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•V •Октомври

{1917-1977)
Преди шест десетилетия, на 7 ноември (25 онто- 

мври стар стил) 1917 година, петроградсният пролета
риат и войниците свалиха Временното правителство 
на Керенски и под ръководството на Болшевишната 
партия и Ленин превзеха властта и извършиха револю
ционен прелом от епохалното световно значение. С 
въстанието в Петроград, сетне в Моснва и във вси
чки
талистичесна система и царсното самодържавие за да 
отстъпи мястото си на съветите 
родна власт на работниците, войниците и селяните.

Започват трудните родилни мъни на първата в 
света социалистическа революция, на нейните побе
доносни настъпления, но и тежни поражения в годи
ната на граждансната война и чуждестранната интер
венция- От 1918 до 1922 година капитализмът в ли
цето на Германия, Япония, Румъния, Англия, Франция 
и САЩ и на домашната нонтрареволюция се опита 
да потуши революцита и възстанови самодържавието 
в това разпокъсано звено на копитапистичесната вери
га. Но напразно. Велиният Ленин, Болшевишната пар
тия, пролетариатът и трудовото селячество, след дъл
готрайната изчерпателна война отнесоха пълна побе
да над световната реанция и домашната нонтрарево
люция.

момент от заседанието

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В ДИМИТРОВГРАДкраища на Русия рухна гнилата помещично-напи-

ПРЕДСТОИ ИНТЕНЗИВНА ИЗБОРНА 

И ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ
органите на на-

На заседанието присъствува сенрета- 
рят на Междуобщинсната конференция на 
СКС в Ниш и член на ЦК СКС Драгомир 
Милоевич. Конференцията определи анту- 
алните идейно-политичесни задачи на ко
мунистите в предстоящяи период. Уводни 
изложения за преднонгресната и изборна ганизация, ноннретна програма за провеж- 
дейност изнесоха сенретарят на ОН на дане на изборите и други решения-

ствуване на субентивните си 
ли в нашето общество, а от 
делно начина и средствата за 
осъществяване на водещата 
идейна и политическа роля на 
Съюза на номунистите.

В провеждането на решения 
та на X нонгрес на СЮК и 
на VII конгрес на СКС, в при 
лагането в дело на Конститу 
цията и Закона за сдружения 
труд, в общината са пости 
гнати несъмнени успехи. Основ 
ните клетки на нашето самоу-

СКС Венко Димитров и председателят на 
Комисията за идейно-политичесната работа 
и развитието на СК Горян Велев. Конфе
ренцията прие изменения и допълнения на 
статутарното решение на общинсната ор-

Октомври отнри страница в историята на чове
чеството. Тогава се роди социализмът нато ново ка
чество в световната история, като негация на напита- 
лизма и експлоатацията и пътеуназател на бъдещото 
развитие на човечеството. Пряко и косвено Октомври 
оказа влияние върху появяването на редица пролетар
ски и националноосвободителни движения и револю
ции (Германия, Унгария, Китай, Монголия и лр.), на 
засилване на работническото движение и създаване 
на комунистически партии в много страни.

Ознаменуването на юбилея на Октомври у нас 
съвпада с чествуваието на юбилеите на другаря Тито, 
който и сам с десетки хиляди югославяни е взел уча
стие във Великата октомврийска социалистическа ре
волюция- Това не е проста символина на някакво слу
чайно съвпадение, но израз на миогобройните нишки 
иоито нашето работническо движение, нашата револю
ция свързват с Лениновия Октомври.

Правилното схващане на Оитомври и творчесно- 
то му приложение в нашите обществено-исторически 
условия дадоха възможност на ЮНП и Йосип Броз 
Тито да изградят своя платформа, стратегия и тантина 
на югославската социалистичесна революция- Октом
ври беше вдъхновение и пример за нашата партизан
ска всенародна освободетелна война и социалистиче- 

революция, но не можеше да бъде и нейна схе
ма и догма. Тя бе израз на нашата епоха, обществе- 

условия и исторически момент, израз на творчес
кото прилагане на марнсизма и на Лениновото учение 
за правото и необходимостта от различни пътища на 
социализма в отделните страни и епохи.

Ето защо Титовият революционен нурс, със сво
ята автентичност и жизнена сила отстоя на Сталиновия 
догматизъм през 1948 година и доказа, че животът и 
социализмът ие могат да се развиват по нянанви за
костенели догматични схеми и рецепти, понеже пред
ставляват жизнен, творчесии диалентичесни процес 
на постоянното движение и развитие.

В целокупното наше развитие Ленин и Октом
ври представляват антивеи фантор в собствената ни 
революционна и самоуправителна дейност, подтин и 
основа за изиамиране иа собствени методи и форми 
иа социалистическото изграждане в обстановката, ноя* 
то хараитеризира и отличава нашето време.

С проведеното на 28 онто- 
мври т. г. заседание на Об- 

нонференция

Първо. — Критичесно обсъ 
ждане на сегашното състояние 
на нашата политическа систе 
ма и творчесна антивност съ 
щата да се съгласува с про
мените в обществено-полити
ческата и самоуправителна 
струнтура в нашето общество 
и с общите перспективи, кои
то тези промени откриват пред 
нашето общество.

Второ. — Със съответни ме 
роприятия да се развиват де 
мократичесните отношения и 
демократическата прантина на

щинската 
Съюза на комунистите в Ди 
митровград започна широката 
и всестранна антивност на кому 
пистите в провеждането на из 
борите и в подготовката

на

за
предстоящите конгреси на 
СЮН и на СКС. Предстояща
та изборна и предконгресна 
дейност пред всички членове, 
първични организации, активи 
и ръноводотва в общината 
поставя много задължения и 
търси интензивна дейност вър 
ху Идейното издигане и орга 
низационното укрепване на ор 
ганизациите, върху развитието 
на вътрешното им отношения 
съгласно принципите на демо 
ироничния централизъм нанто 
и върху класовото изграждане 
на Съюза на номунистите в 
общината.

Г лРешения на Общинската 
конференция на СК

• Предизборните събрания в първичните орга
низации да се проведат от 5 до 20 ноември. На същи 
те ще бъдат разгледани отчета за досегашната рабо
та и предложени кандидати за секретар и секретариат.

• Изборните събрания ще се състоят от 1 до 
20 денември. На тях ще бъде изнесен доклад с про
грама за бъдещата работа, избрано ново ръководство 
и делегати за Общинската конференция-

• Общинсната конференция ще се състои най- 
нъсно до края на януари 1978 година. С това приклю
чва изборната дейност в общинсната организация на

• Общинсната нонференция ще има 75 членове, 
от ноито 45 души, от «епооредотвеното промишлено и 
селскостопанско производство.

• Общинският актив на работниците — непо
средствени прнизвлдители ще наброява 35 членове.

• Нови първични партийни организации ще бъ- 
1 даг формирани в Общинския съд в Димитровград и

в меотната общност в село Врабча.
• Члененият внос за членовете на СК селскосто

пански производители е 3 динара месечно.

НРИТИЧЕСКИ ОБЗОРска

В уводната си реч секрета
рят на ОН на СКС Венко Дими 
тров направи обстоен критиче 
ски обзор на обществените 
процеси на самоуправителния 
живот в общината, на „най- 
важните въпроси и проблеми, 
ноито се являват в самоупра 
виталната и делегатска прак
тика" в общината. Студията 
на другаря Едвард Нардел „На 
соните на развитието на поли 
тичесната система на 
етическото 
тезисите за подготовката на 
Единадесетото заседание на 
ЦК на СКС и материалите на 
самата общинска организация 
на СНС трябва да насочат пар 
тийни/те организации в общи
ната в предстоящата им дей
ност. А това предпоставя — 
нанто бе изтъкнато в уводно
то изложение:

ни

СК.

социапи 
самоуправление",

К..
самоулравителното и общества лранитално общество — основ 
лото решаване във всични об- мата организация иа сдружа- 
ласти. пият труд, самоуправителната

общност на интересите и не 
Трето. — Още по-коннретно стната общност — все пове- 

и по-ясно да се определи мя
стото, ролята и начина на А«й-

Ст. СТАНКОВ
(НА СТР. 5-а)



ИЗ ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ВЕСЕЛИН ДЖУРАНОВИЧ

УСПЕШНИ ПОСЕЩЕНИЯ В ПОЛША И ЧЕХОСЛОВАКИЯПрезидентът на 
Републиката вре

менно отсрочва 
международните 
си задължения

на утвърждаване на дългосро
форми на сътрудничес- 

С Полша и Чехшослова- 
сключени договори за 

сътрудничество до

тези форми има 
сътрудничес-

ЧИН ТЪММО о
мо най^ра^ито

тази страна, докато ноо
и специализацията

ПОСПГРПДТЕЛЯТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪ- 
ррт и?грпинЛЖУРАНОВИЧ НА 29 ОКТОМВРИ ПРИКЛЮЧИ повечеднеЖте си ОФИЦИАЛНИ И ПРИЯТЕЛСКИ 
ПОСЕЩЕНИЯ В НР ПОЛША И В ЧЕХОСЛОВАШКАТА СОЦ 
АЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА

чии те 
ство. 
кия са 
стопанско 
1980 година.

