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ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство съо 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- 
ети.
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕ ОТ ПОСЕЩЕНИЯТА СИ ВЪВ 
ФРАНЦИЯ, ПОРТУГАЛИЯ И АЛЖИРАКЦЕНТИ

УВЕРИХМЕ СЕ В СИЛНИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ 

ЧУВСТВА КЬМ ЮГОСЛАВИЯИзборната дейност 

в Съюза на 

комунистите
На 21 октомври президентът 

на Републиката Йосип Броз 
Тито се завърна в Белград от 
няколкодневното си посеще
ние във Франция. Португалия 
и Алжир, където води разго
вори с най-висшите ръковод
ители на тези страни. В изя
влението си за печата на 
аерогара „ Бел град" в Сурчин, 
където бе сърдечно посрещ
нат от най-висшите държавни 
и партийни ръководители пре 
зидентът Тито каза следното:

Завръщаме се от официал 
ните приятелски посещения 
в Републиката Франция и в 
Република Португалия- Напра
вихме също така и кратко 
приятелско посещение в Де
мократична народна републи
ка Алжир. Мога да кажа, че 
сме твърде доволни от резул 
татите на разговорите и от 
впечатленията, които носим.

на >и Франция като значител
на независима страна в рам
ките на западния свят, могат 
и трябва все повече непосре
дствено да допринасят — 
то равноправни партньори 
за разбирателство и сътруд
ничество на страните от раз
лични региони и определения 
Затова считам, че разговори
те, които водихме в Париж 
надминаха рамките на югос-

приятелсна размяна на мне
ния, която преди всичко 
— беше посветена на актив
ностите на необвързаните 
страни в сегашната загрижа- 
ваща обстановка в света. И 
този път изпъкна съвместно
то убеждение, че е необходи 
мо необвързаните страни да 
укрепват солидарността и е- 
динството си и да преодоля
ват взаимните спорове за да

ка-

Предизборната и изборната активност в първични 
те организации на СК, съчетани с подготовната за 
партийните конгреси, прилагането на Закона за сдру
жения труд и изпълняването на текущите задачи пред
ставляват основната дейност на комунистите в пред
стоящия период. Тази дейност съвпада с Титовите и 
наши юбилеи, и всични членове, организации и ръко
водства на СК са длъжни донрай да се застъпват 
същата да бъде на високо идейно-политическо равни
ще.

И в предишните изборни дейности, а вероятно 
и в настоящата в някои първични организации ще има 
прояви на формализъм и повръхностно разрешаване 
на проблемите. Но една такава дейност в сегашния 
момент едвам ли може да се допусне. Ето защо но- 
митетите и секретариатите изцяло са ангажирани пре
дизборната и изборната дейност да има високо каче
ство и богато съдържание, да представлява задълбо
чен анализ на належащите проблеми и изнамиране 
на най-ефикасни решения-

Не бива изборната активност да мине под зна
ка ной ще бъде секретар на 
зация, кой ще влезе в секретариата. Критериите на 
кадровата политика в Съюза на комунистите и 
нашето общество са нристално ясни. На отговорните 
длъжности в Съюза на комунистите трябва да бъдат 
изабрани идейно-политичесни издигнати, самоуправи- 

насочени, безкомпромисни в борбата за изгра- 
система и необ-

СХОДСТВО И БЛИЗКОСТ НА 
ГЛЕДИЩАТА

С президента Жиснар д’ Ес 
тен имах няколко твърде съ
държателни, открити и прия
телски разговори. Моите сът
рудници също така се срещ 
наха с отделни членове 
френското правителство с 
високи стопански и други фу 
ннционери. Това ни даде въз 
можност да 'направим изчер
пателна размяна на 
по голям брой антуални проб 
леми в света и за пътищата 

водят

първичаната органи-

в

на

телно
ждане на нашата самоуправителна

политика комунисти. С други думи, ноито савързана
се потвърдили и се потвърждават на дело във всеки
дневната борба за нови самоуправителни отношения, 
за развитие на делегатсната система. И нато се има 
това предвид не е трудно да се излъчат най-добрите 
от всични структури за отговорните постове в орга
низациите и ръководствата на СК.

Отчетите, докладите и програмите за предстоя 
щата дейност, ноито трябва да приемат изборните 
събрания, трябва да бъдат дело на по-широи нръг 
комунисти, в крайна сметна на цялата организация- А 
същността на нашата масова демонрация предпоставя 
в решаването на живототрептящите проблеми да не 
се заемат само номунистите, но и всични трудещи 
се и граждани — да иажат своите мнения и предло-

От сърдечното посрещане на аерогара „Белград": Прези
дентът Тито в разговор с най-близните си сътрудници

мнения

лавско-френските отношенияи активностите, които 
■към тяхното решаване нанто 
и за бъдещото развитие 
двустранното сътрудничество.

С удоволствие утвърдихме 
по-благоприятните ходове 
югославоно-френсно билатера- 
лно сътрудничество нато 
съгласихме да продължим 
усилията та нашето сътрудни 
чеотво

могат възможно 
да осъществят своята роля в 
онова .което е основно — и 
за всяка страна отделно и 
за международната общност 
цялостно. А това значи изна
миране на решения за актуал 
ните международни проблеми, 
— нанвито са нризата в Близ 
ния Изток и много други — 
и изграждане в съдействие с 
други страни на по-добри по- 
праведни политически и ико
номически отношения в све
та. Отговорността на необвър 
заните страни днес стана още 
по-голяма, защото се оказа, 
че блоковете не са в състоя
ние да решават натрупаните 
проблеми. Затова движението 

страни
днес е незаменим фактор в 
света.

по-успешно
и че отразяват интересите и 
по-широките потреби на меж
дународната общноот.
Искам отделно да подчертая, 
че в Франция във всяко от
ношение бяхме

на

па
посрещнати 

твърде топло и приятелсни.со
с

Посещението в Република 
Португалия, нъдето също та
ка бяхме твърде сърдечно по 
срещнати, представляваше у- 
добен момент да изразим сим 
патии и подкрепа на приятел 
ония португалски народ в у- 
оилията му да задълбочи де
мократическото преобразова
ние на страната си, по начин, 
който му най-добре отговаря 
и за който сам се е опреде
лил. В сърдечните приятелски 
разговори с президента Янеш, 
нанто и с председателя на 
правителството Соарес ние 
разменихме мнения по по-го- 
лям брой антуални междуна
родни проблеми и констатира
хме сходство или близкост на 
погледите ни по много въпро 
си. При това ние изразихме 
и нашето убеждение, че все 
по-активното участие на Пор
тугалия в международното съ
трудничество представлява и 
по-широн интерес. Договорих
ме се, че трябва да се про
дължи с уоилията за система 
тично издигане на билатерал- 
ното сътрудничество в стопан 
скота и в други области.

В Алжир с президента Бу- 
модион направихме широка

колното е В7,ЗМОЖНО
по-скоро да постигне нови из 
висявания в-ьв всички облас
ти. особено в стопанството.

разговорите 
отделно изпъкна съвместната 
заинтересованост за задълбо
чаване на детанта и във връ 
зна с това за успешната ра
бота на Белградската среща 
на Съвещанието за европей- 
сната сигурност и сътруднико 
ство.

При разглеждането на анту- 
света, дойде до израз сход- 
алните явления и проблеми в 
стоото или близостта на гле
дищата ни по много В7,проси. 
И този път се козана, че раз 
лините в уреждането и в оп
ределенията нанто и разлини 
те в погледите върху отделни 
международни въпроси не са 
пречка силно да се изявят 
сходните тежнения на наши
те две страни нъм укрепване 
то на мира, независимостта, 

сигурност, 
Н7>1М предоляване на блоковото 
разделение и изграждане на 
доверие и сътрудничество в 
овета.
нашето убеждение, че Югос
лавия нато необвързана стра

жения.
Сериозен, обеитивен и нритичесии анализ на ра- 

местната общност, в обще-ботата на номунистите в 
ствено-политичесните организации, в делегатсните сну- 
пщини, в средата нъдето живеят и работят трябва да 
преобладава на събранията. Това ще допринесе да се 
засили дейността на комунистите във всични области, 
за омасовяване на организациите, нанто и за осво
бождаване на същите от неспособните и негодни чле-

В течение на

нове. на необвързанитеТези дни димитровградските първични партиини 
организации получиха от ОК на СНС основен материал 
за разработка на предизборните и изборните събра
ния- В достатъчно количество е разпространена и 
студията на др. Едвард Кардел „Насони на развитието 
на политическата система в социалистическото самоу
правление" — платформа за подготовната за Единаде
сетия конгрес на СЮН. Тези материали изиснват се
риозно и основно проучаване на процесите в нашето 
общество и цялостно ноннретизиране в ежедневната 
праитика. Те са същинсно ръноводство за анция, за 
творчески партиен труд.

Ако се избегне всеки формализъм в изборната 
и предконгресната дейност, ано организацията здраво 
се захване са решаване на проблемите, ахо направи 
нритичесии анализ на досегашната си дейност и точно 
определи предстоящите си задачи — тогава ще мо
жем да констатираме, че и този етап в активността 
на първичните партийни организации е успешно за
вършен.

И ГОСТОЛЮБИЕ

Обменихме мнения и за 
двустранните югославсно-ол- 
жироки отношения. Съгласих
ме се, че отношенията меж
ду нашите две страни са мно 
го добри и че се развиват в 
знам на искрено приятелство 
и всестранно сътрудничество 
във всични области. Договори 
хме се да заоилим двустран
ните си уоилия за по-усноре- 
но развитие преди всичко на 
икономическото нанто и на 
другите видове сътрудничест-

международната

во.Разговорите укрепихал с.
(На 2 стр.)
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щение, в което между друго
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>опнаонивота.гжакто:*\» 'всички Да ' |р 
учве.твувнт; в (него"^<?мнеджоОу от № 

бд кнаерго етмнбсо.сгаПоон о.\г
-3 ПРОТИВ^НАМЕСАТА : ?ем\ ^
-кводоечп бд к ко отоатон\д

Н,ато. онодстатиратл че . на поде а 
готвителната среща в Белград 
е преобладавал конструктивен 
дух игуче на тази среща са 
постигнати задоволяващи ре 
зултати, двамата президенти 
изразиха надежда, че усилия
та и взаимното сътрудничес
тво на главната среща, която 
именно се провежда в Бел
град, ще доведе до нови ме
роприятия за укрепване на де 
танта г и всестранното осъще
ствяване на целите, съдържа 
ни в Заключителния акт от 
Хелзинки.

по-

яи диалога п измежду развива
щите се странй и развитите я та 
страни,! за да сетвнесат в МежчЯ и
дународните ч отношения проме-'■ зИцИя-
ниу .ноито да съдейетвуват.заг ’• 
прекратяването" на неравнопра'" 
вието, произлизащи"'10Т' различгч 
ната степен гнв развитие.гвт ом > и

нието и по-нататък се услож
нява. Те изразиха уверение, 
че здрав и справедлив мир 
може да се постигне само 
чрез изтеглянето на Израел 
от всички територии, окупира
ни през 1967 година и с осъще 
ствяването на законните пра 
ва на папектинския народ, 
включително и правото на соб 
ствена независима държава. 
В това отношение е необходи 

В течение на разговорите мо да се гарантира независи

в а
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ОТНРИТ XXII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ННИГАТА В БЕЛГРАД

Манифестеция на свободно 

културно творчество
Критериите не са в 

съзвучие с потребите
Заслужава внимание идеята 

за сдружаване на средства на 
републиканско равнище за сти 
мулиране при настаняването 
на кадри в изостаналите об
щини. Но в начина на разре 
шаване на този въпрос, както 
бе подчертано и на неотдав 
нашната сесия на Регионална 
та стопанска камара в Ниш 
при участието на представите 
ли огг девет стопански изоста 
нали в Нишки регион общини, 
има известни неясни неща. 
Изостаналите общини са жи 
во заинтересовани със Спо
разумението за сдружаване на 
средства за стимулиране на ка 
дри този въпрос да се уреди 
на най-подходящ начин, да 
даде съответни ефенти. Но 
приетото Споразумение, по 
мнението на множество учас 
твуващи в разискванията, не 
дава надежди, че изостанали
те общини ще имат голяма 
полза от Споразумението.

ва от населението) и това не 
би трябвало да бъде изключи 
телен притерий за получаване 
на средства. Такъв начин на 
разпределение на средствата 
води и до друга крайност — 
средства ще получат нянолко 
общини само от първите две 
групи, а за другите не ще 
остане нищо. Значи, те и за 
напред ще си останат без 
специалисти, или ще останат 
на чанат още година-две.

• Изтъкна Станев Доланц при откриването на панаира. Участвуват издатели 
от 45 страни с над 100 хиляди издания и 140 наши издателства от всични 
републики и области

На 24 октомври в централ
ната зала на Белградския па
наир секретарят на Изпълни
телния комитет на Председа
телството на ЦК на СЮК Ста
не Доланц откри XXII между
народен панаир на книгата.

Творчеството на това поле 
на човешката дейност, ако не 
се злоупотреби, непосредстве 
но е в служба на мечтите на 
човека, неговите тежнения и 
усилия, насочени нъм създа
ване на по-добър и по-хубав 
живот, към свободата, прог
реса и мира за всички наро-

на общност, Югославия е от
крита към всички прогресив
ни културни процеси и ценно 
сти в света. Такава откритост 
представлява принос и за раз 
витието на собствената й нул 
тура. Това, от друга страна,На тази най-голям преглед 

на книгата са изложени над 
100 хиляди издания от 45 стра 
ни. Централната манифеста- 
циц на прегледа 
книгата” е посветена на Ти- 
товите юбилеи. Нашите и чу
ждестранните изложители на 
изложбата показват своите из 
дания, които представляват 
богатството на Титовата ми
съл и писана реч. Друг също 
така интересен преглед пред
ставлява изложбата „Югосла
вия и необвързаните".

И предложението в Правила 
та средствата да се ползват 
само на една година, също 
не отговаря, защото почти ни-, 
то една инвестиционна прог
рама не може да се осъщес
тви в толкова кратън срок. 
Затова бе предложено всички 
стопаноки изостанали общини 
в региона да бъдат разпреде 
лени само в две групи, а вре
мето на ползването на сред 
ства от този фонд да се про 
дължи до края на средносро- 
чния план. Само по такъв на 
чин ще се постигне известна 
сигурност и при кадрите, и 
при трудовите организация, ко 
иго ползват средства за кадри.

• Сигурно е, че сме разчистили нянои важни пъ
тища на нашето социалистическо развитие, че гене
ралната насока на по-нататъшното обществено разви
тие, е твърде ясна и че в много области са осъще
ствени крупни резултати. Обаче диалектиката на съв- 
ременние обществени процеси води нъм извода, че 
вече създаденото може да се опази само с неговото 
по-нататъшно развитие, че социалистическото самоуп
равление дава възможност но и търси нови, още по- 
ценни резултати, търси все по-демонратични, все по-, 
хуманни отношения между хората и народите, търси 
още по-непосредствено ангажиране на всени човен.

