отчетем и това, че могат 
да бъдат пример и като добри 
ученици и активни младежи.

в
мла-

представлението „Ив 
” Стеван Сре-кова слава от 

мац.

А. Д. Д. С.

БАБУШНИЦА

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКО ИЗДИГАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ
С наближаваното на Едина 

десетия конгрес на Съюза на 
югославските комунисти и Ос 
мия конгрес на Съюза 
комунистите в Сърбия — со 
засилва идейно-политическата 
подготовка на членовете 
СН в Бабушнишна община.

Преди всичко, голямо внима 
ние се посвещава на маркси 
ческото им издигане.

Според плана на комисията 
за идейно-политичесна — рабо 
та при Общинския комитет на 
СНС — до края на настояща 
та и в ларвите месеци на ид 
пате година — в партийните 
организации по основните ор 
гарнизации на СН в основните 
организации на 
труд, местните общности и по 
училищата — що бъдат об 
съдени следнито теми: рево 
люционното роля но работни 
чеоката класа в международ 
ното работническо движение;

на Съюза на синдикатите.
3 шест отделения на школа 

та. в два зикъла, ще бъдат 
обработени основно към 60 
теми, третиращи въпроси от 
наша самоуправителна деле
гатска система. Отделения на 
Шнола на самоуправителите 
ще бъдат създадени към но 
вооткрития цех на заводите 
„Тигър" в Бабушница с 30 нур 
санти. а отделения с по 20 
курсанти ще работят към 
химическата промишленост 
„Лужница" и основната орга 
низация за печатни тънани 
„Тенстинолор".

Едно отделение ще бъде 
създадено от курсанти от 
по-малките организации на 
сдружения труд.

След изучаването на всяна 
тема ще бъдат организирани 
консултации и изясняване на 
неясни въпроси.

за класовата същност на поли 
тината на необвързване; за 
самоуправително сдружаване 
на труд и средства, за самоу 
правително планиране и пр.

В началото на идната го
дина — в рамките на подготов 
ките на Единадесетия конгрес 
па С10.К ще бъдат разучени 
темите: развитие на нашата 
самоуправителна система, де 
легатската система и за вне 
дряването на система по все 
народна одбрана и обществе 
«на самозащита.

ПРОДЪЛЖАВА С РАБОТА 
ШКОЛАТА НА САМОУПРАВ 
ЛЕНИЕ

на

на

(4x3 сдружения
И Шнолата на самоуправи

телите „Милентие Попович", 
която в първите две години 
додо добри резултати в Бабуш 
нишка община тези дни 
почва с работа в организация

за
М. А.Нирил Георгиев
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0якпгт Мероприятия с дългосрочно значение
Първа победа на 

»Асен Балканския
• систематично да се следи 

С7,стоянието иа зам'ьрсеиост 
на жизнената среда, иато се 
определи система иа поетоя 
нно измерване;
• да се разработи система 

иа провеждане на перманен
тни възпитателни и пропаган 
дни мероприятия 
на защита на жизнената сре 
да, да се подкрепят 
мероприятия, извисяващи 
муиалната хигиена;
• залесяването на терито

рията на общината да заеме 
още по-важно място и да при 
влече всички субекти, относно 
организации.

Накрая да кажем, че и ос 
таналите мероприятия 
една основна цел: не само да 
се предпазят почвата, водата 
и В7>здуха от зам7,рсяване, но 
чрез организирани акции зна 
чително да се подобри окол

Тази година е про
възгласена за Международна 
година по опазване на жизне 
мата и околна среда на чове 
иа. Една такава инициатива на 
мери широк отклик и у нас. 
В много среди са изготвени 
програми, които вече се из 
пълняват. Всред тях е и 
Оурдулишка община.

Отчитайки, че все повече 
се застрашава околната сре
да на човеко, че са наст7,пи 
ли сериозни нарушения 
биоложката система — 
щинската конференция ана 
лизира състоянието на жиз
нената и трудова среда 
човеко в общината.

Изтъкна се, че на терито 
рията но общината, се явя 
во необходимост от защита 
но водата, потоци и рекички. 
Водоснабдяването все повочо 
ще се изостря и ще трябва 
най-Ц©лес|,образно 
ползват природните ресурси.