Накрая другарят Джураио- 
подчерта, че са разменени 

мнения и по най-аитуалните 
международни проблеми.

тво с
перирайето 
с Чехословакия не се развива
с очквания темп.

В разговорите 
Чехословакия оценихме 
ходимостта от възможно по- 
пълна

Дипломатическият ре- 
дантор на Танюг узна
ва, че по препоръка на 

президентът 
Йосип

в Полша и 
необ-След пристигането си в Бол 

град Веселин Джуранович да 
де изявление за югославска 
та общественост в което меж 
ду другото коза:

Иокам да кажа, че сме до 
(волни от резултатите на посе 
щенията ои. Разговорите, но 
ито водихме за взаимното сь 
трудничеотво, накто и за акту 

международни въпро-

вич
лекарите 
на Републината 
Броз Тито отсрочва за 
известно време своите 

задъл-

и всестранна активност

КОНФЕРЕНЦИЯ НА РАДИОДИФУЗНИ- 
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

международни 
тения, поради преумо
ра, предизвикана от ин
тензивното му 
ране и усилената рабо
та в течение на послед- ^ 
ните месеци.

ЗАВЪРШИ ПЪРВАТА

ангажи-

В атмосфера иа 

разбиратлеството и 

солидарност

алните
си бяха всестранни, открити и

(Танюг) съдържателни.
Иокам също така да подчер 

тая. че констатирахме положи 
телно развитие на отношения 
та накто в орвщата си с пред 
седателя на полското прави
телство Ярошевич, така и с 
председателя на чехословашко 
то правителство Щроугал. По 
ложителните оценки за разви 

билатералното 
Юго-

Владимир 

Банарич в Москва
Участниците на срещата в Сараево изпратиха 

президента Тито и благодариха за огром- 
необвързаните- 

Акционна програма 
за координиране на

На 31 октомври т. г. в Мо
сква пристигна югославска дъ 
ржавно-партийна 
начело с д-р Владимир Бака 
рич — член на председател
ствата «а СФРЮ и на ЦК на 
СЮК, която ще вземе участие 
в юбилейните тържества по по 
вод 60-годишнината на Октом 
рийската социалистическа ре 
волюция. В делегацията се на 
мират членът на Председател 
ството «а ЦК на СЮК и пред 
седател «а ЦК на СК на Слове 
ния Франце Попит, членът на 
Председателството на ЦК на 
СЮК и на Изпълнителния ко 

на Председатефтвото 
на ЦК на СЮК ДобривОе Ви 
дич, подпредседателят на Ску 
пщината на СФРЮ Руди Ко
лан и членът на Председател 
отвото на ЦК на СЮК и наш 

СССР Йоже Смо-

поръка до 
ния му принос към движението 
Конференцията прие Декларация, 
за сътрудничество и решение 
сътрудничеството

тиета на на
сътрудничество между 

олавия и Полска и 
жду Югославия и 
кия също така бяха потвьрде 
ми и в срещите ни с първия 

ПОРП Едвард Ге

делегация. ме-
Чехослова В. Джуранович

информацията в необвързани
те страни, като

борбата за всеобща 
и икономическа.

жаване на суверенитета, нена 
меса във вътрешните работи 
— всъщност принципите, ко
ито бяха изтъкнати по време 
на разговорите на другаря Ти 
то с другарите Едвард Герек 
и Густав Хусак, следователно 
принципите, записани в доку
ментите приети по време на 
тези разговори.

Отделно внимание посвети
хме на развитието на стопан 
ското сътрудничество, 
обемно накто с Полша така и 
с Чехословакия-

Характерно за нашето съ- 
трудничеотво с Потша е, че 
имаме развито ноопериране и 
специализация, и по такъв на

работаСлед четиридневна 
на 30 октомври т. г. в Сара 
ево приключи с работата си 
Първата конференция на ра- 
диодифузните организации на 
необвързаните страни. Делега 
ции от над 70 необвързани

секретар на 
рек и с генералния секретар 
«а ЦК на Чехословашката ко 
мунистичесната партия и пре
зидент на ЧССР Густав Хусак.

интегрална
част на 
политическа 
обществена и културна неза
висимост за народите им и 
тяхното право да информират 
и да бъдат информирани обек 
тивно и непосредствено.

Да изтъкна, че и полската 
и чехословашката страна висо 
ко оцениха динамичната и кон 
тинуирана дейност на прези
дента Тито и неговите усилия 
акту алните и откритите между 
■народни проблеми да се реша 
ват ефикасно и по открит на
чин.

отрани приеха заключителни
те документи.

Конференцията в Сараево 
премина в дух на решенията 
на Петата конференция на не
обвързаните в Коломбо и на 
препоръката на 
конференция в Алжир. Целта 
й бе да се ускори процесът

Конференцията представля 
ва важно звено в сътрудниче 
ството между необвързаните 
в областта на инпормирането 
и в укрепване и развитие на 
необвързването като незаме
ним фактор в днешния свят, 
който се бори за мир, разбира 
телство и солидарност в све-

митвт
То е

Четвъртата
Разговорите във Варшава и 

в Прага потвърдиха, че основ 
на нашето сътрудничес-посланик в вата

тво представляват известните 
принципи на равноправие, ува

на еманципация и развитие 
на националните средства на

ле.
та.На следващия ден югослав

ската държавно-партийна де
легация положи 
Мавзолея на 
Гроба на незнайния воин край 
Кремл. В сряда и четвъртък 
нашата делегация присъствува 

събрание

венци пред 
Ленин и пред

ИОСИП БРОЗ ТИТО
на тържественото 
на ЦК ,на КПСС и на Върхов 
ния совйет на СССР и на Ру 
ската федерация, което по по
вод юбилея на Октомврийска 
та революция се състоя 
Конгресния дворец в Кремъл. 
Очаква се на тържественото 
събрание покрай представите 
лите на над сто чуждестранни 
делегация да произнесе реч 
и другарят Владимир Бакарич.

За мир, независимост 

и свободав

обезпечаваха независи
мост на тази страна.

Докато по виенските улици 
бумят Хитлеровите танкове, 
Мусолиниевите разбойници се 
опитват да нанесат смъртни 
удари на Испанската народна 
република.

Хитлер и Мусолини осъще
ствяват вече своя заговор 
против мира (И овободата на 
народа. Фашистките разбойни 
ци (предизвикват война за по
дялба на Европа.

С окупацията на Австрия 
Хитлер отепна в клещи брат
ска Чехословакия. (Беше само 
въпрос е «ой ден кога над 
нейните мирни жители ще за 
бръмчат фашистки самолети. 
Германският фашизъм посте
пенно и последователно про
веждаше овоя адски план да 
превърне народите на Средна 
и Югоизточна Европа в свои 
роби ив топовно месо в 
окончателната си разплата с 
демокрацията, а особено с 
нейната крепост, Съветския 
съюз.

Хитлеровите войони са на 
границата на Югославия.

Фашистка, пан германска и 
завоевателна Германия стана 
гранична държава на Югосла 
вия. Хитлеризмът не е „при

ятел и добър съсед", но зак 
лет враг на свободата и не
зависимостта на Югославия. 
Неговите декларации за неут 
ралитет и приятелство към 
нас са лъжливи, както и дов 
черашните му обещания на 
Австрия. Вчера Хитлеровата 
солдатеска погази свободата 
на австрийския народ, а утре 
неговите чети ще нахлуят 
през Караванките и в Югосла 
вия.

и всички останали славяни 
„само нисша раса", на която 
е отсъдено да служи на гер
манската „висша раса”.

Сърби,
през 1915 година войските 

на Мекензи прегазиха 
бия. „Дранг нах Оотен” во
ди до долината на Морава. 
Съдбата на сръбския народ 
е свързана със свободата на 
словенците и хърватите. Как
то що след поражението при 
Марица дойде Косово, така и 
след падането на Любляна и 
Загреб би дошъл ред на Бел
град. Без Словения не може 
да съществува Югославия, 
без свободата на словенците 
и хърватите не може да има 
свобода и за сръбския народ.