„Тито и

• Пред нас се намират — 
изтъкна в речта си др. Стане 
Доланц
с различни заглавия, погледи 
и определения, мисли и поръ
ки. С това Белградският меж
дународен панаир на книгата 
стана убедителна манифеста
ция на свободата на култур
ното творчество, на свобода
та на писаната реч и мисъл 
на човека изобщо. Необвърза 
на и социалистическа Югосла 
вия и тук показва, че във 
всяко отношение е открита 
страна на свободни хора и 
народи.

сто хиляди книги
Специално под удар на нри 

тината се намериха Правила
та за условията и начин на 
използване на средствата. Су 
ма от 10,5 милиона динара, 
колко ще се използват до 
края на настоящата година, 

потребите.

дава възможност и нултурно- 
то богатство на народите и 
народностите на Югославия 
да се влива в общочовечните

ди и отрани, към надминава- 
не на огромните икономичес
ки и социални разлики, ноито 
за съжаление в днешния свят 
и по-нататък се задълбочават. . прогресивни течения на све-

Стимулпрането на карди в 
изостаналите общини в Нишки 
регион е от изключително зна 
чение и затова му се прида 
ва голямо внимание.

товна култура.
задоволяват 

След това не е добре постъпе 
но при разпореждането на об 
щините в четири групия (спо

не
Така както се застъпваме 

за равноправни политическй и 
икономически отношения, без 
разделение на света на голе
ми и малки, богати и бедни, 
ние се заотъпваме и за пъл-

НУЛТУРАТА — БЕЗ ГРАНИЦИ

• Като социалистическа са- 
моуправителна демонратичес-М.ред националния доход на гла

но равноправие между култу
рите на всички народи. Няма 
големи и малки култури, пове 

важни, 
народи

Окупаторът успя да намери 
само незначителна група шпи
они под фирмата на Бяла гва 
рдия- Словенският народ реши 
телно се разплаща с всички 
такива предатели и днес води 
такава борба за своето съще
ствувание, която въодушевява 
света от която светът се въо 
душевлява.

чава здрав и траен характер, 
подобна на движението в Сър 
бия, въпреки че много по-нъс 
но. Слабата страна на парти 
занското движение в Хърват
ско се състоеше в това че 
дълго време в отрядите учас
твуваше преобладаваше сръб- 
окият елемент, а твърде мал 
ко имаше хървати. Изключе 
ние правеха Далмация и По- 
морието, нъдето партизанските 
отряд и бяха съ даден и от са
мо от хървати.

Днес в Хърватско се забел 
язва силен прелом, защото 
почти по цяло Хърватско се 
С7,здават отряди от хърватско 
население. Народоосвободител 
■ната борба в Хърватско полу 
чава все по-широки размери и 
постепено се претворява в о- 
бщо народно въстание с го
леми изгледи за успех.

връх през октомври, ноември 
и декември 1941, а след това 
спадна с предателството на 
четницити от всички видови, 
по време на януарийската о- 
фанзива на германците и уста 
шите по същото време в Бо 
сненска кройна от получи по
стоянен и устойчив характер, 
без оглед на чет.ническото пре 
дателство и спогодбата между 
четниците и усташе. Това не
що стана в резултат, че аген 

Недич и Дража Ми- 
в Западна Босна най- 

създадат

които се предоставиха в слу 
жба на германските генерали 
и се наеха за пари на Юда 
да изпълняват длъжността на 
кръвници на сръбския народ. 
Окупаторът с помощта на те 
зи предатели още от началото 
на Народоосвободителната бор 
ба, тоест през есента на 1941 
година успя да организира раз 
■ни четнишки 
■италианският окупатор в Чер
на гора постигна това едвам 

месеци по-късно. И ед
вам с помощта на тази-изро- 
ди на сръбския народ герман 
ските поробители успяха отно 
во да окупират 
част на освободена Сърбия, а 
една част от нашата Народоо
свободителната войска от За 
падна Сърбия бе изтласкана 

Санджан. Но без оглед на 
единството на воички тези на 
родни изроди с окупаторите, 
към които сетне се приобщи 
ха и българските дивизии, 
партизанските отряди на Наро
доосвободителната войска в
Сърбия не са унищожени. Пар 

в Източна

че важни и по-малко 
Културите на всички 
са равноправни и всички заед 
но съчиняват огромното съв
местно богатство на човече
ството. Решително отстоява
ме срещу всични видове на 
дискриминация и патерналис- 
тическо отношение в култура
та, против всеки хегемониоти- 
чески концепт на нултурата 
против ограничаването на нул 
турата с държавни, идеологи
чески, стопански, митнически 
и подобни бариери. Ние сме 
поборници за равенство и от 
критост между културите на 
всички народи, за свободна 
циркулация и равноправно, 
протичане на нултурните цен
ности.

банди, донато
„Пламъкът на партизанската 

война обхвана цяла Югосла
вия" — казал е Сталин.

тите на 
хайлович
малко успяха да 
своя широка база и заведат 
сръбското население.

девет

В течение на този година на 
растна, в непрекъснатите бо
еве закалена, Народоосвободи 
телната войона. способна да 
■изпълни и най-трудните зада 
чи. В тази войска всеки ден 
се вливат все нови и нови ои 

В нея постъпва воично 
което е най-добро в нашия на 
род и това ни дава гаранция, 
че нашата тежка и * кървава 
борба ще бъде овенчана с ус 
пех. Геройсната Червена ар
мия, съюзът между Русия, 
Англия и Америка представля 
ват гаранция, че победата над 
фашисткото чудовище е бли 
зка и сигурна. Във втората го 
дина на Народоосвободителна 
та борба нека навлезнем сме 
ло и неустрашимо. Нека бъдем 
горди, че се борим на стра 
ната на Червената армия, ка
то нейни съюзници, на стра 
ната на великите Съюзници, 
за свобода и по-добро бъде
ще на нашите народи.

по-голямата

Народното въстание в Херце 
достаговина се развиваше 

упорито още от миналата го 
дина и достигна връхната ои 
точка през пролетта на тази 
година. Причините за стихва- 
нето на това въстание са съ 

като в Черна гора. И тук

в

ли.
В Словения, макар че малки 

партизански отряди съществу 
ваха още миналата година, на 
родното въстание се развихри 
едвам през лятото на тази го 
дина и до голяма степен полу 
чи харантер на общо народно 
въстание, което обхваща це
лия словенски народ, обединен 
в Оовободилната фронта, с до 
бре организиран тил и с об
щонародна решителност и ди 
оциплина, нанвото редно мо
же да се намери.

щите
окупаторът с помощтта на чет 
ническите предатели потуши 
народното въстание, и тук ръ 
новодяшите хора правеха раз 
лични грешки

още по-големи отколко 
Черна гора. Обаче пар

тизанските отряди 
Сърбия през цялата зима, про 
лет и това лято юнашки отсто
яваха на всички нападения на 
тези разновидни

и опущения,
само 
то в
спективите за нов размах на 
народното въстание в Херце 
говина съществуват накто и в 
Черна гора. Живата оила^ на 
Народоосвободителната войска 

ерцеговина както и в Черна 
гора е запазена.

нървождани 
Партизанското движе- 

Н ародоосвобод ител ната
хорди.
ние,
борба в Сърбия продължава 
и в Западна Сърбия и в дру 
гите краища отново се създа
ват партизански отряди. Сръб 

народ продължава бор

в

окият
бата за своето освобождение.

и Далмация 
движение се

В Хърватско 
партизанското 
развиваше неравномерно и до 

бавно. Обаче в тези обла 
Н арод оосвободител ната

До днес окупаторите в Сло 
вения неуопяха да създаде 
някаква домашна предателска 
войома, както е това случай 
във всични останали области.

Народното въстание в Босна 
и Херцеговина тази година ми 
на през различни етапи. Дона 
то в Източна Босна достигна

ста
сти
борба от самото начало полу
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ЛЮБЕНОВ, ДИРЕКТОР НА „УСЛУГА"РАЗГОВОР С МИХАИЛОБЩИНСНАТА СНУПЩИНА В ДИМИТРОВОТ СЕСИЯТА НА 
ГРАД По-голяма грижа за чисто 

тата на градаВъпроси, НОИТО Н6 

„заслужават“ мълчание Този въпросна на улицата, 
трябва обаче да решат иомпе 

в органа на

бюджета се отдедвид, че от
170 хиляди динара, с но- 

ито се поириват личните дохо-
ВСЕ по-често се констатира, 

че хигиената в Димитровград 
не е на желаното равнище и 
за защитата на околната ни 
ореда не се води достатъчно 
грижа. С въпрос защо града 
ни не е чист се обърнахме 
към

лят тентните лица
управление.ди на чистачите.

Освен това гражданите, 
определените улици, 
за изнасянето на бонлуна им

в
И отношението на граждани 

хигиената не е на
плащат

те към
жиланото равнище. Там нъД® 

магазини длъжност 
жителите в тези сгради 

Това

делението на дохода и лични 
Общинската те доходи. Също така е имало 

оплаквания за незачитане на 
коннуроите по настаняване на 
работа, разпределението на 
квартири, сменяване от работ 
ното мяото, недостатъчното и 
неефинаоно ангажиране на са 
моуправителните работничес
ки контроли и прочие. А вси 
чко това поназва, че се ка
сае, и работниците са заин 
тересувани, за значителни въ 
проси, които по значението 
си заслужават да се решават 
и от определените тела в 
трудовите организации.

Най-важна точка на послед 
ната сесия на 
скупщина в Димитровград без 
спорно беше отчетът за рабо 
та на защитника на самоуправ 
лението за общините Пирот, 
Бабушница и Димитровград. 
Встъпително изложение по то 
зи въпрос изнесе общинския 
правозащитния на самоуправ
лението Божидар Нинолич.

Михаил Любенов, дирек- 
на комунално-услужиото 

„Услуга", ноето

то няма 
е на
да почистват тротоара, 
обаче те не правят 
Различни отпадъци се 

по тротоарите и

тор
предприятие 
поддържа чистотата в града.

— Има повече причини, че 
Димитровград но о пече чист 
град. Основното е, че сред- 

обсзпечапаши се за

никога. 
хвъР- 

ули- 
се сла-

лят
цата. По тротоарите 
гат въглища и дърва, които 

сенат, а сетне мястото 
почиства. А най'ЛОШОто

стпата, 
поддържане 
града, са недостатъчни. Засега 
града чистят двама човена и 
то само асфалтираните улици. 
Трябва да добавим, че боилу 
на изнасят трима човена, а 
към тази група е и шофьора 
на намиона, с нойто бонлуиа

на чистотата в се и
не се
в случая е, че няма лице, но 

би контролирало тези ра-
Обосновавайни значението 

Нинолич 
основа

ето
боти и всичко минава „неза
белязано".

на тази институция 
изтъкна, че изходна 
за формирането и са били по 
становленията от Конституция 

СФРЮ и СР Сърбия. и обВсични тези неща, а 
стоятелството, 
стят лица с I 
ски способности, са причина, 
че града ни не е чист — заяви 
Любенов.

Къде е изхода от това по
ложение и какво може и тря
бва да се направи за подо
брение на чистотата?

та на
Законът за общеотвените за 
щитници на самоуравлението 
и изводите на Скупщината на 
междуобщинсната регионална 
общност в Ниш, въз основа 
на което е формирана. Към 
края на март 1976 общински 
те скупщини в Пирот и Бабуш 
ница, а през май същата го

се изнася-
За чистене на улиците не 

са ностатъчно само двама ду 
ши. Но трябва да се има пре

че града чи- 
намалени физиче

А. Д.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Ммго проблеми пред културатадина и в Димитровград 
именували Николич за защи 
тник на самоуправлението. Ка 
то самостоятелно тело на об 
ществено-политическата 
щност защитника на самоу
правлението предприема меро 
приятия нужни за защита на 
самоуправителните права 
трудещите се хора и защита 
на общественото имущество.

са
Михаил Любенов — Основното е обществени 

и училищатате организации 
да влияят върху отношението 
на гражданите и младежта 
към чистотата и защитата на

10 динара на месец(около
средно). От този източник се 
събират около 200 хиляди ди 
нара и това е всичко. А от 
тези средства се отделят 35 
хиляди динари за поддържа
не на гробищата. Факт е, че 
разполагаме само с тези сред 
ства, а те са недостатъчни за

ПО ПРЕЦЕНКА на Общин
ския комитет на СКС в Боси
леград, проблемите от обла
стта на културата в община 
та са предимно от материал
но-финансов вид. Обаче, 
са само и тези. В тази област 
на действуване твърде изра
зителен е и кадровият 
рос, а като последица на то
ва се явяват организационни 
и други проблеми.

През тази година за потре
бите на културата в община
та ще се обезпечат 
600 хиляди динара, от които 
една трета Отделя Републикан 
ската самоуправителна 
ност по култура. Тези допъл 
нителни средства са предназ
начени за организиране 
културната самодейна 
ност, развитието на библиотеч 
за други културни активности. 
Обаче, съвсем е ясно, че сре 
дствата, с които разполага ну 
лтурата са все още недоста
тъчни за подемане на значи
телни акции особено, когато 
става въпрос за подобряване 
материалната база на нулту- 
рата.

отбелязване е, че в този о- 
бент досега са изразходвани 
около 10 милиона динара. До 
нрая на тази година в него 
ще бъдат оспособени за упо 
треба кинозалата и библиоте
ката.

По предложение на Общин
ския комитет на СКС наско
ро ще бъде изготвен анализ 
за материално положение на 
културата в общината, за не
обходимите надри, както и за 
развитието на самоуправител
ните отношения в тази 
ласт.

об-
околната среда.

Съшо така е необходимо да 
повече сред-

«е
се обезпечат 
ства за тази служба, а пре 
димно чрез 
тарифата за изнасяне на бо
клука. Естествено, че е нужно 
и нашата служба да се преу 
строи и да води повече гри 
жа за чистотата в града — на 
за нанрая Любенов.

на
увеличаване наподдържане на чистотата.

Също така за отбелязване 
е, че главната улица се чисти 
два пъти дневно, а останалите 
улици само веднаж. 
се почисти, а сетне продава
чите от магазините чистят тро 
тоарите, което е и тяхно за
дължение, и нахвърлят бонлу

въп-

Основна насока в работата 
са превантивните действия и Сутрин

конкретни интервенции в оп 
ределени случай- В изминалия 
период ударение е

превантивните

об-около
А. Д.В. В.сложено 

дей-върху
отвия, цел спортните въпроси 
да се решават чрез договор.

общ-
БАБУШНИЦА

наЗа успешно действуване 
този план е необходимо по- 
тясно сътрудничество с обще 
ствено-политическите организа

ПРОТИВ „ВРЪЗКИТЕ“ - ОТКРИТОна
дей-

Самият факт, че хората от
правят жалби по дадени въп 
роси говори, че в отделни об 
лаоти, канто да речем по на
станяването на работа, и на 
истина е имало сериозни про 
пусни. Това е само още едно 
напомняне, че там 
трябва да се доведат в ред.