За пречистване на отпад7, 
чните води край Алакинци в 
построена пречиствателна стан 
ция (една от първите в Ре 
публиката), за която се израз 
ходвани капиталовложения от 
приблизително девет милиона 
динара. По тоя начин отпа-

• ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕ
НЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЯ СЪЮЗ В СУРДУЛИЦА 
ПРИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ЗА
ЩИТА НА ЖИЗНЕНАТА СРЕ
ДА НА ЧОВЕКА *> ПЪРВИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ СА НАЛИЦЕ — 
ПОСТРОЕНА Е ПРЕЧИСТВАТЕЛ 
НА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ 
ТЕ ВОДИ

в областта

Димитровград, 9 октомври. 
Игрище ,,Парк'\ Времето и- 
деално за игра, теренът съ
що така. Зрители над 500 ду
ши. Съдийската тройка с Жи 
вота Миленнович на чело от 
Ниш — добра.

„Ас. Балкански” — Ставров, 
Гошев, Виданович, Петров, 
Пейчев, Иванов, Алексов, Ка
менов (Маков), Деннов (Го- 
шев), Тодорович и Д. Став
ров.

а в двадесет и третата мипу 
та на госта Антич бе показа 
но и червеното картонче. Та
ка до края на мача гостите 
играха с девет футболисти.

В такава обстановка след 
едно хубаво атака отбортд 
„Ас. Балкански" даде вт.змож 
ност на Иванов да вкара топ 
ката в противниковата врата 
в тридесет и четв7,ртота ми
нута.

През второто полувреме го
стите бяха равноправен про
тивник. Мак7,р и без един 
футболист гостите повече на
падаха, а домакините се за-

всички
ко

в
В7,здуха, защитата от шума, 
защитата на хранителните про 
дукти от замт.рсяване, 
муналната хигиена.

В приетите заключение се 
казва, че трябва да се оси
гури щ,лната ангажовзност на 
всички обществено-политичес 
ки организации, основни орга
низации на сдружения труд, 
мести общности, обществено- 
политически общности и об
щности на интересите, профе 
сионални и други дружества 
и сдружения на гражданите) 
в провеждане на мероприятия 
по защита на жизнената сре 
да на човека.

Изт7,ква се необходимостта 
мероприятия 

за опазване на жизнената и 
трудова среда на човека да 
остане съставна част на об 
ществения план на развитието 
на общината до 1980 година.

Набелязани са и други за 
дачи, които трябва занапред 
да станат трайно задължение 
на всички. А това са:
• последователно провежда 

не на съществуващите пред 
писания от областта на опазва

Об-

ко
на

имат

„Свърлиг" — Радойкович, 
Йованович, С. Антич, Менго- 
вич, Обрадович, Костич, Ран- 
гелович, Михаилович (Йовано
вич Света) Г. Йованович, Ста 
менкович (Савич) и Миленко-

со ната и трудова среда на чо 
века, което ще допринесе за 
ло-т,лната му творческа из
ява и по-хуманен живот.

да
Вщищаваха. 

минута бе отсъдена дузпа за 
гостите. Би Рангелович обаче 
К. Ставров отбрани.

Така в шестия кръг на есе 
нното футболно 
футболният отбор „Ас. 
кански" за пр7>в път спечели 
двете точки от един мач.

шестдесетата

вич.
През първото полувреме до 

имаха 
а гостите

Ст. Н.
машните футболисти 
превес ви грата, 
правеха грешки. Така най-на- 
поед, още в десетата минута, 
Обрадович от отбора на „Свъ 
рлиг" получи жълто картонче,

С7,стезание 
Бал- БЕЛЕЖКА

Програмата на

По-бедиият 
плаща по-скъпо..

д. с. дьчните води отново се връ 
щат в първоначалното си съ
стояние.

Не по-слаби резултати 
постигнати и поПРОПУСНАТА СИГУРНА ПОБЕДА са

отношение
В петия кръг на есенното 

футболно състезание отборът 
„Ас. Балкански" от Димитров 
град се срещна с отбора на 
„Чегър” от Каменица — Ниш 
в Каменица, вместо на 2 ок
томври, както бе запланирано, 
поради гостуването на 
Балкански” в Драгоман — НР 
България.