Хитлеровият и 
вият фашизъм значи война!

Свободата и независимост
та на народите на Югославия, 
па и самото съществуване на 
Югославия са у грозени.

Народи на Югославия, вой 
чки вие, които милеете за не 
завиоимостта и свободата!

Хитлеровият агент Стояди- 
нович измени на народните 
интереси, помогна на Хитлер 
да прегази Австрия и го до
веде на границата на Югосла-

НАЧЕЛО НА СЮКЩтстВо Сър-Възванието за МИР, НЕЗА
ВИСИМОСТ И СВОБОДА др. 
Тито е написал веднага след 
„аншлуса” 
присъединяване 

нъм фашисткия 
райх, ноето извършиха 
ните сили на 12 март 1938 го 
дина. Възванието е обсъдено 
и прието на заседание на ЦК 
на ЮКП, проведено в Париж 
и вече нъм нрая на март е 
разпространявано в Югосла
вия. Само в Сърбия било ум
ножено в 5 000; а в Словения 
в 2 500 екземпляра. С незна
чителни сънращения възвани 
ето било напечатано и в спи 
санието на Ко1^Унистичесния 
интернационал „Рундшау"
18 от 24 март 1938 година.
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Хитлер обновява старото
Германско царство и Вилхемо 
вия план „Дранг нах Остен”. 
Този път води през Югосла
вия на Егейско море. В това 
му помага Мусолини, 
за себе ои иска Далмация и 
Боана.

който

Словенци,
Хиляда години са ви поти

снали и отнародвали герман
ските грофове и барони. Хит
лер се готви утре да сгази 
вашата земя и да заличи от 
лицето на земята словенския 
народ.

Мусолиние-

бр.

Народи на Югославия, 
Сплотавайте се против фаши

стките завоеватели!
Хитлеровите фашистки мо

торизирани орди прегазиха 
малка Австрия и разпокъса
ха с ба^рнетите си воични 
междудържавни договори, ко

Хървати,
в братското споразумение, 

в единение със сърбите и 
оловенците, вие сте на прага 
на своята свобода и равноп
равие. Под Хитлер — никога! 
Вие сте според него, както

2 СТРАНИЦА
БРАТСТВО • 4 НОЕМВРИ 1977.



[]^ЖЕ^^..^Г„И0НАЛНАТА СКУПЩИНА В НИШ ЛЮБИША ИГИЧ ЗА ДО- 
КУМЕНТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 
ИДНАТА ГОДИНАШИРОКА ПОЛИТИЧЕСКА 

МОБИЛИЗАЦИЯ В ИЗБОРИТЕ
НА СР СЪРБИЯ В

1

ПО-ГОЛЕМИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В 

ГРАНИЧНИТЕ ОБЛАСТИг'поиЛреАсеАателството на Съюзната конференция 
ЬОННЮ на заседанието си .от 25 октомври 1977 годи
на обсъди политическата дейност 
бори за членове 
ните

в предотоящите из- 
на делегации и делегати в скупщи

на обществено-политичеоките
• НУЖНО Е ИНТЕНЗИВИРАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

— В документите за разви 
тието на Социалистическа ре
публика Сърбия до 1980 годи 

в идната година по-ви 
дно място ще трябва да се 
даде на граничните области 
— подчерта между другото 
на състоялата се тези дни 
прес-конференция в Ниш Лю 
биша ИГИЧ, председател на 

скупщина. От 
запланираните за тази цел ка 
питал овложения в средносроч 
'ния план, досега са осъщес
твени 20 на сто.

При това необходимо е по- 
определено да се посочи кои 
и какви обекти в тези краища 
ще трябва да се строят в ид 
ката година, които ще тлаонат 
тези общини към по-бързо 
стопанско развитие 
Илич.

Касае се за изграждането 
на шосета извън градовете 
при Ниш, Бела паланка и Пи
рат, строежа на аерогарата в 
Ниш и приклщчване на изграж 
дането на клиничния зентър в 
Ниш, ж. п-гарата в Ниш. Също 
и водоснабдяването на Ниш 
и някои околни градове е един 
от въпросите, които ще тряб 
ва да имат предимство в идна 
та година. Ще продължат под 
готовката за изграждане на ди 
ТВ-предавателен център в Ниш 
и някои обекти за подобрение 
на студентския стандарт.

Но този обекти — както ка 
за Игич — надминават възмо 
жностите на региона и ще е 
необходима и помощ на по- 
широката общноот.

_ и на самоуправи-
талиите общности на интересите. Констатирано е че 
в общините, областите, републиките и във Федера
цията е в ход интензивна обществено-политичесна 
активност съчетана с ознаменуването на Титовите и 
нашите юбилеи.

Имайки предвид деловия характер на подготов
ката на 11 конгрес на СЮК и становищата на 30-то 
заседание на ЦК на СЮК Председателството заклю
чи в понататъшното изборна дейност та се извърши 
наи-широка политическа мобилизация на всички орга
низирани социалистически сили върху развитието на 
политическата система на социалистическото самоу
правление, афирмирането на делегатските отношения 

дух на Конституцията. В изборната дейност най-не- 
посредствено ще бъдат включени организираните со
циалистически сили на всички равнища: обществено- 
политическите организации, общеотвените организации 
и сдруженията на гражданите, самоуправителните ор
гани, скупщините на обществено-политическите общно
сти и на самоуправителните общнооти на интересите, 
научните ведомства и др.

Тежището на дейността на Социалистическия 
съюз ще се развива в основните организации 
сдружения труд, в местните общности и в общини
те. В центъра ще се намерят основните въпроси за 
положението на трудовите хора и гражданите и на об
ществено-икономическото развитие. Ще се извърши 
още по-непосредствено всестранно и критическо съ
блюдаване на спечелния опит в действуването на де
легатската, особено на скупщинската сиотема.

В самоуправителните организации и общности 
ще се ускори активността върху разработката на съо
тветните мерила и критерии за последователно прила
гане на обществените договори в кадровата политика 
както и за евидентиране и излъчаване на възможни
те кандидати.

Средствата на масова информация и съответни
те издателски дейности непосредствено ще се вклю
чат в подготовката за изборите и с анаажирането си 
да допринесат за обясняване на обществено-полити
ческата същност на изборите. Ще се осигури и благо- 
временно информиране на нашите работници на вре
менна работа в чужбина за целокупната изборна ак
тивност.

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ТРЯ 
БВА ДА ВЪРВИ ПО-БЪРЗО

на друг начин, като се приб
ягва и към принципа на соли 
дарност.на — Селското стопанство в 

Нишки регион — а най-изоста 
налите общини в региона са 
предимно и селскостопански
— подчерта Игич — също се 
нуждае от помощ. В идната 
1978 година ще трябва да се 
вземат някои мерни, ноито ще 
стимулират селсностопансното 
производство.

С някои от валидните зако 
нопредписания в данъчната 
политина в известен смисъл 
сега се дестимулира развитие 
то на селсното стопанство.

Така например ония лица, 
на ноито селското стопанство 
им е допълнителен източник 
на доходи, ако го напуснат 
съвсем, а това се предимно 
работници от село или в непо 
средствена близост до големи 
те промишлени центрове, ще 
се увеличат и без това голе
мите необработени площи.

Предложение да се пови
шат облагите за здравно оси 
гуряване на село ще затруд 
нят до известна степен обще 
ствено-икономическото и соци 
алното положение <на селянина
— изтъкна Игич. Това ще во- 

канто каза той
по-голям натиск на население 
то от селото в града, до по- 
гол ям а миграция и по такъв 
начин може да създаде нови 
проблеми. Затуй Игич е на 
мнение, че здравната защита 
«а населението на оело, поне 
заоега трябва да се разрешава

ДА УКРЕПВА МАТЕРИАЛНАТА 
БАЗА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

— В идната година — как
то каза Игич 
ще трябва да се прилагат и 
претворяват в живота пронла 
мираните и приетите вече лро 
порции измежду онази част 
от дохода, която остава на ос 
новната организация па сдру 
жения труд и оня дял, който 
се отделя за задоволяване на 
обществени и други потреби.

А по-високи доходи не ще 
могат да се осъществят чрез 
разни стопански мерки, а с 
по-ефективно стопанисване, с 
повишение на производително 
стта на труда, с по-голяма ико 
номичност в работата и под. 
— изтънна Игич.