Известно е, че и 
приетия Обществен 
по настаняване на работа, и- 
ма случаи той да бъде изи
гран и някои лица да биват 
настанени на работа, 
обикновено се казва на „мал 
ки врата".

Ако още по-енергично 
действува малките врата да 
се затворят, хората ще имат 
по-голямо доверие в тази само- 
упоавителна институция.

Впрочем, на първо 
комуниотите, които работят в 
областта на настаняването на 
работа са и най-призвани нри 
тичесни да преразгледат сво 
ята работа и да си вземат 
поука.

Похвално е

ции и техните тела, с делега 
самоуправителнитетите, със 

тела в трудовите и останали
организации, а особено със 
самоуправителните работниче-

нещатаски контроли.
Засега върху развитието на 

културните дейности е анга
жирана само една трудова ор 
ганизация- Това е Центърът 
за култура. По преценна на 
членовете на Общинския ко
митет на СКС, това ведомст
во не е кадрово и материал
но оспособено да изпълнява 
очакваните ои задачи. При 
какви материални условия ра 
боти Центърът говори и фак 
тът, че библиотенарните 
районните читалища 
ват месечен личен доход от 
1600 динара, което е под вся 
ко равнище. Бто защо свъ- 
купната дейност на тази орга 
низация се ограничава предим 
но в организиране на кино- 
представления и в 
на библиотеките. Без оглед 
на трудностите, в тези 
области досега са постигнати 
значителни резултати.

Когато се говори за пробле 
мите от областта на култура
та най-много охрабрява фак
тът, че наскоро в Босилеград 
ще бъде довършен Дома на 
културата, който предлага го
леми възможности за разгръ
щане на успешна и разнооб
разна културна дейност.

покрайВ изминалия период е осъ
ществено добро сътрудниче
ство с обществено-политичес 
ните организации.

договор

кактоДа няма приеманеНай-много трудещите са се 
оплаквали в случай на незачи 
тане на правата от сдружения 
труд, а въз основа на осъще 
отвените резултати и разпре

„малки
врата

се• Комисията за жалби и оп
лаквания при ОК на СКС об
съдила 14 жалби, от които 
само две са основателни

Но и 14-те жалби през пъР 
вото полугодие на настояща
та година, от които 11 са би 
ли подписани, а три аноним
ни (една е била подписана с 
чуждо име) са сигнал, че тря 
бва още много да се напра
ви, за да не се накърняват пра 
вата на хората. Истина, от об 
съжданите в комисията жал
би и оплаквания — само две 
са разрешени в полза на об
жалващите.

в
получа-

място,ОБСЪЖДАНЕТО на инфор
мацията за номисията за жал 
би и оплаквания в Бабушни
ца неотдавна проведеното за 
седание на Общинския коми
тет ясно показва, че от ден 
на ден, все повече нараства 
доверието на трудещите се 
и гражданите в Съюза на ко 
муниатите и самоуправиаелни 
те органи.

Все по-малко жалби се из
пращат на адрес на най-вис- 
шите партийни и държавни 
органи, а все повече — в ба 
зата, до общинските органи, 
в номиоията за жалби и оп
лаквания при Общинския ко
митет.

работата
и това, че ко

мисията за жалби и опланва 
ния при Общинския комитет 
в Бабушмица с пълно внима
ние и взискателност е изуча
вала и подписаните и аноним 
ните жалби. И манар че-меж 
ДУ тях значителен брой 
били неоонователни — 
факт, че

две
Най-мнопо жалби и оплаква 

ния е имало от областта на 
настаняването на работа и 
против овоеволия на бюро- 
нратичеоно отношение на ръ
ководни лица, а има някои 
оплаквания и от работата на 
органа на управление в Об
щинската скупщина.

са
самият 

на видело е излез-
нала истината 
придобивка.

е голяма
За

М. А.
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ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В ОПИТА НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Започна
подготовката Много материали, а 

малка информираност• В предконгресната и изборна дейност Съюзът на 
комунистите ще оцени всестранно 
дейност и ще набележи новите 
ния

ПОДГОТОВКАТА 
ящите партийни конгр 
XI конгрес на СЮК 
конгрес на СНС — ще изми
не под знака на предизборна 
и изборна дейност в лървич 
ни>те организации на СК. Ед
на от основните насоки в та
зи дейност ще бъде анализа 
по изпълнение на собствените 
програми. Преди всичко ще 
се оцени досегашната рабо
та на първичните организа
ции, относно до коя степен 
са изпълнили своите функции 
в средите, където действуват.

Не по-маловажен е и въп
роса за социално-нлаоовото ук 
репване на Съюза на комуни 
стите в общината. От общо 
около 900 членове към 60 на 
сто са работници и селско
стопански производители. Ме 
жду двата конгреса са прие
ти нови 350 членове, от кои
то болшинството са млади хо
ра. Марксисткото образование 
ще бъде и занапред основа 
за по-нататъшното опреснява
не на редовете на СК.

досегашната си 
задачи и задълже-

• Материалите по дадени въпроси са обемни и неясни 
• Кратките срокове пречат на разискванията 
проблеми • Необходимост да се обезпечи многопосочност на 
протичане на информацията

• обществена самозащита,
• социално-класовото унреп 

ване на СК, марксисткото об 
разование и др. въпроси.

Разбира се, че кадровата по 
литина (спазването на приети
те критерии) също ще бъде 
обект на особено внимание и 
грижи. В предизборната и из 
борна дейност ще се прос
леди кой до ко~ '"геп©н е ос- 
пособен да изпълнява възло
жените му задачи, ще се на 
прави равносметка на сполу
ките и несполуните при изпъл 
нение на набелязаните меро
приятия. Естествено, този пе
риод ще послужи да се изя- ■’ 
вят нови хора, които «сестра 
нно провеждат политиката на

за лредсто
по належащитееси

и VIII

Нормалното действуване на
делегатската система изисква изчерпателна и навременна ин
делегациите и делегатите да формация, както на делегати
бъдат навреме, всестранно и 
вярно информирани. Съще
ствуват мног материали, а ин

и др. не настояват да дадат те органи и професионалните 
служби в скупщините. Най-че 
сто те са доста обемни. А, 
изтъква се, би трябвало в из 
готвянето им да има обратен 
ред, т. е. по отделни въпроси 
и проблеми трябва да се пое 
тигнат политически договори 
и изгради съответна политина 
на обществено-политическо ра 
внище. След това трябва да 
се изготвят проенти, да се 
състоят събрания на делега
циите (по необходимост и съ 
брания на избирателите) да 
се разгледат забележките и 
предложенията. Едва тогава 
следва да се пристъпи към 
изготвяне на съответните про 
екти с пояснения и съгласува 
не на становищата в скупщи 
ните. След това трябва да по 
следва информация до деле 
гациите, и по необходимост, 
до гражданите и трудещите 
се за приетите решения.

Засега единствено в мес- 
тния?1 вестник „Сурдуличке но 
вине" (едномесечнин) се пра 
вят опити да се публикуват 
материали, които трябва да се 
приемат. Това дава възможнос 
в един сравнително по-дълъг 
период трудещите се и граж 
даните да се консултират, да 
заемат становище по предло 
жените решения. Занапред, 
освен тази практика, ще се 
положат усилия и за създава 
не на „Делегатски информа
тор", като най-непосредствен 
облик на делегатско договара

те, тана и на делегациите. На
против, държи се строга сме 
тка връзната между самоупра

: Щ

СК.
Всички тези въпроси бяха 

обсъдени на среща със сек- 
ретаоите на първичните орга 
низации на СК. По същите 
въпроси по-обстойно обаче е 
разисквал и политическия ак 
тив при ОК на СКС. Политиче 
сният антив зае становище но | 
мунистите чрез лекции по-от 
близо да се запознаят 
студията „Насоки на разви
тие на политическата оисте- 
ма на социалистическото са
моуправление” от Едвард Кар 
дел, като платформа за пред
конгресната дейност. Със сту 
дията ще се запознаят и ръ
ководствата на останалите об 
ществено-политичесни 
зации, понеже изборите 
СК и дейността на комунис
тите е всеобща дейност по
нататъшното развитие на на
шето общество.

със
В изборната дейност в це

нтъра на вниманието, нъдето 
ни осведоми секретарят на 
Общинския комитет на СК в 
Босилеград ГОНЕ ГРИГОРОВ, 
в центъра на вниманието ще 
се намерят:

Общинсната енупщина: място за съгласуване на взаимните
Снимка: Драган Янновичи общите интереси

формираността е малка, се ка 
зва в заключенията на Общин- 

конференцията

вителната база, от една стра 
на, и делегациите и делегати 
те — от друга, да бъде жива, 
антуална, съдържателна и про 
минната от обществена отго
ворност.

Досегашният опит поназва, 
че желанията с практиката че 
сто се разминават. Поставя 
се въпрос: на ной начин и с 
нои средства делегатите и де 
легациите да се информират. 
Отчита се, че старият, класи
чески на подготовка на мате 
риали за сесии на общинена 
та скупщина не могат да пое 
тигнат целта. Освен по-начес- 
твена информация, ' изнинна 
необходимостта да се обезпе 
чат и достатъчно необходими 
те брой енземпляри за всични 
членове на делегации, а не 
само за делегатите. Тъй нато 
материални и технически усло 
вия за танова нещо не съще
ствуват, решено е материали 
те да се доставят и на делега 
циите, относно до председа- 
телствуващите делегациите.

Също тана е решено качес 
твото на информацията да се 
подобри.

В досегашната практика ма 
териалите по дадени въпроси 
се подготвят от управителни

© претворяване на практи
ка Занона за сдружения труд,
• действуване на самоупра 

вителната система и в част
ност на делегатската система,
• осъществяване политина 

та на национално 
вие.

органи ската
ССРН по осъществяване на 
делегатската система.

Несправедливо ще бъде оба 
че, ако се твърди, че Общин 
ската скупщина, нейните про 
фесионални служби, службите 
на общностите на интересите

на
в

равнопра-
Ст. Н. не.

Да напомним, че взаимната 
информираност между делега
циите. информираността меж
ду Общинската скупщина, де 
легациите, делегатите и база 
та, с една дума — многопосо 
чността на информираност, с 
онази съществена особеност, 
ноято краси делегатената сис 
тема, нато начествено нов об- 
лин на договаряне и споразу 
мяване.

Положителният опит досега 
задължава задълбочаване на 
тази система, нато част от 
всеобщата

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВ-ГРАД

Започна изборната дейност в 

партийните организации Зачленяването в СЮК тряб
ва да бъде по-системно.

... И ПО-ЕДИННИ
Някогашната практика, ма

сово напускане или изключва 
не от редовете на СЮК, 
днес така да се каже, не съ 
ществува. През 1975 година 
Съюза на комунистите напус
наха 15 членове, а тази годи 
на само петима!

— Не може да се сравнява 
положението — продължи Ди 
митров — сега и преди Пис
мото и Десетия конгрес и в

На 20 октомври т.г. в Дими 
тровград се състоя съвмест
но заседание на Общинския 
комитет на СКС, Статутарна- 
та и Кадрова, както и Комиси 
ята за идейно развитие на 
Съюза на комунистите 
Общинският комитет на СКС 
в Димитровград.

НИКОГА ПО-ЧИСЛЕНИ ...

— Ние, членовете на ОК 
на СКС в Димитровград — 
подчерта секретаря 
соченият съотав не сме дово 
лни, безразлично, че и за то
ва имаме „обяснение”. Апсо- 
лютното число на работници
те и селскостопански произ
водители е 587 или 45 на сто. 
Обаче, работниците щяха да 
бъдат повече ако крайгранич 
ното положение на общината 
ни не изисква повече служе
щи, които пан статистки ое 
числят като служащи. Мигра
цията на населението, също 
тана отрицателно влияе вър
ху социалния състав. Напри
мер — посочи Димитров — 
между новоприетите през ми 
палата година 80 на сто са 
били по-млади от 27 години, 
а почти всичките сега не са 
членове на нашите организа
ции. Постъпване на жените в 
С'ьюза на комунистите, значи 
тел но е по-добро. От 150 но
воприети 30 на ост са жени.

с по- самоуправителна 
система, и нато нейна най- 
висша форма на изява.

Защото в същността си де 
легатската система цели :ин- 
тересите на трудещите се и 
гражданите да вземат връх 
пред други тенденции в наше 
то общество.

при

Ст. Н.
кашите първични организации. 
Това се д-ьлжи и на нвалитвт- 
ната ни организованост. В Ди 
митровград има 51 първични 
организации от това — 28 сел 
сни, 11 в организациите на 
сдружения труд, 9 в трудови
те общнооти и 3 в местната 
общност в Димитровград. О- 
баче, и тук има неща, които 
трябва да меним. Димитров 
подчерта, че в „Свобода" и- 
ма една вместо две първични 
организации. ООСТ „Димитров 
град" има първична организа
ция с 190 членове. Има усло
вия и за създаване на нови 
организации в местните общ
ности Врабча и Мъзгош.

До 20 декември, когато из 
борите ще завършат, пред
стои сериозна работа. Най- 
напред ще се състоят пред
изборните от 5 до 20 ноември 
и изборните от 1 до 20 денем 
ври т.г. След това, а най-къс 
но до 30 януари идващата 
година, ще ое състои и Об- 
щиноната конференция на 
СНС в Димитровград.

Във встъпителното си сло- 
ОК на СКСво секретарят на 

в Димитровград — Венко Ди
митров изтъкна, 
на комунистите и първичните 
партийни организации, никога 
нее било по-голямо в общи
ната. През изминалите четири 
години — 1793—1977 броят 
на членовете на СК е увели 
чен с 42 на сто. Изключение 
от тенденцията само са сел- 

производите- 
шесдесетдевет

ДИМИТРОВГРАД I

че числото

Кандидати за ръководители в 
Съюза на бойците

През миналата седмица в 
Димитровград се състоя пред 
изборно събрание на меотна- 
та конференция на Съюза на 
бойците. Бе направен анализ 
на досегашната работа на дру 
жеството и разнообразните 
му дейности. Наистина, изтън 
наха присъотвуващите, някои 
дружества са се' занимавали 
със себе ои, но има и таки
ва, накто това в село Петър- 
лаш, което изцяло се ангаши 
ра в изграждането на пътя 
Радейна — Петърлаш. Бойци 
те от това дружество поназа 
ха извънредна антивност и в 
чеотвуването на Титовите и 
наши юбилеи.

На събранието също така 
бяха предложени 33 кандида

ти, от които ще бъдат избра 
ни 26 в Общинсната конфе
ренция на Съюза на бойци
те. Предложени са и четири
ма кандидати за председател 
на Общинсния отбор. Досе
гашният председател — Дими 
тър Петров е предложен за 
делегат в Репионалната 
ференция на Съюза на бой
ците в Ниш.

До 11 неомври на година
та, ще се разисква за тези 
предложения, когато ще 
състои Конференцията на Съ 
юза на бойците на която ще 
бъдат избрани най-добрите.