Приятно време, спортсмен
ската атмосфера и новият 
став на „Ас. Балкански”, 
доха възможност за хуба 
игра на футболистите от Ди
митровград.

За съжаление е, как тази 
много очаквана игра, гости
те и резултатно не спечели
ха! През деведесетте мину-

опазване на земелището, от 
носно в залесяването и озе
леняването. Тъй като една гол 
яма част от

ти, колкото мача продължи 
димитровградчани имаха пре
вес в играта.

Неизползваната от Пейчев 
дузпа и трите голови положе
ния на Каменов и Денков, 
които бяха сами пред врата
та на съперниковия отбор са
мо са късмет за футболисти
те от Каменица.

С какви трудности се 
борят изостаналите об
щини и как ги преодо
ляват, между 
може да се види и от 
изграждането на 
щителни връзки, за ко
ето неотдавна 
пред журналистите 
Нишки 
ски
баня Станимир 
председател на Общин
ската скупщина в Бабу- 
шница.

територията на 
общината (в полу—планински 
те предели) е ерозирана, пред 
приемат се масови залесител 
ни акции, в които участвуват 
младежи и девойки, пионери, 
трудещи се 
цялото население на община

другото

съоб-
ке околната среда на човека, 
да се извърши ревизия на 
съществуващите решения, 
професионални нормативи и 
критерии и да се приемат 
съответни нормативни актове 
за онези области, за които се

„Ас. говори
отс една дума:

и Южноморав- 
регион в Звонска 

Илич,
Все пак, това е голям успех 

на отбора „Ас. Балкански”. 
Спечелната точка в гости и 
това без шестима футболисти 
събужда надежди!

Ето и състава на „Ас. Бал
кански": Ставров К„ Гошев, 
Петров, Пейчев, Алексов, Ка
менов, Денков, Тодорович и 
Ставров Д.

та.
съ- Необходимото внимание е 

посветено и за защитатада-
га те липсват;в а

— Със средносроч- 
ния план на развитие 
на пътно-транспортните 
съобщения (а Бабушни 
ца и няма друг вид съ
общения) за СР Сър
бия от 1971 
дина бе предвидено да 
се модернизира 
то Бабушница — Звон- 
ци в дължина от 25 
км. В срок от 10 
ни са 
само 15

Д. с.
1975 гоФУТБОЛ

Отново — поражение
„МЛАДОСТ” — „ХАЙДУК” (ПРЕШЕВО) 0:1 (0:0)

И при убедително по-добра 
игра босилеградските футбо
листи на свой терен претърп 
яха поражение срещу доста 
слабия Футболен отбор „Хай- 
дук” от Прешево. Така футбол 
ният отбор „Младост” със са 
мо една точка спечелена 
досегашните есени футболни 
състезания заема 
място в Южноморавската фут 
болна дивизия.

шосе-

годи-
реконструирани 
километра ... 

Докато се поправи 
модернизира цялото тра 

първите километ
ри вече ще бъдат 
годни за съобщения •.. 
А тази съобщителна ар 
терия свързва 19 сели
ща в общината с 11000 
жители, 
хиляди
от българската

Срещу футболистите 
Прешево поражението дойде 
в последните минути от мача, 
когато изглеждаше че среща 
та ще приключи наравно. Гла 
вен виновник за гола бе вра 
таря на „Младост”, защото 
една съвсем слабо нахвърлена

от

и

се
не-

в
топка изпусна и тя влезна в 
мрежата.последно

■Ш- \ от които и 3 
са населениеВ. В.

народ
ност в район Звонци — 
каза Илич.СПОРТЕН ОБЗОР

мяване и на други спортни клубове, 
съществуват условия. Може би 

за футбол.
за които — убедени 

и повече отколното
ИзводътШтв ли футбол на всяка цена? сме се налага

сам.
Изостаналите общини 

не са в състояние да 
обезпечат

С Це1 да 'не се стигне ДО разформирането на фут- 
“ЛУб' На пР°веДеното заседание бяха взети някол 

но решения, за които бе назано, че в сегашния момент са 
единствено възможни. Най-сетне бе избран 
футболния клуб. Това е СТОЯН СТАНЧЕВ 
ценка на Управителния съвет

резултати, ноито босилеградският футболен 
отбор Младост” бележи в състезанията в Южноморав- 

футболна дивизия, бяха тема на подробно обсъж
дане на заседанието на Управителния му съвет, на ноето 
участвуваха: председателят на Общинската скупщина, се
кретарят на ОК на СКС и председателят на ОК на ССРН.