Налага се в идната година 
още повече внимание да се 
посвети на развитието да така 
наречените предимствеии отра 
сли — подчерта Игич. А в 
тях, както е известно, се чи
слят: производството на хра 
на, суровини и енергия-

првенствено

• Репионалната

в

каза

на

Досега осъществените капи 
таловложения в тези отрасли 
не са в съзвучие с проклами 
раните начала. С изменение на 
това положение значително 
ще се подобри стопанската 
структура на републината, а 
от друга страна, в изостанали 
те предимно селскостопански 
общини ще бъдат акт-й визи 
рани реоурои.

до

М. А.

вия- Правителството на Стоя- 
динович даде тази злодейска 
помощ за да обезпечи за се
бе ои подкрепа на Оста Бер
лин — Рим в борбата против 
народа.

Ненародният и хегемониоти 
чески режим на Стоядинович 
е най-голяма опасност за сво 
бодата на народите на Юго
славия и за независимостта 
на Югославия. Той сее раз
дор и пречи и в тези съдбов 
ни часове на братското спо
разумение между народите 
«а Югославия и така подкопа 
ва опорната сила на Югосла
вия-

Блока на народното споразу
мение но и към воични оста 
нали народни и патриотични 
сили на сръбския, словенсния 
и хърватския народ, които не 
се съглаоиха със споразуме
нието на СД-коалицията и 
Обединената опозиция, но ко 
ито са против предателоната 
политика на Стоядинович и 
ноито са готови да защища
ват мира и независимостта 
на своята страна.

Хърватски народе, работни
ци, селяни и граждани!

Хиляда години се бореше 
за свободата си и надделя 
всички опити за отнародява- 
не от страна на германци, у-н 
гарци и италианци. Двадесет 
години водиш решителна бор 
ба за своята свобода и рав
ноправие и не е далеч деня 
от нейното осъществяване.

В настоящия час се явява 
нова голяма опасност за тво
ята свобода и самото ти съ
ществуване. Хитлеровите вой 
ски стигнаха на границата на 
твоята отрана.

Твоята съдба е тяоно свър 
зана със съдбата на словен
ския и сръбския народ. Ти 
можеш само в братска общ
ност със сърбите и словенци 
-те да защитиш овоята овобо- 
да и своето народно същест
вуване. Затова дигни своя 
мощен глас и положи воични 
овои сили в борбата против 
чуждестранните завоеватели 
и техните агенти в Югосла
вия-

прегазят Словения и Хърват- 
сно? Трябва да знаеш, че Шу 
мздия се защищава от Пара
ван ките. Нима можеш да до- 
пуонеш да те продава на Хит
лер и Мусолини един разва
лен бороански спекулант? Ни
ма можеш да допуснеш той 
да попречи на твоето братско 
споразумение с хърватите и 
словенците днес, ногато тря
бва да се защищава общото 
национално съществуване от 
пан германския фашизъм?

Сплотете се воични народ
ни и демократични сили сръб
ски! Сплотете се и вие пат
риоти-граждани от редовете 
на войската, свещеничеството 
и останали сръбски граждани, 
и вие от редовете на ЮНС и 
ЮРЗ, които сте извън Обеди 
йената опозиция, но ноито ви 
ждате накъде води предател- 
сната политина на Стоядино- 
1вич. |В братска равноправна 
общност с хърватите и сло
венците защищавайте мира, 
Югославия и самото същест
вуване на сръбския народ!

Словенски народе, работни
ци; селяни и граждани!

Върху част от твоя народ 
вече гази желязната пета на 
Хитлер и Мусолини. Ти лак 
си пръв на удар. Предателсна 
та политина на Корошец е ви 
новна за идването на Хитле
ровите войски на Нараванки- 
те. Попречи на предателската 
политина на Корошец и спло
ти своите сили о братския 
хърватски и сръбски народ и 
съвместно защищавайте сво
бодата на Словения и Югосла 
вия-

воични народни и патриотич
ни сили на народите на Юго
славия, които желаят да за
щищават мира и съществу
ването на Югославия, незави 
симостта и свободата на ней
ните народи.

Правителството на народно
то съединение и отбраната 
трябва да скъса с предател- 
ската външна политина на 
Стоядинович, Корошец и 

Спах. Правителството на на
родното обединение и отбра
ната трябва да върви по път 
на колективна сигурност и от
брана на мира в хорото на 
демократичните държави.

Съюзът с Чехословакия, 
Франция и Съветския съюз, 
най-големия защитник на 
мира и независимостта на ма 
лните народи 
на свободата и независимост
та на Югославия.

Работници, работнички,
Заклетият и главен враг на 

работническата класа — това 
е фашизмът! Вие и досега 
бяхте в първите редици на 
борбата за народни права и 
свобода, вие винаги зовехте 
воични народни сили на обща 
борба за хляб, мир и свобода. 
Бъдете и сега в първите ре
дици на своите народи в бор 
бата за независимост и сво
бода.

Ние, комунистите словенци, 
хървати, сърби и синовете на 
останалите народи, както и 
досега, не ще жалим жертви 
в борбата против фашизма, за 
независимостта на овоите на
роди, за мир и свобода!

Воични на борба за защита 
на мира и против фашистките 
завоеватели!

Дол е пред^телсното прави
телство на Стоядинович!

Да разгоним всички фаши
стки организации — наемни
ци на чуждестранния фаши
зъм!

С предателската ои външна 
политика той отцепва Югосла 
вия от нейните съюзници и 

предава на Хитлер и Мусо
лини. Така той отваря врата
та на Югославия на фашист
ките завоеватели.

я
това е залог

Да защищаваме мира и сво 
ята независимост и свобода!

Народи на Югосла
вия!
На всички, на ноито им е ми

ла свободата и демокрацията, 
ноито, обичат

Правителството на народно 
отбранатато съединение и 

трябва да почерпва своята си 
ла и опособнст за отбрана на
страната и мира в демократи 
чии права, свободи и равно
правие на своите народи, всво 
боднато развитие на всички 
народни сили и организации, 
за да могат свободните наро 
ди на Югославия да отбра
няват своята свободна роди-

Да живее правителството 
народно съединение и отбра
ната!

Да живее съюза с Чехосло 
Франция и Съветския

всички ония, 
своята страна и своя народ, 
воични патриотични граждани, 
роби на фашистните завоева- 
които не искате да бъдете 
тели, сплотявайте се!

вани -
СЪЮЗ!

.Да живее свободата и брат
ството между всички народи 
на Югославия!

я,
ч!

на.предателскотоДа свалим 
правителство на Стоядинович, 

на Хитлер и Мусоли-
До народите на Югославия, 
До 'всични демократични и 

патриотични граждани без ра 
злика на вероизповедание, на 
родност и партийна принадле 
жност!

В тези тежни и съдбовни 
часове ние се обръщаме но 
само нъм привържениците на

агента
За хляб, мир и свобода!ни!

правителство 
на народно съединение и от
брана!

Да създадем Март, 1938.
Сръбски народе, работници, 

селяни и граждани!
Нима ще допуснеш герман

ските фашистки полнове да

Централният номитет на 
Номунистичесната пар
тия на Югославия

В правителството на народ- 
отбрананото съединение и 

трябва да бъдат застъпени
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ССРН И изборите
отсъствие на сдруже

ния труд в разрешаването на 
множество проблеми от живо 
та и дейността на нашата оо 
шина. Ганива явления трябва 
да бъдат избегнати занапред 
с изоирането на делегати, но 

активността си ще до- 
одружения труд ДВ 

във всич-

вестноПросто мазано, за ня»<о- 
Цариброд може да се 

жандармерии-

ние.НАМИРАМЕ се пред прага 
на предизборната дейност в 
Съюза на комунистите, които 
ще приключат в началото «а 
мдната година, но предизбор
ната дейност продължава до 
провеждането на избори

на делегации и дело 
скупщините на обще

ствено-политическата общност 
и в обществено-политически
те организации. Провеждане
то на изборите винаги со схва 

сега се схваща като

гашния
каже, че освен

участъци, кръчмите и 
богаташи, които ог-

СКИТ0
няколко
рабваха <и национално угне1я- 

иарода до опита за на- 
на бъл

ваха
ционална асимилация

-73 народност, нищо дру 
нямаше. С кои обекти от 

миналото да сравним ,,Тигър . 
„Свобода" или някоя АРУга 
организация от днешните ор
ганизации на сдружения труд- 
Никога не е много ако гово
рим за това какво имахме по
рено, защото така по-лесно 
ще видим какво сме постиг- 

какво още трябва да

за ито с
принесат
бъде присъствуващ 
ни пори на ооществения

недостатъчно се работе- 
върху активизирането на 

и сдруженията

членове 
гати на гарската 

го и I жи
вот, 
шо и
дружествата 
на граждани, които също та
ка събират голям брой граж 
дани и представляват интегра 

част на Социалистическия

щаше 1И 
твърдо важна политическа ак 

и затова о нужно в гече 
ние на целокупната акция ак
тивно и организирано да уча
ствуват ио само комунистите, 

организациите на Социа
листическия съюз в община
та. Според Конституцията, Со 
циалистичоокимт съюз, 
за изборите в Съюза на ко
мунистите, е основен носител 
на предизборната дейност, 
подготовката и провеждането 

изборите. Следователно, 
Социалистическият съюз на 
трудовия народ като органи
зиран фронт на социалистиче
ските сили начело със Съюза 
на комунистите, в 1978 година 
се намира пред твърде важ
ни и отговорни задачи.