скостопанските 
ли. Именно, 
селяни по-малко членуват се
га, но преди четири години. 
Това обясняваме 
Димитров — с факта, че в 
Димитровградска община, на
селението се все по-малко за 
нимава със този

изтъкна
— Ние в ОК на СКС сме 

мнение — продължи Димит- 
че има място за по- 

гол ям полот в приемането на 
нови членове. Това ще бъде 
когато, секретариатите на пър 
вичните организации се осво
бодят от някои формалности. 
В бъдеще ме трябва да очак 
вамо, добрият младеж или ра 
ботнин някой от страни да 

Секретариатите

кон-
ров

стопански
отрасъл.

Социалният С'ьстав на дими 
тровградските комунисти 
глежда: — 450 души или 35 
на сто са работници, 137 сел 
скостопансии
89 просветни работници, 
ръководители, 43 частни про
изводители, 30 здравни работ
ници, 25 юристи и т.н.

из- се

производители,
92

ни посочи, 
трябва да имат по-годямо въ
одушевление за тази работа. Д. С.д. с.

СТРАНИЦА 5
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„ЕЛЕНТРОДИСТРИБУЦИЯ” В ДИМИТРОВГРАДДЕЙНОСТТА НА ООСТ
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ви всички сш на вещината

НОЖООБРАБОТВАТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БРАТСТВО” В 
ДИМИТРОВГРАД
в

Годишният план изпълнен 

2,5 месеца предсрочно
ще бъде много ло- 

Воичнлючван,
добре снабдяван с тон. 
ни тези капиталовложения въ 
злизат на над 2 милиона ди-

презОт тази дейност, 
първите шест месеца на те
кущата година, е осъщест
вен общ доход от 5 милио- 

; и печалба от огч 
динара ще се изпол- 

за подобрение на матери- 
база на организацията.

Въз основа на Самоуправи 
телното споразумение за раз 
грамичаване правата и задъл 
женията между елентродистри 
буция в Ниш и нлона му в 
Димитровград от 1 януари т. 
г. този клон работи като ос
новна организация на сдруже 
ния труд. Анализът е потв'ьР 
дил, че този клон има всички 
предусловия да работи като 
ооиовна организация на сдру 
жения труд и да 
като самостоятелна цялост, в 
която работниците да осъще 
стаяват своите права и задъл 
жения, съгласно член 320 на 
Закона за одружения труд.

В Димиторвград има редица 
клонове и представителства 
на различни предприятия, но 

електродистрибуцията,

ток.

Кожообработвателното предприятие „Братство" в Ди
митровград изпълни тазгодишния си производствен план два 
и половина месеца предсрочно.

Според годишния план тази трудова организация е 
трябвало да преработи 95 хиляди нвадратни метра агнешка 
кожа, на стойност от около 33 милиона динара. Планът до 

годината ще бъде преизпълнен с оноло 35 на сто.

нара.на динара
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

И НА ОБЕКТИТЕ
ХИЛЯДИ ПРЕДСТОИ
зва
алната

•Във фонда за амортизация 
почти 4 милиона 

тези средства са из 
за инвестиционни ка

Пред работниците в това 
предприятие предстои работа 
върху реконструкцията на мре 
жата с ниско напрежение при 
село Сречковац (4 села от Пи 

община поддържа ди- 
дистрибуция)- 

ход рабо- 
върху изготвяване на 

комплетна електри-

са отделени 
динара, а 
ползвани

нрая на
А. Д.

питаловложения-
Изграден е в течение на 

годината магазин и гараж и 
са набавени три моторни во- 

необходими за успешно

стопанисва
ротска
митровградска

В момента са в
ЗА ПО-БЪРЗО РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ

зила,
изпълняване на ежедневните 
задачи. Преди няколко дни 
приключиха работите и на че 
тиринилометровия 
вод от Димитровград до Коза 

лрхеодния

Да се ускорят влаганията тите и
проект за 
фикация на осемте неелентри 
фицирани села в общината. В 
тази насока се очаква помощ 
на общността, а необходими- 

__ за собствено уча- 
бъдат цялостно обез

електропро1,2 милиарда динара. Вече се
га се преценява, че недости- 

около 500 милиона дина
ра. За събирането на 
средства Изпълнителният съ
вет на Скупщината на СР Сър 
бия е предложил повече мер 
ки, които делегатите напълно 
са подкрепили.

Отделна дилема, се 
представлява законното задъ
лжение, че районите, 
са напуонали „кръга на нера
звитите” имат право да довъР 
шат започнатите обекти, до
волното поднесят 
до края -на годината. В това 
трябва да се търсят причи
ните за големия брой програ

Необходимо е да се уско
рят капиталовложенията 
трудовите организации от раз 
витите части на СР Сърбия, 
освен автономните области — 
в изоставащите краища, 
това отношение досега са по 
стигнати значителни резултати 
но С оглед на общото поло
жение на 48 изоставащи ко
муни, в тази област усилията 
никога няма да бъдат много.

'Това безспорно е най-важ
ното заключение на заседани 
ето на Комисията на Предсе
дателството на СР 
за стопанско развитие и ико
номическа политика.

Във фонда за насърчение 
изоставащите

освен
нито едно се не е преустрои 
ло въз основа на Закона. А 
че това е необходимо показ
ва и примерът на тази трудо 
ва организация. Преди всичко 
увеличена е отговорността на 
работниците, осъществяват се 
по-добри резултати и прочие.

на н-ьдето ерица,
трафопост за снабдяване с е- 
лентрически тон на районите 
Висок и Забърдие. С това те
зи райони престават да 
снабдяват с ток от далеколро 
вода, от който се снабдява 

което ще се подоб- 
и начество-

гат те средства 
стие ще 
печени. С това ще се създа- 

1980 година 
общината да

тези

В дат условия до 
всички села в 
получат електрически ток.

В средносрочната програма 
на електродистрибуция в Ди- 

(до 1980 година)

се

казва, града, с
ри снабдяването 
то на електрическия ток, нак 

така и в спомена
СРЕДСТВА ЗА ПОДОБРЕНИЕ 
НА МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВА то в града,

тите райони. Също е изгра
ден и трафопост в Строшена 
чешма, близо до 

и парк на „Сточар”, с което то
зи край на града, често из-

митровград 
също така е предвидено из
граждане на 14 нови трафо- 
постта в общината, необходи- 

подобрение на снабдя

които

Основна дейност на това 
предприятие е снабдяването 
на трудовите организации 
домакинства с електрически

машинния ми за
ването с електрически ток и 
електрификация на неелектри- 

Освен то-

заявлениеСърбия

фицираните села. 
ва в план е изграждането на 
далекопровод в дължина 
50 километра, катко и 50 ки
лометра мрежа с ниско нап
режение. С изграждането на 
всички тези, необходими обек 
ти, освен че всички села ще 
бъдат електрифицирани, значи 
телно ще се подобри и наче- 
отвеното снабдяване с елек-

ми. СУРДУЛИЦАразвитието на 
райони са пристигнали разли
чни искове за капиталовложе
ния од 3,2 милиарда динара. 
При това. се разчита на сред 

фонда в размер

от
Обаче, неволята е там, че 

най-изоотзналите райони 
поднасят заявления за стро- 

на производствени
Цехът на „Галеника“ прерасна 

в ООСТ
не

ителство
цехове.отства от

за намаляването на брана, по 
добрение на технологията и 
условията на труда, начество 
то на суровините, износа на 
минерална вълна, засилен кон 
трол и решаването на пробле 
ма със снладове, се дойде до 
заключение, че единствено

На събранието на трудещи
те се в цеха „Галеника” — 
Сурдулица се водиха разгово 
ри за новото устройство на 
тоя цех върху основите на 
Закона за сдружения труд.

На събранието присъствува 
и деловата група, на която е 
възложено практичесни да 
приложи преустройството на 
основите на Закона за сдру
жения труд, както и секрета
ря на Общинския комитет ма 
СК Милорад Тасич и предсе
дателят на Общинсния съвет 
на профсъюзите в общината 
Мирослав Савич.

След широна и нонструнтив 
на дискуоия, в която преобла 
даваше подчертаният интерес

Да отворим вратата 

на стажантите
трически ток.

В предстоящия период пред 
стои и дислоциране на сегаш 

всъщностните помещения, 
запланувано е да се изгради 
нова управителна сграда и ос 
танали нужни обекти за дей
ността на организацията. По- 
отоянна задача е и реконстру 

съществуващите

Организациите на сдружения труд в Ба 
бушнишка община имат голяма нужда от 
специалисти.

Това е един от най-острите и нерешими 
поне засега проблеми, в работата им. Зато
ва с право очакват помощ от републикан
ския фонд за стипендйране на кадри, поне
же със собствени сили не могат да си обез
печат.

чрез нова организация ще мо 
гат тези и подобни проблеми 
да се премахнат.

Единствено чрез формиране 
на ООСТ трудещите се 
тоя цех ще могат да реша
ват по съществените въпро
си от особен интерес на тру 
довата организация. Така без 
спорно ще се засили отговор
ността у всички.

от кцията на 
далекопроводи, трафопостове 
и т.н. и изграждане на нови, 
с оглед постоянното увеличе
ние на нуждите за електро
енергия-

С. М. А. Д.Но има и други явления, които са в раз 
рез с начертаната с обществения договор 
политика по настаняване на работа.

Именно според разпоредбите на догово 
ра в Бабушнишка община било предвидено 
настаняване на работа на 116 стажанти раз 
бира се, в 1976 година.

За съжаление обаче, много от организа
циите на сдружения труд затварят вратата 
пред бъдещите специалисти. Приети са към 
57 на сто от предвидения брой стажанти.

Синдикалните организации и организа
циите на Съюза на комунистите от по-дълго 
време водят остра борба за надделяваме и 
премахване на лошото отношение към бъде 

. щите кадри. Сега и общественият договор 
по настаняване на работа им дава за право 
и сигурно е, че в най-скоро време положе- 

, нието съвсем ще се промени.
Ще се отворят широм вратата на мла

дите кадри.
Впрочем, стажантите, като бъдещи спе

циалисти, трябва да получат възможност за 
пълна изява на творческите си способности.

М. А.

БЕЛЕЖКА чин жилищния проблем 
на един работник е „ре 
шен".

Факт е, че Общността 
желае най-доброто реше 
ние. Но факт е, че едно 
стайните апартменти не 
са нлючът за разрешава 
не на жилищния проб
лем на едно семейство. 
И сигурно е, ано танива 
апартаменти се изградят 
семействата, ноито ги 
получат няма да решат 
жилищните си пробле

Самозалъгваме се..
НА ЕДНО заседание 

на Изпълнителния съ
вет на Общинсната сну 
пщина в Димитровград, 
състояло се миналата 
седмица, трябваше да 
се приеме решение за 
определяне 
строеж на сграда със со 
лидарни средства. Реше 
нието не беше прието 
поради техничесни причи 
ни. Но почти сигурно бе 
че на следващото засе 
дание ще се приеме ре 
шение и сградата ще 
се строи нрай сегашна 
та „солидарна" сграда.

Има обаче нещо, но- 
изтъкнали 

без оглед, дали реше
нието е прието или не 
е прието. Според предло 
жението на Общността

за номунално строител
ство, която е инвести
тор при изграждането 
на този обент, сградата 
трябва да има осем 
двустайни и осем едно 
стайни апартменти. След 
нато обентът бъде из
граден тези квартири 
ще се разделят на рабо 
тници с ниски лични до 
ходи. Практина е всяка 
организация

място за

ми.

Не може да бъде опра 
вдание и недостигът на 
средства. Ано няма до
статъчно средства по- 
добре е вместо осем 
едностайни 
строят
апартмента, с 
проблемите 
мейства
бъдат решени. В проти 
вен случай само залъг 
ваме се.

да получи 
по една или две кварти 
ри, в зависимост от 
броя на настанените ра 
ботници, а сетне тези 
нвартири да разделя на 
онези

да се по
лет двустайнилица, на ноито 

са и най-нужни. Това 
значи, че едностаен апа 
ртамент може ^а получи 
например и шестчленно 
семейство и по този на

коетоето бихме на дадени се 
наистина ще

<.ч.
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акциятаНИШКА община владее голям ИНТЕРЕС ЗА РАЗГОВОРИ ЗА СДРУЖАВАНЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

МЩ СЕАСК0СТ1ПШИ 

ПРОИЗ ВОДИТЕ А-С Д МОУ П Р ДВНТЕ А
ДА СЕ ТРЪГНЕ ОТ КОНКРЕТНИ

СЛУЧАИ
• Тази хубава проява организират Общинсната нон
ференция на Съюза на социалистическата младеж и 
Общинсната нонференция на Социалистическия съюз

Сдружаването на частните та му част от земята са паси 
селскостопански производите- ща и гори. Но ооновното, с 
ли е тема, върху ноято все 
по-често се разисква в основ 
мата организация на сдруже 
ния труд „Нишава" в Дими
тровград. Вече е формирана 
служба за помощ на частни 
те селскостопански производи 
тели, а обсъждат се и възмо 
жностите за формиране на ор 
ганизация на сдружените про
изводители.

Какво по този въпрос ми
слят частните производители 
беше въпрос по който бесе
двахме с Нинола Яннов, от се 
ло Пъртопопинци.

— Най-важното в случая е 
даимаме полза от сдружаване 
то и ние и нооперацията. А 
да се това види трябва да се 
тръпне от конкретни случаи.
Аз съм дълги години коопе- 
рант и доволен съм от успе 
шното сътрудничество. Но да 
ли имам условия за сдружа
ване не е. достатъчно моето 
мнение, а главната дума тря 
бва да кажат 
те. . .

на оина ми студент. Освен то 
ва всяка година предам по 
две до три телета.

— Изтъкнал бих, 
дължи Янков, че съм доволен 
от сътрудничеството. Имам 
сключен договор да давам и 
млякото и телата на коопера 
цията. За сметка на това те 
имам задължение да ми обез 
печават храна. Тази „привиле 
тия" обаче не ползвам, поне 
же произвеждам достатъчно 
храна за добитъна си. Но ва 
жното в случая, поне за ме
не е, че през последните го
дини редовно ни плащат вси 
чко, което им предадем.

Да се върнем към това с 
което и започнахме. Яннов е 
кооперант, който има възмож 
ност за сдружаване с коопе
рацията. Дали в определен 
срок от време и ще се сдру 
жи, не е наше да оценяваъе. 
Но сигурно е, че той не е 
единотвен, който изпълнява 
определени условия за сдру
жаване. А дали всички те ще 
се и сдружат най-много зави 
си от основната организация 
на сдружения труд „Нишава", 
относно от силите и да претво 
ри в дело разпоредбите на 
Закона за сдружения труд, 
както и на Закона за сдружа 
ване на частните селскосто
пански производители.

про-
ОТ ТРИ години насам в Ба- 

Бушнишка община,
70 на ото от

ва на активността на млади
те, които и досега бяха меж 
ду най-дейните в селата 
Бабушнишна община. Срещи
те на селата ще бъдат огле
дало на успехите им в раз
витието на слесностопанското 
производство, 
нето на селищата, за 
на културното и спортното по-

в която 
населението се 

занимава със селско стопан
ство, с успех се организира 
акция под название 
сел скостоп ансни

в

„Млад 
производи

тел — самоуправител". И до
сега тази акция бележеше ус 
пехи, но сега, в годината на 
Титовите и наши юбилеи — 
се връшат още 
приготвления, така че ще об
хване почти всички млади хо
ра в общината от 62 младеж
ки организации.