Констатирано бе, че основните причини за слабите 
резултати на босилвградения футболен отбор лежат в лип
сата на достатъчно добри футболисти, в 1несъществуване- 
то на треньор и във все още недостатъчните финансови 
средства. При това обаче в твърде рязка форма изпъкват 
и организационните проблеми нато последица, 
ко, на недостатъчната антивност 
Управата на футболния отбор.

Както е известно футболния отбор „Младост” 
ствува от преди три години. Засега той е и единственият 
спортен клуб в общината. За финансирането му годишно 
се отделят оноло 80 хиляди динара, обезпечени преди вси- 

от Общинската самоуправителна общност по физиче- 
ска култура. Засега не са изучени възможностите за офор-

средства за 
собствено участие, 
то не е случай 
напредналите

ската кое- 
и с по- 

общини 
строежът

треньор 
нойто по пре-

изпълняването на тази важна зГача.^ЛзбранТ™0" 33 
плинарна комисия, ноято има за цел да с 
плината при футболистите. Досегашната

на

— и затова 
на пътища, а и 
ги обетни, 
много по-скъпо.

Изходът от това по
ложение може би е в 
още по-тясното региона 
лно свързване на общи 
ните и ~ ^

и дисци- 
се грижи за дисци- 

практика говоои 
че не само ори тренировките, но дори и при провежджане- 
то на футболните срещи, мнозина футболисти 
дателни причини, не са се озовавали.

На заседанието също тана бе заключено, за омасо- 
вяване на футболния отбор футболисти да се потърсят 
всред талантливите младежи в Средношнолският образова
телен център „Иван Караиванов" в Босилеград При 
обаче необходима дейност трябва 
училището и младежката организация.

На края на заседанието бе

на дру. 
им излиза

по неоправ
преди всич- 

на повечето членове от
по-сол и дарно от 

- икономиче
ски по-напредналите об
щини.

Така и изостаналите 
по-бързо ще. догонят 
по-напредналите.

ношение насъще- това
да прояви управата на

ГаТ«иГ^а “чно

В. В.
М. А.
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НАШ РЕПОРТАЖ ( изпратиха по 200 марки (една 
марна оноло 8 динара), Бран
но Димитров от Драговита, 
нойто е зет в Пъртопопинци, 
между първите изпрати парич 
на помощ, не изостана и Ва
сил Петров, пенсионер, нанто 
и редица наши хора от Ди
митровград и вътрешността. . .

С тези средства и помощта 
на Общността за пътно сто
панство е платена работата 
на „Градня". И от месец юии 
т.г. мляното се вече не изку
пува „на водениците”, а в се 
лото, магазинът се редовно 
снабдява с различни. стоки, 
ано има нужда за ленарска 
помощ колите на здравния 
дом могат веднага да присти
гнат и т.н. С една дума наза- 
но, Пъртопопинци е много 
„по-близко" до центъра на об 
щината...

перацията, и тогава са ги на- 
стиляли мъже, жени, де

на траоето. Не е изо
станал никой- Сетне е снлю- 
чен договор с „Градня" да 
заравни трасето и да го ва
лира с чакъл. И днес това е 
път...

На този път срещнахме и 
НИКОЛА ЯНКОВ, селскосто
пански производител на сред
на възраст и член на тялото 
за строеж на пътя- В разго
вора с него чухме следното...

— Не опомням си за такъв 
ентусиазъм в нашето село, 
от оня, ногато изграждахме 
пътя- Над 600 трудодни из
разходваха жителите и то 
воички, от децата до бабите. 
Но помощ ни оказаха и на
шите хора, както в страната 
така и в чужбина. Никола А- 
лексов и Кирил Стефанов, на 
временна работа в чужбина

»Пъртопопинският път« 

изграден с ентусиазъм
Ца

„Манастирските воденици" не са център в Забър- 
дие, но с години имам това чувство. Тук, в тези водени
ци, от които „води" Път И Към Пъртопопинци, И КЪМ Сми 
ловци и към Моинци, Мъзгош и Бребевница, жителите 
и на Висок и на Забърдието са млели житото и цареви
цата. От някогашната водени ца е останала само полусру- 
тената сграда, върбите около нея, пресъхнала 
среща и коритото, на някога бистрата рекичка.