При такива олучаи обикио- 
постигнатите 

слабос-

ция
ли а
съюз.

Ъа да
подобни слабости — тежище 
в предизборната активност 
трябва да падне в основните 
организации на сдружения 
труд и в местните общности 
при всестранно ангажиране на 
местните организации, Социа
листическия съюз, Съюза на 
синдикатите, Съюза на социа
листическата младеж, Съюза 
на бойците, дружества и сдру 
женията на гражданите.

Трябва да имаме на пред
вид, че с откриването на пред 
изборната дейност се явяват 
и активизират и известно чи- 

националисти, шовинисти,
информбюроеци

нали и се избегнат тези и
направим.

Работейки върху осъщест
вяването на решенията на Де 
сетия конгрес на СЮК и Ос- 

конгрес на СНС, ние ра-

110 и

БАБУШНИЦА
освен

Изборно - проверка м 

довепшша дейност
мия
ботим върху осъществяване- - 
то на всеобщата политика, въ 
рху изграждането и развитие
то на самоуправителните об
ществено-икономически 
шения, върху прилагането на 
Конституцията и 
сдружения труд, работим за 
внедряване и укрепването на 
братството и единството и на 
ционалното равноправие, за 
укрепването на всенародната 
отбрана, гражданската защита 
и обществената самозащита. О 
тделни задачи имаме в обла
стта на опазването на наша
та независимост, утвърждава
нето и укрепването на самоул 
равителната социалистическа 
демокрация, нашата необвър
зана политика и в разоблича 
ването на информбюровщина- 
та ноято и по-нататък по оп
ределен начин и в друг вид 
се съживява в България и се

на

на отно-

Зкона за

• В НОВИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ НАЙ- 

САМОУПРАВИТЕЛЕН СОЦИАЛИДЕЙНИТЕ БОРЦИ ЗА 
ЗЪМ

сло
кариеристи, 
и други врагове на сзмоупра- 
вителния социализъм като тъ 
реят незадоволници и съмиш 
леници за кандидатиране 
свои хора за най-отговорни по 
стове в общината. Вече се 
коментира и разширява дези
нформация и разпространява 
слух, как трябва да се избе
рат хора, които в република
та ще се борят за ло-голяма 
икономическа помощ на бъл
гарската народност за получа
ване на данъчни облекчения, 
с каквито се ползват други об 
щини в СР Сърбия- 
приказки не стават на публич 
ни места, а са дело на групо- 
вщина и затуй трудещите се

вено сумиране 
резултати, посочваме 
тите и пропуските в нашата 
работа, извличаме поуки и на 
белязваме задачи, които ще 
трябва да разрешаваме в бъ
дещето си развитие и в до
изграждането на нашето само 
управително

.сметна и да подмладяването 
на ръководствата, както и за 
класово-социалния им състав.

Изборите в Съюза на кому 
нистите ще бъдат удобен мо 
мент и за деакумулация на 
функции при някои членове 
на Съюза на комунистите, а 
възможно най-правилно и най 
-широко задължаване на вси
чки членове.

С приемането на решение 
за изборите, критерии и др. 
изборни документи на разшире 
но заседание на Общинския 
комитет на Съюза на комунис 
тите с членовете на Статутар 
ната и Кадровата комисия — 
в Бабушнишка община започна 
предизборната 
дейност в Съюза на комунис 
тите.

С тези документа бяха уто
чнени броят на делегатите, 
които ще влезнат в новвия 
състав на Общинската конфе 
ренция и др. тела и органи 
при Обществената конферен 
ция на Съюза на комунистите.

Обсъдени бяха и належащи 
те задачи, които отоят пред 
комунистите в предстоящата 
изборна дейност.

АКТИВНОСТ В ЧЕСТ НА 
ТИТОВИТЕ И НАШИ ЮБИЛЕИ

на

социалистическо
и изборната развитие.

Предизборната дейност е от 
огромно значение, не 
политическо, но и като трудо
ва манифестация, чрез която 
се организират и участвуват 
в нея трудещите се и граж
даните в общината и цялата 
ни общност.

Социалистическият съюз ня 
ма за задача да дава пред- 
ставителски обещания в пре
дизборната дейноот, 
беше случаят с политически
те партии и течения в бивша 
Югославия, 
те кандидати и тези от управ 
ляващата партия и ония 
така наречената правителстве 
на опозиция щедро използва
ха за свои лични цели и ка- 
риеристични интереои българ
ската народност като 
приятна почва, защото тя бе
ше обезправена във всяко от 
(ношен-ие.

само
ПРОТИВ ВСЕКИ ОПИТ НА 

МАНИПУЛИРАНЕ пренася през границата.
Социалистическият съюз в 

досегашната си работа сигур
но имаше и редица слабости, 
които трябва да обсъдим, да 
анализираме техните източни
ци и от грешките да се учим, 
като изграждаме по-нататъш
ната си активност.

Малко сме работили върху 
укрепването на местните орга 
низации на Социалистическия 
съюз, върху укрепването на 
меотните общности, върху 
най-широкото организиране на 
трудещите се в разрешаване
то на дадени проблеми в де
легациите, в самоуправителни 
те общности на интересите, в 
организациите на сдружения 
труд и трудовите общности. 
През изтеклия период извест
но число делегати от сдруже
ния труд не бяха достатъчно 
включени в политическия жи
вот на местните общности, 
организациите на Социалисти
ческия съюз. а често пъти и 
в Общинската скупщина, ко
ето способствува да има из-

В предизборната и изборна 
дейноот, може би тук-таме, 
ще има опити за прокарване 
и преследване на лични цели 
и интереси, предимно в над 
ровата политика. Съюзът на 
комунистите, както и останали 
те обществено-политически си 
ли, ще пресекат пътя на все 
ки опит за приватизация на ка 
дровата политика, или пъкп на 
някои националистически или 
шовинистически 
ния, ако изникнат в някои сре

Такива

хора, заинтересовани на отго 
ворни постове да бъдат избра 
ни и съответни хора, лесно 
разобличават такива опити и 
ги разобличават и осъждат.

Пълното и последователно 
прилагане на принципите 
кадровата политика и систем
ното информиране и систем
но информиране на трудещи
те се хора и гражданите, да 
се премахнат всички адути на 
вражески нестроевите елемен 
ти за използване на самоуп- 
равителната 
демокрация за частни 
Воденето на кадровата 
тика е грижа на обществото 
като цяло, а не нечия частна 
собственост на отделни лица. 
Необходима е публичност 
работата, широко 
на всички социалистически си 
ли в сдружения труд и извън 
него, евидентиране на възмож

какъвто

Представител ски-

от
Тазгодишната изборна дей

ност в Съюза на комунистите 
ще мине под знака на Титови 
те и наши юбилеи. В следва 
щите два месеца — във вся
ко селище в общината, във 
всички първични организации 
на Съюза на комунистите, ще 
бъдат отчетени постигнатите 
през изтеклите две години ре 
зултати, анализирани допусна 
тите пропуски и слабости — и 
набелязани нови задачи за 
предстояща дейност.

Предизборната и изборната 
дейност в Съюза на комунис 
тите е удобен момент да се 
обсъдят ооновно резултатите 
в претворяване в живота -на 
Закона за сдружения труд, 
Решенията на Десетия кон
грес на СЮК и Седмия кон
грес на СКС и Конституцията.

Ще се разисква и за под
готовката за Единадиситея кон 
трес на СЮК и Осмия конгрес 
на СКС.

напопълзнове-

ди.
Бдителността на трудещите 

и гражданите и по-висока от 
когато и да било досега и все 
ки опит предварително е осъ 
ден на неуспех. Защото брат 
отвото и единството на наши 
те народи и народности 
нерушима стена, могъща опо 
ра на нашето настояще и бъ
деще, начело на която стои 
Съюза на комунистите.