От 25 ноември настоящата 
до 31 март идната година, по 
всички селища в общината 
ще кипи оживено съревнова
ние между младите хора.

вече изготвената

благоустроява- 
изява

ле.по-усилени
От друга страна, освен с 

надпреварването, освен състе 
зателния характер, тези сре
щи ще послужат и за още 
по-добро запозняване на мла
дите, за сближаването им.

Според пропозициите в те
зи състезания могат да уча
ствуват и просветните дейци 
в отделни села, студенти и у- 
ченици и др. млади хора, ро
дени и милеещи за родния 
си край, без оглед на 
дали постоянно местожител
ство им е Бабушнишна общи

Според
Н. Янковпрограма от страна на орга

низационния комитет при ОК 
на ССРН в Бабушница, на сре 
щите на селата, които засега 
са разделени на две групи; в 
първата са районите Звонци, 
СтрелъЦ. Любераджа и В. Бо- 
инци, и във втората — Бабуш 
ница и останалите села, ще 
организират състезания 
културно-художествена 
ност, викторина за Титовите 
юбилеи, обществена дейност 
и комунално-битово изгражда 
не на селищата. Като послед

което се занимава и от пъДе 
то е главния му доход са ше 
стте млечни крави.специалисти-

— В течение на годината 
предавам на кооперацията 
към 8 хиляди литра мляко. За 
млякото получавам към 4 
хиляди динара средно за един 
месец. Това е чиста печалба, 
която ползвам за издръжка

това Необходимото е да изтък
нем, че Янков е добър сто 
панин. Има към 100 дка земя, 
от които 20 сее със царевица 
и жито, 35 дка са засети с 
азкуствени треви, а останала-

по на.
дей-

В организациите на Съюза 
на младежта тези дни се изу 
чават пропозициите и се вър
шат последни проготовления 
за започване на тази хубава 
и полезна акция, в ноято ще 
участвуват над 2 600 младежи 
и девойки.

А. Д.

БАБУШНИЦА
на точка са предвидени спор 
тни състеазния- ПОДГОТОВКА ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА
ПОЛЕЗНИ НАДПРЕВАРВАНИЯ

та нонференция на Социалис
тическия съюз бе създадан 
щаб, който да ръководи с 
тази отговорна и важна зада-

М. А.

В Бабушнишна община се 
вършат обемни приготовления 
за провеждане на есенната

сеитба. И четирите земедел
ски кооперации, накто и тър
говското предприятие „Талам- 
бас” навреме са обезпечили 
необходимите торове и семе-

Следващите пет месеца ще 
бъдат удобен момент за изя- М. Андонов

ча.
на.

Тази година с пшеница ще 
бъдат засети над 3 000 хекта
ра площ, предимно на част
ния сентор, тъй като обще
ствените стопанства 
нишка община не заемат го
ляма площ. Но затова пък съ 
трудничеството на земеделски 
те кооперации с частните про 
изводители е на завидно рав
нище.

В кооперациите са готови 
да окажат помощ с механи
зация на частните стопани, 
(разбира се на ония терени, 
нъдето тя може да се упот
реби), за да може есенната 
сеитба да се завърши в оп
тималния срок.

Инак, от година на година, 
добивите от пшеница в Бабуш 
нишка община нарастват. До 
като през 1973 година напри
мер добивите са 
на 14 — през 1976 година те 
са възлезли на 18 центнера 
от хектар.

Тази есен в Бабушнишна об 
щина най-големи площи ще 
бъдат засети с „либелула", 
„абоданса", „застава", „бисер 
на", „златна долина" и „пар
тизанка".

За провеждане на есенна
та сеитба неотдавна при Пред 

на Общинсна-

ДА ВИ НАПОМНИМ
БОШИЦА

Как да изберем място 

за овощно насаждение
СТРОЕЖ НА 

ВОДОПРОВОД В 

МАРИЧЕВА 

МАХАЛА

Бабуш

конкретно от ръноводствата и опециалис- 
стопанства, а за домашните и 

градини се прибягва до съвета 
на агроном-овощар.

Въпросът за избор на място следова
телно опира до по-подробна оценка на 
условията на месторастенията. Даже и в 
ограничен район поради особена географ
ска характеристика на страната условията 
може да бъдат твърде различни.

Смята се, че от участъци, ноито имат 
площ под 300 или дори под 500 дка, не 
може да се ооигури овощно производство 
с ниска себестойност.

При създаване на малки дворни, вилни 
други градини почти не може да се 

заизбор на място, защото земле-

ИЗБОРЪТ на място за овощно насаж
дение е основен въпрос, от чието пра
вилно решение зависи бъдещето на 
ждението.

В най-общ смисъл изборът на място 
предрешен с районирането, ©пецмализа 

цията и концеграцията на овощното про
изводство в дадена страна. Определянето 
на овощните райони е твърде сложен 
въпрос и изисква задълбочена и зряла 
научна оценна накто на почвените и кли
матическите, така и на стопанските и со
циални условия- След преценка на почве- 
но-нлиматсните условия и след редица ико
номически изследвания и съпоставки се 
стига до определяне на реяоните, в но- 
ито ще се настанява определено по мащ
аби овощно производство. С оглед пак на 
естествено-исторически и стопански оцен
ки, съпоставени с данни и научни ст>обра

женил

тите на 
вилнитенаса

Прокопаването на тунела 
за лиоинсни язовир_ преди две 
-три години остави Маричева 
махала в Божица без вода. 
Вследствие на това, местната 
общност в селото реши да 
помогне на жителите от тази 
махала да построят водопро
вод. Строителството на този 
обект ще финансират Власин 
оните водоцентрали. За целта 
ще се изразходват оноло 70 
хиляди динара, ноито отпус
нат Власинските водоцентра- 

Целият водопровод обаче 
ще струва към 150 хиляди 
— останалата част ще додат 
жителите от махалата и мест
ната общност чрез доброво
лен труд.

Оотаналите махали (към т) 
в Божица са водоснабдени.

Ст. Н.

е

възлизали
или
говори
ният участън в повечето случаие еднакъв 
по почва, изложение и наклон. Тун по-сно- ли.
ро става въпрос за избор на подходящи 
видове и сортове с оглед на най-целесъо 
бразно използуване на земята и плодовете. 
В крайна сметна връх вземат личните 
пред почитания, но венаяи трябва да се 
имат предвид и изискванията на овощни
те видове и сортове и условията за тях 
в притежавания участък земя-

относно видовете, сортовете, след- 
спвциализирането на районите, т. е. да 

кои овощни видове ще се
ва
се определи 
отглеждат в тях е оглед на иагИиоона 
икономическа ефективност. Изборът на 
място в по-тесен смисъл е олодввщ етап. 
Въпросът за него трябва да св реши вече седптелството

СТРАНИЦА 7
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ИЗПЪЛНЕН ПЛАН, А ПАРИ ИИА ОЩЕ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАДСЕСИЯ НА
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ

Училището в Долна Невля закрито
повече от два часалегати и 

се обС'ьждаше само този вм 
прос. Мненията бяха различ- 

все пан преоб

Най-сетне, след широми ра 
з и сива мия от страна на Изпъл 
нителния съвет (два пт,ти), 
Общността за основно образо 

(повече пъти) и Общин 
скупщина (по втори 

,щ,т), делегатите на Снупщина 
та в Димитровград, на сесия
та си от 20 т. м„ решиха вси 

на основното

— за наука и култура и общ
ността за предучилищно и 
основно образование и възпи 
тание, иакто и създаване на 
единна служба.

През миналата година нап
ример Общността за наука и 
култура е финансирала дейно 
стта на младежките организа 
ции в селата Сиървоница, Бре 
бевница и Жолюша, в роали 
зиране на театралните пред
ставления „Нощана", за кое
то младежката организация в 
Скървоница получи 
врийонатп награда. След това, 
о финансирало дейността на 
музикалната димитровградска 
младеж 
лида в
жества спечели дванадесето 
място. Общността е финанси 
рала и самодейния театър 
„Христо Ботев" и представле 
нието „Снаха", с което също 
така бе постигнат завиден 
успех. Културно-художествено 
то дружество също е ползва
ло пари на общността и про
чие.

Тази обстановка ги подтис
ка да помогната на ония Об 
ьности, които не са в добро 
финаъсово положение, 
делегатите на Скупщината на 
общността за наука и култу
ра по предложение на Изпъл 
нителния отбор, приеха тези 
пари да се дадат като помощ 
на общности на интересите:

Делегатите на Скупщината 
на основната общност за нау 
ка и култура в Димитровград 
миналата седмица обсъдиха и 
приеха информацията за дей 
ността и финансовото положе 
ние на Общността за период 
от януари до септември т.г.

Накратко назано и плана на 
дейността, и финансовото й 
положение е добро. Дори във Чза предучилищно и основно 
фондовете има и 49 000 дина образование и възпитание и 
ра неразпределени средства. за социално и детска защита. 
Тези пари не могат да разпре Финансовото положение но 
делят заетите в общността, Общността ще бъде още по- 
защото и без тях са стигнали добро след осъществяването 
до обществено определения на идеята — един секретар 
максимум. да обслужва двете общности

ни, но на края 
лада мненията, че няма ико 
комическа оправданост за по- 
натат'/,шно съществуване на 
това училище, с оглед малкия 
брой ученици.

Делегатите еднодушно гласу 
ваха за закриването му.

вание
скатаТока

шите класове 
училище в Долна Невля Да се 
закрият. И този път в разисква 
мията взеха участие много де А. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
соптом-

Добри резултати на 

библиотечното дело
, която пън на прег- 
Кладово между 20 друИЗ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СУРДУ- 

ЛИЦА

Богата театрална програма
• Центърът по култура вече разполага с 20 хиляди, 

от които са балетристииа и друга 
език

хела Ферари, Радмила Андрич, 
Драголюб Милосавлевич — 
Гула и др.

За отбелязване е, че Ниш- 
ният народен театър на сурду 
лишната сцена ще се предста 
ви след пауза от едно десет- 
летие, докато белградските те 
атри ще гостуват за пръв път.

Всъщност това са съвмес 
тни акции на републиканската 
и общинската самоуправител- 
на общност по култура. А 
една такава богата програма 
бе възможна благодарение на 
създадените през последните 
няколко години материално-те 
хнически условия-

Народният университет съ
що така в чест на Месеца на 
книгата е запланувал среща 
с писатели от българската на 
родност (в Божица и Клисура) 
и среща на югославски писа 
тели в Сурдулица.

От казаното личи, че послед 
ните два месеца от годината 
ще бъдат твърде интензивни 
с културни манифестации и 
изяви.

Осъществявайки програмата 
си за настоящата година Ре 
публиканската културна об
щност чрез Народния универ 
ситет в Сурдулица през ноем 
ври и декември ще организи 
ра редица театрални гостува- 
ния- Всъщност това е изпъл 
нение на програмата по музи 
кално-сценичната дейност.

В началото на ноември е 
запланувано гостуване на На 
родния театър от Ниш с про 
изведението на Бранко Чопич 
„Делии на Бихач”,

За най-малките от Сурдули 
шката община Културният те 
атъР от Ниш ще даде пред
ставление.

През декември е запланува 
но гостуването на театъра 
„Ателие 212" от Белград с 
произведението „Жълтата" от 
Горан Михич. Сурдуличани ще 
имат възможност да видят Ру 
жица Сонич и Мира БаняЦ.

Също така запланувано е 
гостуването на Югославския 
драматичен театър от^Белград 
с пиесата „Пигмапион” от Бер 
нард Шо. В тази пиеса ще се 
представят Стеван Жигон, Ра

книги, повечето 
литература на български

че, ако се има предвид, 
през последните няколко го
дини книжният фонд е удвоен, 
става ясно, че библиотечното 
дело в общината се развива 
твърде бързо. За отбелязва
не е, че от общият книжен 
фонд около 11 хиляди книги 
са на български език.

Тези дни Центърът по кул
тура прибави още четири хи
ляди книги предимно детска 
литература на български език. 
Инак. тази твърде търсена ли 
тература тук непрекъснато ли 
псва.

чеС изключение на Среднош 
коленият образователен цен
тър, който разполага с твър
де богата библиотека, непос
редствени и най-големи гри
жи за развитие на библиотеч 
ното дело в Босилеградска об 
щина поема Центъра по кул 
тура. Засега той разполага с 
библиотека в Босилеград и с 
читалища в селата: Горна, 
Долна Любата, Горна Лисина 
и Бистър. Тук са поместени 
нъм 20 хиляди книги, което 
норади непрекъснато растя
щите потреби за книгата, е 
все още недостатъчно. Оба-

Накрая в разискванията си 
делегатите на Снупщината на 
общността разрешиха Синиша 
Нейков от длъжността секре 
тар на Общността, поради пре 
минаването му на ново работ 
но място. Делегатите 
така се съгласиха, за услу- 
стта за предучилищно и ос
новно образование и възпита
ние на Общността за науна и 
култура да заплащат месечно 
2600 динара.

също

Д. С. Обогатяването на книжния 
фонд в Босилеградсна общи
на постоянно подпомага и Ре 
публиканската общност по ку 
лтура. От преди три 
тя изпраща безплатни книги 
шата и световна белетристи- 
предимно от областта на на- 
ка, които най-много ползват 
като лектира учениците от ос 
новните и средното училище.

Според думите на 
КОНСТАНТИНОВА, 
карка в Босилеград, тук за
сега най-много липсва научна 
литература, която се все по
вече е търсена не само 
учениците, но и от заинтере
сованите за отделни научни 
области граждани. За да обле 
кчи на проблема, библиотека
та от Босилеград от 
една година взима

УЧИЛИЩНИ ПРОБЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАД

годиниДве училища—една
ВИНКАСт Н.

библиоте-
ЮБИЛЕИ 9 С изграждане на нова училищна сграда за потре

бите на Средношколския образователен център 
бъдат създадени добри условия за работа.

Повече от хиляда ученика 
от основното училище „Геор
ги Димитров” и от Среднош-

щеДесет гадиш от 

оешшвмете на М1НУ
от

пълнително обучение не само 
са злабите, но и за онези у- 
ченици, които желаят да за- 
дълбоават знанията си по от 
делни предмети. Защото 
сегашните помещения, 
работа на две смени), такава 
дейност трудно може да се 
организира
СТОЙНЕВ, директор на основ
ното училище.

Разбира се, това е единст
веното възможно 
решение. Трайно решение мо 
же да се постигне само с из 
граждане на още една учи
лищна сграда.

— В течение на тази учеб
на година ще положим уси
лия да се пдоготовим за из
граждане на нова училищна 
ограда за потребите на сред
ношколския образователен це 
нтър. Изграждането на 
сграда е планирано и в сред 
ноорочната програма по обще 
ствено-икономичесно 
тие на общината до 1980 го
дина — изтъкна АСЕН СТО
ЕВ, изпълняващ длъжността 
директор на средношколския 
образователен център в Боси
леград.