тополи и върби, характерни 
за селото. На един километър 
от водениците, а недалеч от 
културния дом, е къщата на
седемдесетгодишния предсе
дател на местната общност 
ТАСКО ГОЛУБОВ.

Посетихме другаря Голубов 
и в разговор с него узнахме 
много работи.

— Преди няколко години е- 
лектрифицирахме домовете. 
Наистина вече няма млади 
хора в селото, но нужно е и 
ние по-възрастните да почув
ствуваме благодетите на но
вия живот. Към края на ми
налата година започнахме да 
мислим за строеж »на път от 
„манастирските воденици” до 
центъра на селото, в дължи
на от един километър. Все- 
сърдна помощ в тази насо
ка ни оказа Александър Бори 
сов наш вишист на работа в 
Димитровград. Създадохме ини 
циативно тяло и почнахме да 
действуваме. Най-напред раз
ширихме пътя. понеже тук, къ 
дето е сегашния път, беше 
само пътека широко около 
два метра. Дори и пеша не 
можехме да минеме. На съб 
рание на избирателите, на 
който бяха и представители 
от Общността на пътно сто
панство гласувахме местно 
самооблагане в работна ръ
ка, от десет трудодни за все
ки жител на селото. Писахме 
и писма на всички наши хора 
на работа в, страната и чуж
бина за парична помощ ...

... Пренъснахме разговора 
и се отправихме към новоиз
градения път. Бай Таско ни 
поназа на кои места пътя е 
разширен. Иззети са площи 
на жителите, за да може да 
мине трасето на пътя- Седем 
души са дали от имота си, 
без каквото и да е парично 
обезщетение. След това е за 
почнало нупуване на камъни, 
от средства на местната об
щност. Подготвените камъни 
са превозвани на трасето с 
трактори на частни селскосто
пански производители и ноо-

чешма от-

На един километър, а може 
би и по-малко, се намира се
ло Пъртопопинци. Преди 
години селото е имало около 
400 жители и около 100 дома
кинства. В училищната сграда

дове на страната ни. Остана 
ли са по-малко от 70 домакин 
ства и 200 жители, първенст- 
вено възрастни и стари хора. 
Но има нещо, което нямаше 
преди 20 години.

20

За изграждането на пътя местната общност получи
дей- 

водата от
тази година сптемврийсна «аграда, но комуналната 
ност не е приключила. Очаква се да „стигне" 
райония водопровод и да продължи изграждането на сел 
ски пътища. Това са, накто ни казаха, следващите кому
нални анции на пъртопопинча ни.

А. Д.

Фото-вест

Т. Голубов Н. Яннов

напусната и училището зак
рито. „Пъртопопинските деца" 
са сега, поне болшинството 
от тях, висшисти в редица гра 

В Пъртопопинци можеше да 
се стигне само пеша. Днес 
е изграден път, по който мо
гат да вървят почти всякакви 
видове моторни коли. Пътят 
е широк около пет метра. От 
страните са дръвчета — ябъл 
ки, круши, сливи, а най-вече

тогава се организираха почив 
ки за бедните деца в общи
ната и през летния сезон се 
чуваше гълча им, който с ви
ковете на пъртопопинсите де 
ца се сливаше и отдаваше 
чувство на младост и жизне
радост.

Тези дни минаха и замина
ха под удара на времето. Де
цата от общината вече не 
идват. Училищната сграда е

В района на Клисурсно, Сурдулишка община, тези 
дни група ловци убили глиган с тегло 250 килограма. 
Това е един от най-големите ензвмпляри, убити в Сур- 
дулишна община. На снимната: групата ловци с уби

тия глиган.т.мш
Снимка: Власта СтанковичГу

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИъ~л т

Завод за женшен+Л

Щт

шно оноло 686 милиона куби 
чесни метра вода. Вторият ре 
зервоар, разположен между 
ръкава на Нил Розета и нана 
ла Нубария годишно може да 
осигурява 18,50 милиона нуби 
чесни метра вода.