благо-

социалистическа 
цели. 
лоли-

И ако някой се опита 
каже как е било, какво е по- 

община

да
е

стипнато в нашата 
през изтеклите три десетиле
тия на свободно социалистиче
ско строителство, считам, 
не ще може да направи лес
но каквото и да било сравне-

че
в

М. А. допитване

БЕЛЕЖКА

ни кандидати, спазване на кри 
териите за морално-политичес
ките и други качества на кан
дидатите, прилагането на при 
нципа на реизборноот, оменя- 
емост, ротация и деакумула
ция на функциите.

Да напомним накрая, че е 
необходимо по-малко писане и 
декларации, а повече действу 
ване и работа, в които тряб
ва да участвува 
кръг от хора, защото само с 
ангажирането на голям брой 
трудещи се и граждани в об 
ществено-политичеоната 
ноот укрепва Социалистичес
кия
фронт на всички социалисти
чески оили начело със Съюза 
на комунистите.

Свежия“ и стария хляб55

ПРАКТИКА е, въпреки че не винаги, 
в неделните дни да се чувствува недостиг 
на хляб в Димитровград.

В такива случаи обикновено са „ви
новни” продавачите в магазина за про
дажба на хляб. Те са често в положение 
да ги обиждат, а всъщност те са най- 
малко виновни за съществуващото поло
жение.

Необходимо е този въпрос да се раз
движи от страна на местната общност, 
накто и от съвета на потребителите. Ако 
искаме да ядеме винаги свеж хляб тря
бва и да вложим определени усилия в 
това отношение и да формирам фонд, в 
нойто ще събирам средства, които ще 
покриват разходите от непродадения, отно, 
сно балтия хляб.

ДА ИЗБИРАМЕ НАЙ-ДЕЙНИТЕ

В предизборната дейност 
покрай оценката на досегаш
ната дейност 
м.ание ще се поовети на ка
дровата лолиФика.

Именно, става въпрос за при 
лагането на критериите в ка 
дровата политика, нойто вече 
са на обсъждане в организа
циите на СК.

За кандидати за секретари 
и членове на секретариати и 
др. отговорни постове в орга 
низациите на Съюза на кому 
нистите на предизборните съ 
брания ще бъдат евидентира 
ни най-добрите, най-Дейни ко 
муниоти. При това ще се води

голямо вни
Факт е, че не можем да обвиним за 

това и номунално-битовото предприятие 
„Услуга”, макар че то е най-отговорното. 
Като казваме това имаме преди всично 
предвид следното: Ано се произведе по
вече хляб трябва следващия, или следва
щите дни, да се продава баят хляб.

Да не навлизаме в това, че през по
следно време сме свиннали да ядем 
само „свеж” хляб. и ние потребителите, 
реагирам и на това. Значи трябва винаги 
да получавам само свеж хляб. Но кой ще 
предприеме рисна ано остане баят хляб. 
„Услуга” сигурно не.

Само в този случай ще сме доволни 
и „Услуга” няма да има непланирани раз
ходи. най-широк

Освен това и останалите продажбени 
магазини ще взимат по-големи количества 
хляб, което досега не е било случай, по
неже са се страхували да не остане не
продаден. Все донато тези 
разрешат по този начин, ще сме в поло
жение в неделя да търсим и невинаги да 
намирам хляб само

дей-
въпрос не се

съюз нато истински
в специализираната 

продавница за това, да губим времето си 
и обвинявам най-малко 
продавачи.

за това виновните
А. Д.

Сърбислав Златнович
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ПРЕДСТБИ ИНТЕНЗИВНА ИЗВОРНА 

И ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ
(ОТ 1. СТР.)

че заживяват в пълен смисъл 
на думата. При това постоянно 
тече процесът за тяхното лай 
адекватно и успешно развитие 
и действуване в делегатската 
система. В тази насока и в 
бъдеще покрай действуването 
на Съюза на комунистите и 
останалите обществено-полити 
чески организации отделно тр 
ябва да се ангажират и про
фесионалните служби, да се 
влагат необходимите финансо 
ви средства, защото „самоу
правлението е процес, който 
трябва „съзнателно да се съз 
дава и направлява”. В това 
отношение все още могат да 
се констатират определени су 
бективни слабости във вид на 
съзнателен или несъзнателен 
отпор срещу самоуправление-

моуправително,’ мож да се 
приеме наквото и да е реше 
ние, макар и противно на За- 
кпона и на общата политика.

Това е

ност Съюзът на номунистите 
трябва да бъде неразривна, 
органичесна чест на делегат
ската система, вътрешната й 
двигателна и кохезионна сила. 
Това изисква Съюзът на ному 
нистите
действува във всичкпи инсти 
тути на делегатсната система 
— в делегациите и в делегат 
сните снупщини, в делегатсни 
те органи на самоуправление
то и в цялата делегатсна база.

Само по този начин СК мо
же най-успешно да се бори 
за развитието и унрепването 
на самоуправлението.

В този смисъл изпъква ка
то много важен въпросът за 
дястото и ролята на първична 
та партийна организация- Чле 
нът на СК с останалите труде 
щи се в основната организа 
ция на сдружения труд, мес
тната общност или в самоу- 
правителната общност на инте 
ресите самоуправително реша
ват по всички най-важни въ
проси и по такъв начин кому 
ниотът е и самоуправител и 
член на партийната организа
ция, която е най-отговорна за 
провеждане на политиката на

последица на схва
щанията за стихийно самоупра 
вление, както и на различните 
анархолибералистически разби 
рания и тенденции, 
среди Съюзъ* на комунистите 
не се е конфронтирал сериоз 
но с такива явления, сякаш 
не ги вижда и политически не 
ги разобличава. В делегатсна
та практика на самоуправител 
ните общности на интересите 
недостатъно се чувствува вли
янието на субективния фантор. 
При такова положение ролята 
на делегатските скупщини би 
ва потисквана от професионал 
ните служби.

Всички слабости, които се

последователно да

В тези

Председателството на Конференцията

сечните и полугодишните бал 
анси показват твърде поло
жителни резултати почти във 
всички организации на сдру
жения труд.

Общият доход през първи
те шест месеца е увеличен с 
63 на сто, доходът с 20 на 
сто, чистият доход с 183 на 
сто, а дялът от дохода за раз 
ширяване на материалната ос 
нова и резервите за 677 на 
сто. Тези постижения са резул 
тат на увеличението на произ 
водителността на труда, и и- 
кономиите в стопанисването. 
Тези ходове продължават и 
през второто полугодие на го 
дината, така че до края на 
1977. година се очакват още 
по-добри резултати.

Успешните отопански проце 
си са предпоставка за по-ста-

билно развитие на самоупра- 
вителните отношения и за по- 
дейното участие на Съюза 
на комунистите и другите об
ществени социалистически си
ли в тези процеси.

В разискванията бе дадена 
подкрепа на уводната реч на 
секретаря на ОК на СКС и 
на останалите материали, кои 
то принципно и конкретно оп
ределят задачите на комуни
стите в предстоящата им важ 
на и отговорна дейност. В ра 
зискванията взеха участие 
Васко Тодоров, Сърбислав 
Златанович, Станка Алексова, 
Михаил Иванов, Верна Мила
нова и Митно Томов, предсе- 
дателствуващ заседанието.

то. проявяват в делегатската сис 
тема — обективни или субек 

сочат, че е необхо-
— Трябва самокритически да 

се признае, — посочи лоната 
тън Димитров — че със само 
управителното действуване на 
местните общности малко са 
се занимавали Съюзът на ко 
мунистите, оотаналите обще
ствено-политически 
ции и Общинската скупщина. 
Затова имаме сериозна изо 
ставане в развитието на об
щите самоуправителни отноше 
ния в тази област, и заедно 
с това в отношенията и свър 
зването й с останалите основ 
ни самоуправителни клетки. 
При такова положение много 
от предприеманите в местни
те общности акции не се про 
веждат успешно докрай или 
се предприемат неорганизира
но. В това отношение най-ло 
шо е състоянието с местната 
общност в града.

На лице са и многотоброй- 
ни слабости в действуването 
на самоуправител ните общно
сти на интересите в областта 
на обществените 
(образованието, 
здравеопазването и др.). — 
Тун най-често се явяват тен 
денции към някакво си обсо 
лютно самоуправление, че са

тивни
димо покрай все по-голямото
и по-аденватно ангажиране на 
субективните сили да се 'по
търсят и съответни по-сполу 
чливи решения, които ще до
принесат цялата система да 
стане по-ефикасна и да се до 
ближи до концепцията на Кон 
ституцията.