колския образователен център 
за насочено образование „И- 
ван Караиванов" в Босилег-

преди 
на заемМиналата седмица в Скопие 

бе ознаменувана 10-годишнина 
та от основаването на Маке
донската академия на наоуки 
те и изкуствата МАНУ. Пред 
седателят на МАНУ Михайло 
Апостолски на тържественото 
събрание, състояло се по то 
зи повод в Скопие, заяви, че 
юбилейната си година най-ви 
сшата научна институция в СР 
Македония отчита със значи 
тел ни резултати, а също така 
и с набелязване на нови зада
чи, които трябва да осъщест 
ви в предстоящия период.

Тържественото събрание се 
състоя в новата великолепна 
сграда на Академията, постро 
ена в национален стил. На тъ 
ржеството присъствуваха пре 
дставители на Югославската 
академия на науките и изкус 
твата от Загреб, на Сръбска
та академия на науките от 
Любляна, на Академията на 
науките и изкуствата на Босна 
и Херцеговина от Сараево, на 
Черногорската академия на 
науките и изкуствата от Тито- 
град и на Дружеството за нау 
ка и изкуство от Носово — 
Прищина. На събранието при 
сътвуваха и най-висшите ръко

водители на СР Македония-
В речта си председателят 

на МАНУ Михайло Апостолски 
подчерта, че основаването на 
Академията е било поздраве
но от над 40 академии на нау 
ките и изкуствата в голямо чи 
сло страни от всички конти 
ненти. Още от първите си дни 
МАНУ полага усилия да опра 
вдае доверието на нашето со 
циалистическо самоуправител- 
но общество със своята ра
бота за издигане на научната 
мисъл и творческата дейност 
в Македония и в нашата стра 
на като цяло, включвайки се 
в творческите течения на на
шето време.

Председателят на МАНУ 
Апостолски изтъкна, че за Ма 
кедонската академия на нау
ките и изкуствата особена ча 
ст представлява обстоятелство 
то, че чествуването на десет- 
годишнината й съвпада с Ти 
товите и нашите юбилеи, и 
че президентът Тито е пър
вият почетен член на тази 
Академия.

Днес МАНУ има общо 46 
членове, от които два почетни, 
20 редовни, 7 дописни, 10 от 
другите републики и 7 от чуж 
бина.

в
(при книги не само от този, но и 

от други жанрове от Народ
ната библиотека на СР Сър
бия-

рад през тази учебна годи
на ще работят в една учили 
щна сграда. Това е сградата 
на основното училище, разпо 
лагаща само с 18 учебни 
стаи и с две кабинетни поме 
щения. Поради дотраялоот 
сградата на Образователния 
център е забранена за упо
треба.

казва ЛАЗАР
Един от основните пробле

ми на библиотеката в Боси
леград и на районните чита
лища е липсата на подходя
щи за работа помещения- За 
сега те работят в тесни и 
нефункционални помещения- 
Този проблем в Бооилеград 
трябва да бъде разрешен до 
края на тази година. Очаква 
се, че дотогава ще бъдат до 
вършени и оспособени за у- 
потреба помещенията, г 
назначени за библиотека 
сградата на Дома ,на култура.

Интересът 
читателите 
община е

временно

С оглед че липсват доста
тъчно помещения в училищ
ната сграда на ооновното у- 
чилище, обучението се про
вежда в две смени. пред-

в— Работата в две смени е 
твърде неподходяща и за 
двете училища. Обаче, засе
га друго решение няма. Пора 
ди надоотиг на учебни стаи 
ограничават се възможности
те ни за организиране на из
вънучилищна дейност, за до 
пълнително обучение не само 
за слабите, но и за онези у- 
ченици, които желаят да за
сега друго решение няма. По 
рад и недоотиг на учебни стаи 
ограничават се възможности
те ни за организиране ,на из
вънучилищна дейност, за до

за книгата сред 
Босилеградска 

все по-голям. За 
това говорят и следните дан
ни: от началото на тази годи 
на досега в библиотеката в 
Босилеград са взети на про
чит към 11 хиляди книги, а в 
районните читалища около 5 
хиляди книги.

Всични

тази 13

разви-

това говори, че съ
ществуват обективни възмож 
пости за още по-ускорено раз 
витие на библиотечното дело 
в общината.

В. В. В. в.
8 СТРАНИЦА
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СУРДУЛИЦА

ДИМИТРОВГРАДБОГАТА ГАМА НА
КАЙМАН ЗА СТИПЕНДИАНТИ 

ЙА ТЙТОВИЯ ФОНД
МЛАДЕЖКИ ИЗЯВИ

ОСНОВНО направление на 
предстоящата младежна акти 
вност е да се преоценят до
сегашните резултати и неспо 
луни, да се набележат нови 
мероприятия в разгръщането 
на нови облици на младежна 
изява. На последното си за
седание Председателството на 
общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж прие заключение, с 
което се определят основни
те тезиси. поред тези тезиси 
в предстоящия период трябва 
да се разгледат: сътрудниче
ството с общественочтолитиче 
ските организации, дейността 
на младите в делегатската сис 
тема, резултатите на младеж 
ките трудови акции, проблеми 
те на информираност, степен 
та на осъществяване на пъР 
вия етап на насоченото обра 
зование и пр.

тво. На това място на съща
та дата през 1942 година е во 
дена неравноправна борба ме 
жду партизанския отряд „Си- 
ма Погачаревич” и български
те фашистки войони. Тук са 
загинали 10 бойци, между ко 
ито шестима от Сурдулишка 
община. Младите от Масури- 
ца (Сурдулишка община] оз- 
пълниха рецитал пред нянол 
ко стотин души и над 100 мла 
дежи и девойни от Сурдули 
шка община.

На 18 октомври т. г. мла 
дите огг Сурдулица палиха ла 
герни огньове 
Лояне край Куманово, нъдето 
през 1942 година е бил напад

• Младите настоя 
ват всестранно да 
изпълнят задачите, 
с които се потвърж 
дават като действен 
фактор в разреша
ването на комунал 
но-битове и идейно- 
политически 
проси в общината

• Тази година за стипендианти на Ти- 
товия фонд са предложени осем души. 20 
трудови организации и 1090 граждани — 
членове на Фонда.

Тези дни Скупщината на Титовия фонд 
в Димитровград прие решение за стипенди
анти на Фонда от тази година да предложи 
осем младежи и девойки.

Предложените кандидати са отлични у- 
ченици и деца на работнически семейства. 
С това те изпълняват условията за стипен
дианти на Титовия фонд.

Ако предложението на общинската скуп 
щина бъде прието от Скупщината на Тито
вия фонд на СР Сърбия от Димитровград
ска община ще има общо 25 учаща се — 
стипендианти на Титовия фонд.

Скупщината отчете, че досега в Тито
вия фонд за стипендиране на работници и 
работнически деца са се зачленили 20 тру
дови организации и 1090 граждани.

въ-

развиват и задълбочават ела 
вните традиции на борческите 
организациите, тачат паметта 
на славни герои и се грижат 
за паметните' плочи, лобните 
места и паметниците от НОВ-

в местността

нат от партизаните едноиме 
нния руднин.

А на 21 онтомври в Нрагу- 
евац (Шумарице) на големия 
исторически час над 210 мла
дежи и девойки (в четири ав 
тобуса) бяха на посещение в 
Шумарице. 
младежката бригада ,,Пера Ма 
чкатовац” пътуваха безплатно.

Младите от Сурдулишка об 
щина и занапред са твърде 
дейни в местните трудови ак
ции, в посещението на младе 
жката политическа школа на 
в. ,,Борба”, културно-забавния 
живот,
ския живот на общината.

а.
Всъщност, младите изцяло 

са взели покровителството над 
това и всяка забележителна 
дата от НОВ-а се използва за 
вдъхновяване на младите в ду 
ха на Революцията и социали 
етическото 
строителство.

Досега са се състояли по 
вече комеморативни срещи и 
са ознаменувани редица забе 
лежителни дати. Така напри
мер на 8 октомври съвместно 
със СУБНОР 
Върбан край Буяновац се със 
тоя комеморативно

Бригадирите наЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ТРАДИ
ЦИИТЕ самоуправително

Младите от Сурдулишка об 
щина с особен възторг и вни 
мание се отнасят към тради 
циите на Народоосвободител- 
ната война (НОВ). Съвестно 
със Съюза на сдруженията 
на борческите 
(СУБНОР) младите поддържат,

а. с.

обществено-политичев местността В ЮЖНОМОРАВСНИЯ РЕГИОН:организации
Ст. Н.тържес-

7500 членове на Титовия фонд
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

В общините в Южноморав- 
ски регион в Титовия фонд 
досега са запленени 450 ос
новни и трудови организации 
и 7500 лица. Записаният член 
ски внос възлиза на 5,5 мили 
она динара. Засега общо 270 
ученици и студенти са сти
пендианти на Титовия фонд. 
От тях една трета са млади 
работници от материалното 
производство.

По преценка на Председа
телството на Междуобщин- 
ския съвет на Съюза на син

динатите, съществуват 
вия за с)масовяване на Тито
вия фонд с нови членове от

усло-

Младежката конференция пред 

сериозни задачи
редовете на трудещите 
Защото в общините в Регио
на са заети около 70 хиляди 
души и засега тъкмо 
десети е член на фонда. С 
оглед че съюза на синдика
тите непосредствено организи 
ра тази акция, предложено е 
на общинските профсъюзни 
съвети и занапред да запис
ват нови членове в Титовия 

В. В.

се.

всеки

Конференцията на Съюза на социалистическата мла
деж в Средношколския образователен център за насочено обра
зование в Босилеград в течение на тази учебна година готви 
разнообразна активност

фонд.не на трудовата, но и изобщо 
за дисциплината при ученици 
те. Срещу онези, които пет 
нят младежкия лик, съгласно 
Статута на Съюза на социа 
листическата младеж, ще пре 
дприемаме дисциплинарни на
мазания — изтъква Иванов.

Много по-големи грижи от- 
нолкото досега, ще се вло 
жат и за развитието на учени 
ческото самоуправление. Това 
нещо предполага и помасова 
внлюченост на учениците 
самоуправителните органи на 
училището.

Наистина засега воични уче 
ници по определен начин ак 
тилно са включени в самоу

Една от първите задачи ще 
бъде разгръщане на посъдъ 
ржателна и разнообразна дей 
ност в предстоящия предкон 
тресен период на Съюза на 
комунистите. Програмата, коя 
то се за целта тук готви, ме
жду другото ще определи ор 
ганизирани 
форми на идейно-политическо 
и марксистко образование. Ед 
на от тях е „Марксистката 
трибуна”, в която организира 
но ще участвуват всички уче 
ници от трети и четвърти 
нлас. Тук ще се изучават те
ми от областта на самоуправи 
тесния социализъм, работни
ческото самоуправление, За
кона за сдружения труд и др.

В началото на ноември ще 
започна с работа и политичес 
кото училище на 
„Борба” на тема: „Тито — Па 

Революция”, което

ДИМИТРОВГРАД

Има условия за нисша музикално 

училищеИЗВЪНУЧИЛИЩНИ

Центърът за култура в Ди
митровград неотдавна 
курс по основно 
възпитание за пионери и мла
дежи.

Това е първият по-сериозен 
опит, да се започне с обуче
ние от специалисти за свире
не на пиано, акордеон и ки
тара. В момента се обучават 
45 младежи и пионери. Но ин 
тересът за ооновно музикал
но възпитание всред жители
те на Димитровград е толно- 
ва голямо, че според мнение 
то на преподавателите по му 
зика на курса Мишо Киров и

Алекса Ранчев — ще има ус 
ловия за едно нисше учили
ще!

откри 
музикално

Целта на сегашният нурс е 
да даде основа за по-нататъш 
но музикално издигане на мла 
дежта. Но най-талантливите и 
с това обучение успешно ще 
излизат пред слушателите на 
то членове на оркестъра при 
Центъра за култлурата 
пън самостоятелно.

За родителите и граждани
те малките музиканти в нрая 
на полугодието ще предадат 
своя музикална програма.

Д. с.

и

Н. Иванов лравителните училищни орга
ни, обаче това все още не е 
достатъчно. Например в Съве 
та на училището те са пред
ставени само с трима души. 
Инак във всички паралелки и 
класове съществуват учениче 
сни общности, ноито 
свои програма за работа и 
свои ръководства. Тук на не 
посредствен начин се обсъж 
дат и решават въпроои от ин 
терес на учениците.

— Съгласно програмата за 
работа, нашата младежна нон 
френция ще отдели особено 
внимание всички тези учени- 
чесно-самоуправителни форми 
занапред успешно да фуннци 
опират. Защото на ученика са 
му необходими не само теоре 
тичеоии, но и практически са 
моуправителни знания — каза 
на края Иванов.

или
,те ученици е не само органи* 

повочезационен, но много 
идейно-политически въпрос.

конференция 
предвижда и редица антивно- 

подобряване на образо

вестник

Младежкатартия
ще посещават 36 ученика от 
всички класове на училището. иматсти за

вателно-възпитателните резул- 
училището. Според ду 

на нейния председател 
всичко

Всички тези форми на идей 
образование 

значе
тати вно-политическо 

ще бъдат от голямо 
ние в подготовката за прие 
мане на най-иримерните уче
ници в редовете на Съюза на 
комунистите. Засега в първи 
чната партийна

училището членуват 21 уче 
което е недостатъчно.

мите
Новица Иванов, преди 
ще се заоили 
училищните сенци по отделни 
предмети. Става въпрос за до 
пълнители и форми на обуче- 

естествените и обще- 
науки, ноито най-мно-

СУРДУЛИЦА

работата на

Ученически столове
организация

ние по 
ствени
го трябва да помогнат на ела 
би-те ученици, но стлдевреме- 
нно да обогатят знанията 
на солидните ученици.

— Нашата младежна органи 
зация доста много грижи ще 
вложи не само за подобрява-

в Самоуправителната общност 
на интересите за детска защи 
та в Сурдулица твърде успеш 
•но реализира програмата по ра 
звитие на институциите за пре 
бивоване на децата, приспосо 

В. В. бяването и строителството на

нови ученически столове.
Републиканската общност по 

детена защита обезпечава 70 
на сто от необходимите сред 
отва. Топло ядене получават 
над хиляда ученици, между ко 
ито и учениците от Клисура и

кина,
Действуването на партийната 
организация тун има особено 
знамение преди всичко в обра 
зов ателно-възпитателния про
цес. Ето защо омасовяването 
на тези организация с нови 

от редовете на добри

и

членове

СТРАНИЦА 9
БРАТСТВО 28 ОНТОМВРИ 1977



ФУТБОЛ
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ЗА ЗОВИ ОТНОШЕНИЯ Смб
баскетбол На спорта нашето общество признава оня сми- 

значение, ноето има за развитието на 
на неговата личност и внедряване- балансСъл, роля И 

човека, за закалка
самоуправителен социалистически дух у него. 