се влошават непрекъснато. У- 
становено било, че даже и в 
по-малките и средните пред
приятия работодателите смя
тат мъжете на възраст 54 го 
дини и жените на 45 години 
за непроизводителни работни 
ци. Седемдесет на сто от ан
кетираните ръноводители на 
предприятия заявяват, че при 
емайки на работа възрастни 
хора, те им заплащат 30 на 
сто по-малко, 
младите. Осемдесет на сто от 
предприятията се „освобожда 
ват" от възрастните работни
ци, като ги уволняват.

ЖИТЕЛИТЕ па тайгата вина
ги са смятали за голямо ща
стие да открият дори един- 
единствен корен на растени
ето женшен, тъй нато билка 

" годишно около

р; , .'

та „наддава 
грам. След продължителни опи 
ти съветските биолози поста 
виха клетка на женшен в хра 
нителна среда и за един ме 
сец получиха 20 грама. Ефре 
мовсният биохемичен завод в 
Тулска област на СССР раз 
шири този опит и произведе 
150 килограма от растението. 
Сега се проентира създаване
то на цех за женшен, в който 
производственият процес ще 
бъде използуван в нозметина 
та, но се правят и медицин
ски изследвания за използува 
мето му от фармацевтите.

Подстъпът НъМ Пъртопопинци

ТЪЖЕН ПОМЕН ТАБЛЕТКИ ЗА ЛОЗЯ

На 16 октомври тази година се навършват три го- 
нашата мила май* В ТИСАЙСКИЯ химически 

завод в Солнок, Унгария, е 
разработен нов вид изкуствен 
тор на таблетки. Той е обога 
тен с микроелементи, внлючва 
щи редица минровещества, ко 
ито влияят много добре на ра 
звитието на лозята. Торът на 
таблетки се разтваря бавно и 
осигурява хранителни вещес
тва на насажденията за про
дължително време. Унгарски
те специалисти дадоха висока 
оценка на този вид изкуствен 
тор и той ще бъде широко 
използуван занапред,тъйв като 
в близните години в страната 

бъдат засадени нови 350 
хиляди декара лозя-

отканто завинаги затвори очи отколкото надини
иа, баба, тъща и свекърва

ЛЮБА^ИВАНОВА ГОГОВА
ВОДА ПОД ПУСТИНЯТА

Каменица, Димитровградска община.от с.
НЕОТДАВНА в Египет бяха 

открити две големи находища 
на подземни води. Направени 
те през последните години про 
учвания говорят за съществу 
ването на един подземен ре 
зервоар, разположен между 
пустинята и западната част 
на страната и депресията На 
тара. Той може да дава годи

Скъпа майко,
Изминаха три години, отканто 
Но ти се винаги в нашите мисли.
Понлон пред вечната ти памет.

ОПЕЧАЛЕНИ:
Син Спас, дъщери: Ная. Ната и Оливера, 
внуци, внучни, правиуч ни, зетово и снаха

вече не си всред
МРАЧНА ПЕРСПЕКТИВАнас.

СПОРЕД официален отчет, 
публикуван неотдавна в Токио, 
жизнените условия на възрас

щетните хора в „Страната на из 
слънце", Япониягряващото
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Пойдо за Цариброд и темън да тръгнем 
на автобусат лощарат ми даде писмо од си- 
натога:

„Тате, молим те ка дойдеш донеси ми 
малко пресно масло, требе на женуту 
колачи ...” — пише синът.

за

КАВГАКаза на бабуту, повъртемо се по нжу- 
ту, погледамо у ночвити иемамо ни грам 
масло. Кво да прайим? Че веруйе ли синат 
дека немамо дома масло. Да тражимо по 
село не иде, да бийемо масло дома нема 
време.

Може би ще ви интересува
По-лесно е да избег

неш кавга, отнолното да 
я пренратиш.

Кан стана срещата между Найден Ниров и Ленин?

Долна Лисина е най-богато село с вода. Ш. МОРИС— Станийо, — реко на женуту — дай 
котълат с ютрашното млеко.

Бабата ме гледа па се звери кво че пра- 
йнм. Узо млеко насипа у три рукатБе и йед- 
ну ручконошу, върза убаво с найлон и ту
ри у торбуту.

— Бре, Манчо, — каже Стания, кво 
прайиш съга. Детето тражи масло, а не пре
сно млеко...