организа

СК.
В заключителната част 

уводната реч на секретаря на 
ОК на СКС се казва:

на

РОЛЯТА НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ

Задачите, които досега е ре 
шавал Съюзът на комунистите 
в общината и с които още по- 
упорито ще се захване в пред 
стоящия период могат бързо 
и успешно да се осъществя
ват в обстановката на висока 
степен на обща стабилност в 
общината и в обществото ка
то цяло.

Такава стабилност като пре- 
дбсловие за успешната бъде
ща предконгресна и изборна 
дейност в Съюза на номунис 
тите е налице. Това представ 
лява нрупен успех на СК и 
на останалите социалистически 
и самоуправителни сили в нб- 
щината. В ежедневната упори 
та, коннретна и градивна дей

С целокупната си дейност 
постоя н-

Ст. Ст. — А. Д. — Д. С.комуниотите трябва 
но да потвърждават 
си на водеща идейна сила и 
авангард на 
класа в борбата за развитие- 
на смоупрвлението, нъдето ра 
ботническата класа и всички

ролята
ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В ОПИТА НА СУРДУЛИШКА ОБ 
ЩИНАработническата

ЗА ПОВИШЕНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТ
ВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

трудещи се осъществяват сво 
ята пълна свобода. Защото,

УСПЕШНА СТОПАНСКА 
СТАБИЛИЗАЦИЯ Естеотвено, че и до днес не 

са решени някои материални 
проблеми, обуславящи норма 
лна работа на делегациите. 
Липсата на помещения за ра 
бота на делегациите, е идна 
непремоотима пречка за изя 
вата на много делегациите.

Опитът показва, че недоста 
тъчно се следи работата на 
делегациите и тяхното свърз 
ване с трудещите се и граж
даните отделно в самоуправи 
телните общности на интереси 
те. Обществено-политическите 
организации не оказват и необ 
ходимата помощ. И не само 
те:" такава помощ е недоста 
тъчна и от страна на другите 
тела и органи.

По осъществяването на де 
легатсната система повече е 
разисквано в ръководствата 
на общеотвено-политичесните 
организации. По-малко по тоя 
въпрос е разглеждан в сами 
те организации, местните и об 
щностите на интересите за де 
легатсната система се е раз 
исквало главно в рамите на 
други теми.

Не може обаче да се отре
че, че изпълнителните тела на 
обществено-политическите ор
ганизации и Общинската снуп 
щина не са се включвали, 
за да решат някой належащ 
проблем за работата на делега 
циите. Напротив: те винаги пр 
яко са участввували и взимали 
отношение, когато се касае за 
осъществяване на делегатска 
та оистема.

Занапред обаче повече вни 
мание ще се отдели върху 
ангажирането на членството. 
Същевременно ще се изисква 
постоянна и организирана дей 
ност на всички общеотвено-по 
литически организации със 
Съюза на комуниотите наче-

Делегатсната система цели 
преустройство:съществено 

самоуправлението и политичес 
кото решаване не могат да 
се свеждат само на гласуване, 
но на споразумно и договорно 
търсене решения за общите 
въпроси. Тази въпроси наста
ват от различни интереси, ко 
ито с решаване в делегатска
та система се съединяват в 
единение.

В изложението на Горян Ве 
лев бяха изтъкнати тазгодиш
ните резултати в стабилизаци
ята на димитровградското сто 
панство. От началото на годи
ната стопанската дейност 
общината е засилена. Триме-

дейности
културата,

в

АВТОРИТЕТИ И ВЛИЯНИЕТО НА СН Ролята на организациите се 
изявява преди всичко в пови 
шаване на делегатското съзна 
ние
хсващане на делегатоката си 
стема. Те също така раздвиж 
ват инициатива сред онези де 
легации и делегати, които не 
проявят достатъчно интерес и 
активност по животрептящите 
проблеми на средата, в която 
действуват. Не по-маловажно 
е и обстоятелството, че общес 
твено-политическите организа
ции изострят политическата от 
говорноот за работата на де
легациите и делегатите, особе 
но сред онези членове, ноито 
същевременно са членове на 
СН, ССРН или Синдикатите.

В досегашната практика из
пъкват примери на отделни 
делегации, (особено от обла
стта на селското стопанство) 
които избират делегати в Съ
вета на сдружения труд при 
ОС, рид но или изобщо не се 
срещат.
ческите организации 
раздвижват необходимата ини 
циатива за тяхното активира-

■щт програми в основните органи 
зации,
общностите на интересите и 
в общините и региона; да се 
ускори провеждането в дело 
на Закона за сдружения труд, 
ноето е предпоставна за по- 
цялостно развитие на самоуп
равлението в дух на решения 
та на 30-то заседание на Пред 
седателството на ЦН на СЮН 
и студията на Едвард Кардел. 
Това изисква интензивно идей 
но и акционно оспособяване 
на Съюза на номунистите, из 
дигано на метода и ст,Държа 
ваниото на работа в СК, раз
витие на демократични отно
шения в СН за единомислие 
и единодействие в провежда 
не на политиката на Съюза на 
комунистите. Трябва повече да 
се приемат работници в редо 
вете на СК и да се подобря
ва социално-класовата структу
ра на организациите. По този 
ндчин ще се получи да има
ме по-голямо влияние на сдру 
жения труд в обществените 
процеси.

Със засилената дейност на 
номунистите ще се премахнат 
много слабостите в делегат
ската система. Това ще рече 
постоянно да се работи върху 
издигането на делегатите, да 
се дава отпор на несамоупра 
вителните прояви, 
пренриват с плащта на дело 
гатсния начин на решавано.

В дискусията си секретарят 
на Междуобщинсната нонфе- 

СКС в Ниш и член

идейно-политическоиместните общности,ШЩ.

' ШШ
ренция на 
на ЦК на СКС Драгомир Ми- 

подчерта изкл10чителлоевич
ното значение на изборната и 
предконгресната дейност в 
СК в годината на юбилеите на, 
другаря Тито и на всички на
ши народи и народности.
- • Критически, реално и обе
ктивно, ние трябва да разгле
даме досегашната си дейност 
в СК и да се организираме та 

слабостите.

ч

■гаЛс*9
' К’

Йка да преодолеем 
От идейната и организационна 
способност на СК зависи ус- 

му роля в общество
4

пешката 
то и неговия авторитет — за 

Милоевич. През последни 
СК силно сплоти 

благодарение

яви
те години 
своите редове, 
на ноето постигнахме извън
редни резултати в провежда 
нето в дело на конгресните ре 
шения, Конституцията и Заио 
на за сдружения труд. В това 
отношение 
партийните 
Нишии регио, в ноито действу 
ват нъм 50 хилйди комунисти. 
Над 20 на сто от тях са при 

СК през последните 2

Драгомир Милоевич

Обществено-полити- 
пък не

она. Всички тези постижения 
ни задължават с неотслабващ 

своятатемп да продължим 
дейност през времето на избо 
рите в СК и подготовката за 
конгресите на СЮН и на СКС. 
Другарят Милоевич нато най- 
важни задачи в предстоящия 
период изтъкна: 
на производството, усъвършен 
ствуване на разпределението 
и повишение на жизненото ра 
внице на трудещите се и гра 
жданите; по-голямо внимание 
да се обърне на развойните

не изостават и
ворганизации не.

Оттук голямата отговорност 
на обществено-политическите 
организации в организациите 
1на сдружения труд, местните 
и други самоуправителни об
щности, да изострят отговор 
ността предимно сред своите 
членове, които същевреме
нно са и членове на делега
ции, относно оа делегати.

ети в
— 3 години. След периода на 
либерализма значително унреп 
иаха редовете на СК и е изди 
гиата партийната, отговорност 
във всичии организации.

Постигната е 
стопанска стабилност в реги

Увеличение

ноито се
ло.и по-голяма Ст. Н.
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А-'У и ПРЕТВОРЯВАНЕТО МУ
ЗАКОНЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
В ДЕЛО

СТОПАНСТВОПО-УСНОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКОТОВЪЗМОЖНОСТИ ЗА

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИЗОСТАНАЛОСТТА Оптимистични изгледи
да наградим труда и осъшес 
твените резултати от този 
труд. А това, наза накрая гш 
колим, о първата, но и „най- 
трудна” крачна.

Нонкратното положение във 
е почти

кожообработвателното 
предприятие „Братство в мо 
мента оа в ход работите въР 
ху построяването на нов па
рен котел, а .набавят се и ко
жарски машини. За всичко то 
ва ще се изразходват 5 ми
лиона динара, а част от тях 
са обезпечени от Републиман 
смия фонд за насърчавано раз 
витиото на изоставащите кра
ища.