Спортът трябва да послужи предимно млади 
хора да развиват творческата си личност, да ги под
готвя за обществено и морално отговорни личности, 

общото добро, за нолек-

то на

НАЙ-ДОБРИТЕ наКУРШУМЛИЯ — ОТБОРЪТ НА ДИВИЗИЯ
ТА 97:99 (50:55)

готови да се шертвуват за 
тива. колективи в Ни- »Младост«Дали така се прави в спортните

В оценката за състоянието на физическата иул 
тура и спорта, изнесена неотдавна на заседание на 
Междуобщинсиата конференция на Съюза на к у 
кистите бе изтъкнато, че и понрай положителните р 
зултати в тази област — още съществуват р Д Ц 
слабости. В 10 от 15 общини в региона — в спорт- 

основани младежии организа

На 16 октомври в Нуршум 
лия се състоя среща между 
местния отбор Куршумлия и 
Отбора на дивизията „Б". В 
Отбора на „Б” дивизията игра 
ха трима димитровградски бас

водеше с малко 
В четвъртата 
края на мача поради грешка 
на съперническия играч при 
резултат 97:97 капитенът Си
мов изведе три свободни уда

надмощие, 
сенунда пред

През последната седмица, 
състезанията в Южноморав 

ската футболна дивизия» „ФУ7- 
болният отбор „Младеят иг 
ра три мача, от които само 
един спечели, а два загуби.

Срещу футболистите на 
„Братство” от Братмиловци, 
Боси л вградените футболисти 
се наложиха и то на техен те 
рен с резултат от 3:2. На сле 
дващата среща в Медведжа 
срещу отборът на „Пуста ре- 
на”, футболистите на „Мла
дост” бяха по-добри все до 
пред края на мача, 
водеха с 1:0. Обаче, през по
следните десет минути от иг 
рата получиха три гола и та
ка сигурна победа превърна
ха в поражение.

в

ните колективи не са 
ции и еитиви на Съюза на комунистите.

Съществуват недоразвити самоуправителии отно
шения, а о някои случаи в този дружества работят 

имат малко общо с тази твърде важи хора, които
обществена дейност. пияатйПИ

В резултат на това състояние — сме свидетели 
на разни уклони и лошо поводени© на играчи, тр 
ньори или членово на управи на спортните друже
ства, ноето от спорта прави място за „изживявано . 

Отдавна е известно, че спорът и спортуването 
задачи, че непрекъснато трябва даимат други цели и 

се масовизира и осъвременява*
За да се промени това състояние — ясно е, че 

е нужно кадрово обновяване на спортните иоленти- 
ви, внедряване на системна възпитетално-педагоги- 
чесна работа.

От друга страна, спортът трябва да бъде грижа 
на организациите на сдружения труд. Те трябва пря* 
но да решават и за съдбата на средствата, иоито от 
делят за спорта посредством самоуправителните об
щности на интересите за физическа култура и спорт. 
И училищата и местните общности, също трябва ло- 
антивно да се заинтересуват за развитието на спорта.

Днес в някои училища не съществуват доста
тъчно спортни терени или спортни реквизити, а оред

ее дават на

защото

Симов в нападение

кетболисти: Симов (капитен), 
Рангелов и Геров.

Последните минути на мача 
имаха драматичен характер, 
понеже отборът на Куршумлия

Това нещо се повтори и в 
третата среща в Босилеград 
срещу футболистите на „Мо- 
равац” от Печеневац. Още в 
третата минута на^ първо по
лувреме „Младост” отбеляза 
гол. Очакваше се, че този ре 
зултат ще бъде повишен, тъй 
като домашните футболисти 
играеха твърде предприемчи
во и солидно. Обаче, през 
второто полувреме от играта, 
поради липсва на нондиция. 
футболистите на „Младост” 
наведнаж попуснаха и това 
бе достатъчно да получат два 
гола.

ри към коша на Куршумлия- 
От тях излезнаха сполучливи 
два, които означаха край на 
мача и победа при резултат 
97:99. ствата, които се отделят за спорта 

няколко „привилегировани” дружества или спортове.
Преустройството на физичесната нултура и спор

та е грижа на всични трудещи се и граждани.
Без тяхното активно включване не може да се 

върви бързо напред.

А- С.

Заслужена победа на »А. Балкански« Само с пълното им участие — и в тази важна
област ще се внедряват нови отношения, според и- 
зиенванията на Конституцията, Закона за сдружения„Ас. Балкански” — „12 фебруари” (Н) 2:0
труд и другите изиенвания на нашето време.Димитровград, 23 октомври. 

Игрище „Парк". Времето иде 
ално за игра. Съдийската тро 
йка «ачело с Драган Кръстич 
от Пирот. Голмайстори за „Ас. 
Балкански” в 45 и 75 минута 
— Кръстев.

„Ас. Балнански": Ставров,
Гошев (Тодорович), Виданович, 
Пейчев, Димитров, Иванов, 
Алексов, Тодорович К., Петров 
А., Кръстев и Денков.
_ ..12 фефруари”: Виданович, 
Иованович Лю-. Боич, Йовано 
вич А., Максимович, Ангелов, 
Петрович, Цветкович (Сако- 
вич), Панайотов, Миленкович 
и Йокич.

!ивзвд»з»осяв1Гвзивг*всзс?5г«

Мачът срещу „12 февруа
ри” от Ниш се отличаваше с 
убедително по-добра игра на 
футболистите на „Ас. Балкан 
ски" и заслужено извоювани 
те две точки. Гостите, за вси
чките 90 минути нямаха сери 
озна голова шанса. Кръстев 
след лукаво изведен удар от 
присъдения наказателен удар, 
вкара повторно топката в съпе 
рниковият гол и така осигури 
убедителната победа на „Ас. 
Балкански” от 2:0.

М. А.
в. в.

В НИШ ОТ 3 ДО 5 НОЕМВРИ

Симпозиум за изследванията
федерацияВ град Ниш от 3 до 5 ноем 

ври тази година ще се със
тои симпозиум, посветен на 
приложението на изследвания 
та в индустрията на машини 
и механизми.

Симпозиумът организира Ниш.

Международната 
за теория на машини и ме
ханизми към Югославския на 
ционален комитет, а домакин 
е Институтът за машинострое 
не при Стопанската камара в

На симпозиума ще участву 
ват няколко стотин научни ра 
ботници, занимаващи се с 
машиностроене, 

на университетите и предста 
вители на големите промиш
лени обединения.

професори
Мачът се проведе в спорт- 

менена атмосфера. Съдията 
Кръстич можеше два пъти да 
присъди дузпа за домашните 
футболисти, защото с ръце и 
в сигурно голово положение 
футболиста Петров А. бе съ
барян в наказателното поле.

Най-добри в отбора на „Ас. 
Балкански” бяха Кръстев, Пе 
тров и Димитров.

НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СПОР 
ТНА СТРЕЛБА В НИШ В автотранспортното 

в - закъснение
В Автотранспортното пред

приятие са приети всични нор 
мативни антове съглаоно За 
кона за сдружения труд.Димитровград

ските състе
затели най-добри

Остава още правилника за 
разпределение на дохода и ли 
чните доходи, нойто е изгот 
вен, но още не е приет. Съще

ствено е, че в този правилник 
най-важните решения са пре
длагани от самоуправителните 
органи в предприятието при 
участието на трудещите се.

Най-после тук е преоблада 
ло мнението, че вече не мо
гат да се заплащат лични до 
ходи, които да не съотвеству 
ват уна резултатите от труда.

В най-гол ям ата стопанска ор 
ганизация за производство, о- 
борот и битови услуги „Боси 
лепрад”, в чийто състав рабо 
тят четири основни организа 
ции, също са постипнати зна 
чителни резултати в оживотво

В чест на Титовите и наши 
юбилеи, Деня на металните 
работници и Деня на оовобож 
дението на Ниш неотдавна в 
този град се проведоха състе 
зания по спортна стрелба за 
работници от електродистрибу 
тивните предприятия в Ниш
ки регион.

Всред осемте състезаващи 
отбора най-добър успех пока 
заха, и се класираха на пър
во мяото, работниците иа ди
стрибуцията от Димитровград, 
горов, работник в димитров-

Първо място зае Гоша Гли- 
горов, от димитров
градската дистрибуция, който 
имаше най-голям брой точки 
между воички участници в 
състезанията.

Ряване на практика Закона за 
сдружения труд. Необходими
те самоуправителии норматив
ни антове са изготвени, а за 
разпределение на средствата 
за личните доходи са утвърде 
ни основните елементи, върху 
които сега разискват членове 
те на трудовите колективи.

БОСИЛЕГРАД

Построени три игрище
В рамките на бъдещия спо 

ртен център в Босилеград, ко 
ито ще заема площ от око
ло две хиляди квадратни ме
тра, тези дни приключи из
граждането на спортните иг
рища по ръчна топка, волей
бол и баскетбол. Предаване 
на употреба на тези обекти, 
за нойто са изразходвани над 
400 хиляда динара, заделени 
от Републинансната общност 
по физичеона нултура, бе оз
начено с организиране на

спортни срещи с участие на 
пионири, младежи и армейци.

Без съмнение новопострое
ните игрища ще допринесът 
за обогатяване на спортния 
живот в града. Именно сега 
вече може да се предприе
мат мерки за развитието на 
повече спертни 
между които и на ръчна топ
ка, баскетбол, волейбол и 
Други.

В горската секция също са 
приети всички нормативни ак 
ти. В момента тун обсъждат 
рат трудовите задачи и уреж- 
начина, на който да се .норми 
дат доходните отношения. Вси 
чки инициативи и предложе-

дисциплини,

ния да бъдат издигани от ра
ботниците.

А. В. В.
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РЕЦК1М,яя!ш?зтнм на ад м лян
|ш|ш^българската костница

■•он.папо рюпкирт пн бпщдог.я^вс ннипА зтгшгулщ <у> но>Т!Кешково« край Димитровград 

«™щга§еа да св запази
-мябн<гп то готмп.о.' ■ *еН .поо^ " с, г.
п-г- П-п „ — 0„ д. Чаьс[-юос|тпмиД а пдо!/ птпжмтож
-птнп г,пг? сяадап го измито ТТГГГТоп о. ли........... “ българония ' поет Иван Вазов.
•йнфоо ,..'Шого хора, конто идват в Димитров- Известни са разказите, на Бра
мкррад пък. и онсзи -които тук живеят не знаят нислав Нушич от това време,
аднето-рията иа паметника на „Нешково" Тъй 8 които се риоу?? картината
ЯЖ» «' Гот тел^~ти^РЖ°
евф®п^01А9Ц19г?.СЬСТ01ИШе.,.110]мТ03И въпрос Ипй&то :-.у1 ЦИТв.гЗа(,'ПОбрат,ИМЯван©охс|А г 
.”кршитията5*->кош,а;иреАшествуваха пред'откри оног ут На : Нвшковог сръбския тнаглиоп 

ване на паметника, ни пише Кирил Трайков тан.Натанич .сражавайки ,св(гза0->
Бк^т1ДлтйитРовТоалйе “ -замооЗ Ъ оаеабру«з онеО 1 знамето, -бидптежнесранен. ^еср
идст Ооог серК й&И™зоЗ вз онваоноо 9 бнмщсЗо сноп/.ср прият^ят0призна/:Т|(>ва^*геррй н 
ммтнстзпоН си с~о;:?с,г;п то ан __ш_пппткП он ;.р т ство;/. Лично , нняз7гБатенберг0,

си№ЖЖ- «ие, да.дадат.йразилен отговор:;;
итЙ8Й?Рв2^^887К^.ж!^‘!Д И марАй?тка пЯе.Чв«!:?,.'Я съ5г: След .войната костите на срЪо,, 
ЖВвЙ ЩШ&(Ж'ВДН"к" итията’ които създадоха този бските-и-българските, войници
скй^кетар1йРмШцйРоГг нШтТтите аомЙветк'Й'ма| били «обрани. а тази крстница;;> 
91*1--*?» аси^цирт настоящите, ВеяР^епЯяШвп и през 1887 година паметнинъХут
6р»»у6ииЛ*вЙ»та.‘Вои1й През затцелхда;дават ця^стна^пре.,, бил(Р7нр|®|НагНешково.0. оп'м' 
1889з-година. Този паметНйн не ценна на събитията и полити Тук се съхраняват. значи ко 
представлява някое славно мион чес^еадзборбйзазпвт в л^ОДй^З ст*гсе ^насилствено менили™ 
нало, но той трябва да се па- деветдесет^ годинишиьайВъТНзм з-ирани ’‘бад-гарсш,^*и‘ .«©ъбскймп 
зи нарр.з>^КГ*Г'!?ойто говори бия и съседна Бъл1$рда.С|^М воиници.”“Тя-“«апомнияГ че нв«й‘ 
за едно неславно минало на шето желание е да припомним трябва вече да се повтарят 
двете"•'съседни млади"държа-- -че -в братоубийствената вой- ~ 1885, 1915 -и 1941 година. 
вич:ЯаШТ9тСа;;СъР5ия:Л,'Бъл на 1885 година между Сърбия-, Стените на костницата сана 
гария, чиято политика ,бе, и България начело с техните пукнали, «оотите са на открито,
рижирана от великите сили и владетели ,^екоандърв Батен-, МНОго черепи са отнесени от
чиято крайна цел беше сто™-- берт ,т Милан Оброиоаич зад : студентй ,п0 медицина за упра 
ци„.нввинни:,, жертви дадени които беше,, полита катара, то ,, жне„ия. Затова предлагам да-, 
във5вой»ата гррез г1885,грдинат т, гавашна Русия и Австрия. ...... Се предприемат мерки за за

Честотпъти,случайни минува Туй-край. Димитровград ;ста пазване на, костницата, ..която, 
чи-спрез .Димитровград питат наха тогава-кръвопролитни бо ще напрмня, .3а едно мийалр;,,- 
за потеклото на този паметник еве.. Тук бяха мобилизираните пп което не желаем да ‘.се,Ттовта..,.
посГтро&н-на-Това място.-Мал сръбски писатели, Бранислав ря,, , ,.0с ... вос-юй^ —'
коса хората, които са в състоя".. Нушич и Лазар Дазаревич и™ ,,, Кирил Трайнов

ЕИ зн 
-евеЗе 
-чД а

оочттгга
I

п ето/Т .Г.
т НИЛ

ноЯ <.чгач>1 .1-
п.

в Ниш

Чака се отговор от автвтранс-
.311001 4» М5АП ум йД 31130 ИЙО ЗМ ВЖЯШ^^портаьоснлегвад илвн

В Нйй/ ^дЛо ,-^усготу» НИШ К ,30

дернаЛавтогара.ОпбйтровИа н«^мгс«}тй,'нарйаратазгйрЙ,гЙи- 
шката крепост. В новата гара бе заведензшш- реД-О.Сега^до 

Д^осез^те^едмрлс билет

влезне 1§> 1 гаратаОШб Гсайб МеШ без ШйтИнй/йШПйа1 се 
купи,лнито./билет без, жетон. Тоаа,’Изрбрвтение:п^е'махна/ше- 
имашетп е (9ЙИШЙ:ф511снаЖ»1/пРЙ!( аЯ9&еуир, Щ/рго

Понастояще^л :билеттГл(и" жетони) се°йздйва^! ако^йма 
свободни: места'в:автобусите;;,'Тое№ ано1св'зНае[ колко сво- 
бОДКИг.меота^д^ггедотве^н зЯгтот»Фт,§вто-

в
При едно) тайойа['ПблоГнениеГ^-^т^ващйт# о^гавШбусите 

на босияеградския/Автотранспорт” иМйТт миог^.сфудности.