Грабну я багажат, Стания по мене та 
на автобусат. Седомо ко човеци и пойдомо 
за Цариброд. По цел пут Стания ядува кико 
че гледа децата са ка нейе понела масалце 
за колачи. Я си Бутим и спокойно се возим.

Ка наближимо да улазимо при синато- 
га Стания йоще од вратата поче да се изви- * 
нява:

Къде са неизследваните старини край село Извор? Когато всички са про- 
тис тебе, обяви се и ти 
против себе си, за да бъ 
деш между победители-Колно върха има Видлич?

те.I АЛ. БАЛАБАНОВ
Къде са жителите от „Малкиница"?

НАЙ-ЧЕСТО ИЗХОДЪТ 
Е ТАМ, КЪДЕТО Е ВХО
ДЪТ

СТ. ЛЕЦ
НАЙДЕН КИРОВ, ИЗВОР, село в Босилеград- 

ска община, има неизучени 
старини от римско време в 
местността „Славче".

Счита се, че пътят, който 
минавал за София и Цариград 
през турско врем^_ и към Мо 
равската долина оставил свое 
то влияние на село Извор.

роден в 
село Градини, в Димитровград
ска община е единствения 
човек от този край, който е 
бил познат на Владимир Илич 
— Ленин. До познанството се 
стигна по времето, когато Ки 
ров следвал право в Женева 
преди Великата онтомврийска 
революция.

Не спори с човек, дър 
зън в език, и не приба
вяй дърва в неговия 
огън.

— Све йе добре, ама масло ... ,
— Чеке, не претиче ме, изока я, масло ( 

носимо ...
Отворимо багажат, я извади рукатНете 

на сред на собуту и потражи чисту чинию 
и ложицу. Отвори рукатНете и с ложицуту 
извади вулме масло од сваку рукатку. Ба
бата зину од чудо.

— Одека това масло са извади бре Ман
чо, ка у село оцутра сипамо само пресно 
млеко.

БИБЛИЯТА

КАВГАТА, КОЯТО СЕ 
ЗАПОЧВА. ПРИЛИЧА НА 
ПОТОК, КОЙТО ПРОБИ
ВА ЯЗ: ЩОМ ЯЗЪТ Е 
ПРОБИТ, ПОТОКЪТ НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ СПРЕ.

ТУЛМУДА

! Срещата на Киров с Ленин 
станала когато Ленин правил 
срещи с пребиваващите по 
това време в Женева номунис 
ти от много страни и с тях 
водил разговор върху развити 
ето на работническото движе 
ние в тяхните страни.

ВИДЛИЧ има три връха. То 
ва са Басарсни камък (1377 м). 
Големи връх (1371 м) над се
ло Одоровци, Смиловски камък 
(1348 м).

— Бре жено, па що ти йе бучка при 
смиловския асфалтан пут. Не виде ли дека 
по онея дупБе од Смиловци до Радейну мо
же да се избучкаю сто оБе масло, а не три 
вулметия.

И са да ви поучим. Ако требе да носи
те пресно масло у Цариброд, немой да се 
мучите да бучкате дома и да га прекаруйе- 
те по центревуБе, а само насипете млеко у 
рукатБе, завържете с. найлон и у Цариброд, 
че слезнете с пресно масло.

КАВГАТА Е НАЧАЛО 
НА ВРАЖДАТА.

НИРГИЗКА#
„МАЛКИНИЦА", местност 

край село Болевдол е известна 
по това, че в миналото е има 
ло селища, 
на това село напуснали сели 
щето и се отселили на изток.

ДОМ БЕЗ КАВГА Е 
КАТО СВАТБА БЕЗ МУ
ЗИКА.

ДОЛНА ЛИСИНА, в Босиле- 
градска община, се числи нъм 
селата в този край. които са 
най-богати с вода. Най-силни 
са изворите Шупчи извор, Бе
ла вода, Рода и др. Тези изво 
ри все още не са използувани 
достатъчно за напояване.

Обаче жителите
ТУРСКА

МАНЧА
От тези преселеници в Бъл 

гария се оформило днешното 
село Губеш.

Когато две кучета се 
сдавят, бягай настрана-

ЛЕЗГИНСКА

тт-*ш
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