на гишетата на автогарата. Но гва нС ШжС-!да1 се’^рейе: за 
автобусите; ноито/туи;: иинавап от/ .Босилеград“: за - Белград 
и обратно, - На- гишетата-,, се сзнзе.тийа' лиссвобедни места и 

«?Д»в Чтео.-ав^рбусите при- 
стигнат в автогарата. При това пътникът, които е тръгнал 
да речем за Босилеград, Бржиц| Власина?^нет6/сигурен 
дали ще може да нули бу(лРт^-0сепд<^ пОСледнуит момент, до 
краткия престой на автобуса)^Ниш^11 служители-
те в, автотераяа, дазвет дд^ъта^еАде-в тези,тавтобуси 
когато идват от Белград няма места. И хората йли се връ
щат или заминават с други автобуси. А ногато - автобусът 
простите’ вижда; се/Чеммагместал/ ооп оо омнтзО

:м

С а

.... "
Тмкш-гм !/аоо на сджмВ

.ткрзнеа оо саунош — 
I плот гс окмоТ —
Г '::;;н 9:10 му! !е?.'8Д

И1<ГП 9 СТЯВТ0 
!НЗ ГП 9Н ПОТ 0М60 С

^ ^коовтоо Кон отбрзнявзхз 

~ »Нешково« 1941 г.
.т/.; : ":/од : г •. с отго

-НЕШКОВО при Димитров- армията по долината «а Ни- сражават; до 
град не е известно само по шава. На края една бомба у- споите животи за отбрана \ на 
боевете през 1885. При гНеш- ' лучила йартечното гнездо и 
ново станаха ожесточени сра младите нартечари отлетели 
жения и през 1941 година ко във въздуха заедно с картеч Днес ние малко' знаем о7 за 
гато хитлеристите на 8 април . ни(йта. Слй ''бражейията се- учителя от Полка Раде Бръ- 
нападаха нашата страна по п„нитр.,на-: това мйото^йЬ&Йои ;нмч' за Живоин Вукадинович долината "«а!, Нишава. ляните на това място намери и неговия пОМОщник картечар

За битката' йа Нешково на ли военната книжна на рот- Боривов Ковачевич. А те са® 
8 април 1941 година се знае, ния нартечар Живоин Вунади 0т околноотта’на Круи^ввай и, 
че ’НяиШ:’1иомаидиригв на'12'11 оптаунсм огомгО
пехотен поли „Цар Лазар" би
ли готова;да^ гпредадът полна дърЖанието «а комунисти-й ”..гг йГ8г«г - -«— •—»«
жие и муййция'г«скаш да се9! <вала. Тв 'бяха -гогоеи-да се 
сражават за отбрана «а отеъ.гкь

войниците особено допринася 
1 мобилизиранети'-комунисти 

_ 9 рога/ЗуйИтелят от Полна 
РАДЕ БРЪКИЧ-Божа и Живоин

е родом/ айЗИйДКежда и нато 
комунист бе изнлючен от VII 
клас -на гимназията.

Ногато на 8 април станали 
ожесточени сражения «рай 
Нешково двамата комунисти 
с командира Илия Исаилович 
подържали позициите до два 

след обед. След ранява 
на Исаилович били пре

Има случаи хората да • се''начват "в'р'автобуса^рйЗйадизането 
му от: гарата, пред- • светофарите, >: което / е; забран е$0 и опа
сно. С една дума, ако човек е тръгнал с бара^Ит# деца,

чака автобуса през нощта или пощенския ^сутринта: IаВси- 
чко товаГе една безнрайнатнаприятна-гиртрр^яи-ад^ открит

ш!игса1! Ш№Ш--Чя№>Шк. -%е6г уЩМ1 на 
нишката 1 'автогара ' към боснлеградсНо гпредпр^тие?^дади

1:П/ О ПИ

а
) мсдзотз еаД 

онпссонО .ст
да

н с«
-о откж-'

вцмау
и ,01-ум сас.1->уфо(]п
край:: и дадоха:ши

о-.з о;;с

отечеството. ;с
-хит

водачите нао босилеррадбйитезГавтрбусц ^осведомяват/ прадва-

автогарата да издава1 определен! бройьбййет^тза^бейи авто- 
6ус?,М0Ц1е да,в..Нцци^,сег.1т!у;адт б^дет^ааслядващите

”‘ТШШвШЙбШи«оьчше
градркияи:„Автотрано(1ор^">свч^нв.ат -отговор/ на, 'поставените

; 1\ГППП'')М') ОГПМКА НТ КИ ЗТЗЙСТ311ЛЗ>1

ако, ,не друго заслужават, ло
но по една улица в Димитров 
град да носи тяхното:име.'

.отоятоут;'!

Б. Николов ^

!1Г>« I
.Ти И:VI п I ооЬи

МП П VIII 0.7 йг.0 нмв ,к, оярп ой ед н ожоМ —
МЕЛРЛ1 Г, НМТЙСЦШН ОТО ЛОТОХ аон жу ,01103

Приключи уреждаш» Цобрщлеи долш
ТЕЗИ ДНИ, след двегодиш- 

® ”'на работа, принлючи урежда 
*5" пето на Добродолсна долина,
^ минаваща през Босилтград.
Ю Този водноотопансни обент из 
Н нлючва всяка възможност та-

.Н БОСИЛЕГРАД !ище на Г,1г:* 1

от окгту;:ли
в

вч-и н1Ш Сега,
работи са завършени, не оз
начава, че е всичко готово с 
този обект. За да удоволи не 
само на прантическите си, но 
и на естетическите изиснва- 

____. ния, необходимо е новопрона
зи долина .да-донася-ненадеи-—раните и от д
ни порои в града. Инан, два ^ олината улици 
пъти през минаклсщ^хТ5ч е опУ\ ^ират, а нрай 1 

Ж" а'.9аа^ -Бооилрград..ччч^ ^а дацвсввтяп0^™Р тврдябн 
За уреждане на долината..- нелязно-бетоннвн мост, нойто 

^аразходЬ.ан{1 са над 8 мили- це^ овързва квартала „Порол 
динара,й мойто представлят Аин с центъра на града, 

^-рдемите капи^_;

ногато строителните
Ж

Ш

е'в;
№час.

нет
нъсйати вр/,зните между ро
тите. ГермансАит^ танкове из 
легнали на позициите и бил 
даден знак за отстъпление. 
Тогава иомандата^лревзимат 
двамата млади комунисти, ио, 
ито о нартечницаТа не исн^ , 
ли -да отстъпйт;; «артечарят | у 
Вукадинович Й | ПОМОЩНИКЪТ . , , 
му )Ковачевич пфтил^всвии , ’: 
куршум. Те задържали, герман ( 1 
цита със своята ! картечница : 
дълго след оотъпйенйвто нв

Т=» ‘. А

За всичко това са необхо- 
ад" } ими значителни средства, ко 

1 то етапно трябва да осигури 
Общинсната снупщина.

ГчФ
Стйа са I оси 
канената во 

организация
В. в.
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МОЖЕ БН ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
Иречек «а 23 

I забалв- 
мода в Ди- 

„Жени-

4. Константин
1883 година еВЪПРОСИ: август

за жененатажил
митровград следното:

бели, с цветя уира- 
главите, чер

вени или черни суимаии от 
един нт,с, червени него черга 
престилии о отвесни ивици и 
около тялото поло от червена 

ножен, или пооре-

иаКои са първите данни за историята

Буцалсво в Бо- 

пътя през Вид-

1. то носят 
сени кърпи наБабушиица?

От кого е основано село 
силеградска община?
Кога и кой е прокарал

Какво Константин Иречек с забележил 
Димитровград ! 

селището Босилег-

2.

3.
вълна, или 
брей. На гърдите, от ръиави- 

и под късия 
подава бяла риза.

софий-

4.
те на дрешката 
сукман се 
Момичетата 
сио имат от 
коцани, , 
ги, а под 
ца, покрита 
иети. На нраката си носят, раз 
бира се, обикновени опинци .

за женската мода в 
Кога светът узнава за 
рад?

5. както в
козина правени 

дори един метър Дъп 
тях малиа опашчи- 

със сребърни моПРЕМЕНИ! СЕ ШИЯ... До края на освобождение- 
1878 година 

против
ОТГОВОРИ:

то от турците 
тук ставали бунтове 
турското управление.

находки1 Археологически 
показват, че на мястото жьдо 

се намира Бабушни- 
ца е съществувало селище 

дровни времена. По време
то ма цар Душпн и след смъ
ртта му, този край бил в съ
става на сръбската сроднове- 

държава. По-иъсно, в

Изока ме бай Вене да му идем на гоейе. 
Нади поприбрамо береВетат, поосдободимо 

аутобус, та у Босилеград. Ка сле-
5. За пръв път светът узна 

за Босилеград през 1880 годи 
писането на Константин

то днес 2. Село Буцалево в Босиле- 
градена 
от дядо

Ябуна, Бабушнишко през 
1730 година и тримата му си- 

Тодор, Янко и Петре.

община е основано 
Джорда от Църве-

се, я вати
зо на аутобускуту — има кво и да видим: 
поизменнл се Босилеград од последгьото ми

п на от
Иречек в книгата си „Пътува- 
ния по България . Десет го
дини преди това на картата 
на професор Кипер цялата об 

между Враня, български 
Кюстендил, Радо-

на
дооденье тука.

Гледам прае си човеци убав културън 
дом. Най-после и „Андако” га нема вечим. 
Напраили канал —- мило да ти йе да погле
даш. Манн това, ама и воду си доводе: ис- 

им малко пораскопапе,

нове:копна
19 столетие се споменяват вт> 
стания на населението против 3. Пътят през Видлич е лро 

Гла-
ласт
те градове 
мир и Трън е само бяло пет-

наран през 1928 година, 
вен инженер е бил Динич от
Белград, а главен предприе
мач селянинът от Брайковци 
Манчо Гогов.

турците.
И по време на Първото сръ 

бско въстание съществувало 
влияние на И-ама I но.тина улицете

щом йе за воду — че се изтърпи.
Я най-много се зарадува на новият хо

тел. Реко на бай Вене да надзърнемо мал- 
да пинемо по реВию. Беше привечер, 

однутра свети цървенко, цървенко ...
Седомо нийе на йедну масу, окну 

Вене две реЬийе и зачекамо. Чекамо —

движение под
Стреля, лесковашки вои- (Избор Б. Н.)лия

вода.

— Тогава ще ти стигнах хи
ляда франна.

ко,

бай Собственик на голям мага
зин се опланва на своя прия
тел, поради настъпилата кри- 
за:

— Работите не вървят доб
ре: принуден съм да съкратя 
продавачка на 50 години. Сък 
ратих я и назначих друга — 
персонала с 50 на сто. Имах 
25-годишна.

че- Леиар-лсихиатър вдига теле 
фонната слушалка и чува жен 
ски глас: „Докторе, моят мъж 

че е кон. Ка-
камо: нема, па нема ...

— Я, Вене, иди вич ещо детето не до- 
пийехьето. Може да йе забоварило.

—— Бърча се бай Вене и си нещо мънка 
у мустаците.

— Кво има бай Вене?
— Нищо, са че донесе ...
Това „съга” излезе йоще около половин

си е въобразил, 
кво да правя?"

— Може ли да ми го дове
дете?

— Разбира се, само да го 
оседля и веднага сме при вас.

В новогодишно утро в из- 
трезнителното отделение звъ
ни телефон.

— Докторе —: обажда 
дрезгав глас — на един при
ятел му е зле...

— Вижда ли бели мишки? 
— шегува се лекарят.

— Точно за това се обаж
даме! Тук сме няколко души, 
стаята е пълна с бели мишки, 
а само той не ги вижда!

носи

се

— Ти си бил на разходка в 
Париж, кажи ми колко пари 
са нужни, за да прекара човек 
една седмица ваканция там?

— Смятам, че за това 
нужни около две хиляди фран

ма и жена си с мен?
— Много добре, но ако взе

час... След излежана присъда два 
ма криминални затворници се 
срещат пред входа на затво
ра.

— 1Де вземем ли автобус?
— пита единият.

— Но какво ще го правим?
— отговаря другият.

Сетимо се после — не може тека на го
ло, та рекомо на детето да донесе и сала- 
тицу... И пак чекан>е... Па после наручи- 
мо мезенце ... И пак чекагье ...

Ка се дигомо да идемо станула вече го-

са

каДве съседки си бъбрят на 
улицата. Внезапно край 
профучава куче, на чиято о- 
пашка е вързана тенджера.

— Ах, да ми падне този мер 
завец! — възнликва едната от

— Това куче ваше ли е, ма
дам?

— Не, но тенджерата е моя-

лема вечера.
Детето изокамо да платимо а

тях
оно до

търча кико ветър.
Извади плайвез и поче да смета, събира, 

най-после ни подаде йедно лисче.
ИЗКУСТВО

додава,
Гледам, а не веруйем на очите си: теквуя 
рачуницу не съм плачал и на море. Заусти 
да кажем нещо, ама бай Вене ме сръга у 
ребрата и я си замълча.

Кита излезомо бай Вене ме пита:

тях.
ИЗКУСТВОТО е лъжа, но тази лъжа ни учи нан 

да постигнем истината.
ПИКАСО

— Татко, направих си цигул
ка!

— Браво, момчето ми! А от 
къде взе струни?

— От пианото!

Самото изкуство трябва да ни освободи от пра
вилата на изнуството.— Е Манчо, разбра ли са, защо у на

шият хотел се натурали дървен© ламбе?
— А, одека че разберем, нищо не видо.

МОЛИЕР

Художнинът трябва да начертае своя план с огън, 
но да го изпълни с хладнонървие.

— Епа, това йе да не видиш ко цървею 
кеднерйете ка ти даваю сметкуту!

— Може и да йе тека, реко я, ама бай 
Вене, уж нов хотел сте напраили а гледам 
унутре, пай си йе по старому: изгледа при 
вас йе: „Пременил се Илия, ка га погледаш 
пак си йе тия".

— Как се чувствуваш — пи
та посетителят.

Й. ВИНКЕЛМАН

Правилата водят изнуството към рутина.Отлично отговаря за
питаният. — Не пуша, не пия, 
не излизам вечер и не изне
верявам на жена си. В рабо
та пренарвам от сутрин до ве
чер и лягам да спя с кокош- 
ните, но това ще трае само 
донато м© пуонат от затвора.

ДИДРО

Задача на изнуството е да вълнува сърцата.
ХЕЛВЕЦИЙ

МАНЧА