Строителното 
„Градня" построи 
изработка на бетон, а в ход 
са и други работи.

Земеделоната кооперация 
„Сточар” строи една от най- 
големите овцеферми в репуб 
лика Сърбия-

За мебелното пък продприя 
тие „В. И. Циле” реконструк
цията е най-важната задача 
стояща пред работниците на 
тази организация. Реконструк
цията ще има решаващо зна
чение за по-нататъшното й 
развитие.

Вза технически сто в Димитровграде че ция на цеха
от няколко го- ни.

Конфекция „Свобода запо 
чна с реконструкция и изграж 
дане на нови помещения, 
за целта (за първия етап), са 
обезпечени над 17 милиона ди 
нара. Запланувано е работите 
да приключат през май идна 
та година, а със завършване 
то им се съзадава възможно 
ст за приемане на 40 нови ра 
ботнима.

Обща констатация, 
след период 
дини най-сетне 
на димитровградското стопан
ство е стабилизирано, което 
дава възможност за по-нататъ 
шното му развитие. Не само 
резултатите и финансовите по 
казатели потвърждават 
Още по-значителни са обстоя 
телотвата, въз основа на нои- 
то тези резултати са и осъще 
ствени.

Неотдавна
се състоя разширено заседа 

връзка с провежда- 
Закона за сдру-

положението ние във
не на дело 
жения труд. В работата на ря 
седанието взеха участие и ди 
ректорите на трудовите органи 
зации, секретарите на общин 
стите на интересите, председа 

комисиите за изгот 
необходимите слоразу 

накто и

в

трудови организации 
същото. В строителното пред 
приятие „Градня" се разисква 
по самоуправителното споразу 
мение за сдружаване на труда 
на работниците в трудовата ор 
ганиззция, обсъжда се и про 
ектостатутът. каито и правил 
нинът за разпределение на ли 
чните и чистия доход. Подоо

това.
телите на 
вяно на
менил и правилници, 
общинския правозащитния на 
самоуправлението Божидар Ни

предприятие 
фабрика заПочти във вси

чки организации е 
увеличен обема на 
производството и 
производителнос
тта на труда; 
производствените 
капацитети се пол 

цялостно. 
Също така нама
лен е брака, а ос 
вен това,. ползват 
се и по-евтини ма 
териали и сурови-

колич.
На заседанието се констати 

ра закъснение, с оглед че до 
приемането на някои споразу 
мекия са останали само два 
месеца. Беше изразено и мие 
ние, че съществува и опреде 
лена предпазливост 
нето на документите.

но е положението и в гостилни 
чарското предприятие „Бал- 
нан”, мебелната фабрика „Ь. 
И. Циле”, нонфекция „Свобо 
да”, кожообработвателното
предприятие „Братство ’ и ос 
таналите трудови организации 
от областа на стопанството.

а

в изготвязват

Взимайки участие в разис
кванията 
най-голямо 
да се обърне върху изготвяне 
то на правилниците за разпре
деление на личните доходи и 
чистия доход. В това отноше 
ние той наза, че няма място 
за страхуване, когато се касае 
за основите и нритериите 
разпределението. Безспорно е, 
че тези правилници ще трябва 
постоянно да се дообработват 
и вградяват в тях нови съзна 
ния по определени 
Точно затова е необходимо ако 
някоя организация в общината 
има някакви критерии да за 
почне с приганато им в еже 
дневната работа, понеже са
мо по този начин ще започне 
с претворяване на дело на За 
кока. А това значи, че няма 
нищо ново, от онова, което 
ежедневно работим и че са 
мо трябва да направим „сним 
ка” ка всяка операция и та
зи операция съответно да на 
градим. С другй думи казано

В основната организация на 
сдружения труд „ТигъР ’ в Ди 

работник,
Нинолич изтъкна, че 

внимание трябва всекимитровград
основа на анкетен лист, 

е описал работното си място, 
ноето трябва да послужи за 
утвържадване на основите и 
критериите при изготвянето на 
правилника за разпределение 
на средствата за чист доход 
и лични доходи. Освен това 
тези дни се очаква да излезе 
от печат вестникът на „Тигро 
вите” заводи, който ще полу 
чи всеки работник и в който 
са поместени четирите спора 
зумения. които след обсъжда 
не трябва да бъдат и приети 
чрез референдум.

възни.

Всичко това не 
значи, че положе 
нието в димитров 
градското стопан
ство е цветущо.
Това дава възмож 
ност за по-ускоре 
ното му развитие, 
което в случай на 
загуби, характер
ни за миналите го 
дини, не би било 
възможно.

Но да тръгнем 
от конкретни слу
чай- В най-голямата трудова 
организация в общината — 
каучуковата промишленост ,Ти 
гър” — - след констатация, че 
са осъществени резултати, 
които дават възможност за 
по-нататъшно развитие, в мо
мента се върши реконструк-

В заключение като най-важ
но бихме изтъкнали, че дими
тровградското стопанство е 
отабиЛизирано до тази степен, 
че може да започне с нови 
капиталовложения, необходими 
за увеличение на производство 
то. В някои организации са в 
ход. Други се подготвят да за 
почнат реконструкцията и из
граждането на нови помеще 
ния- Безспорно, че в това от 
ношение е необходимо и по- 
широко ангажиране на общно 
стта, относно на Фонда за на 
сърчение развитието на изо
ставащите нраища. А това 
значи и създаване на нова ра 
бота и път за преодоляване 
на изостаналостта.

в

въпроси.

работното място

Трудовите организации, само 
управителните общности и ос 
таналите извънстопансни орга 
низации също работят върху 
изготвянето на нужните доку 
менти. Почти всички закъсня
ват, но и смятат, че до края 
на годината ще завършат вси 
чко, ноето е нужно.

Комунално-битово придприя 
тие „Услуга” също разширя
ва производствените си напа 
цитети. В течение на годината 
бяха изградени нови помеще 
ния и започнаха с работа де 
сет нови тъкачни стана. Бяха 
приети и 40 нови работнина. А. Д.А. Д.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТРУДА БОСИЛЕГРАД

ЛИЧЕН ДОХОД ОТ 11 ХИЛЯДИ ДИНАРА
ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА 

ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД в Боси 
леградсна община напоследък 
доживява известно ускорение. 
Анализът по осщеествяване 
на анциона програма на Общи 
н-сния номитет на СК доприне 
се навреме да се раздвижат 
позаглъхналите през лятото и 
ранна есен акции по претво 
ряване на Закона за сдруже 
ния труд.

В тоя анализ се сочи, че в 
предприятието за оборот и би 
тови услуги „Бооилеград” са 
изготвени всички нормативни 
актове въз оонова на Закона 
за Сдружения труд. А в това 
предприятие обединява пове
че ооновни организации на 
сдружения труд; „Услуга” — 
за комунални услуги и заная 
тчийство, „Слога” — за търпо 
вия и госФилничарство, „На
предък” — за селскостопанско 
производство и изкупуване, 
„Изградил”— за строителство, 
накто и трудова общност на 
общите служби.

Тук е изготвен и правилник 
за създаване и разпределе
ние на личните доходи, но 
все още не е приет. Основни 
те елементи са определени, 
а понастоящем се разисква 
върху тях. От досегашната де 
йноот личи, че трудещите се 
риозно ое отнасят нъм тази 
своя задача. Най-съществе-

жения труд. В тази ООСТ се 
разиснва по утвърждаването 
на нормите за определени про 
изводотвени операции, нанто 
и по уреждането на доходов- 
ните отношения- 

От казаното дотук личи, че 
основните организации на сдру 
жения труд в Босилеградсна 
община сериозно се отнасят 
към една жизнено-важна зад а 
ча в самоуправителното приус 
тройство. С оглед обаче на 
времето, което изтича (край
ният срок е до края на теку 
щата година), следва да се 
изтъкне необходимостта от

ното е, че от самото му изго 
твяне, освен професионалните 
служби, са участвували и тру 
дещите се посредством коми 
сии, работни групи, събрания 
на трудещите 
чрез референдум. Създадена 
е комисия, която следи претво 
Рязането на Закона за сдру 
жения труд на практика.
В автотранспортното предпри
ятие също са изработени ак
тове съгласно Закона за сдру 
жения труд. Правилникът за 
създаване и разпределение на 
личните доходи е дело на ра
ботна група. Отделни предло 
жения са давани чрез самоу- 
правителните органи, а са уча 
ствували и всички трудещи 
се. Основното тук е, че тру 
дещите правилно са схванали 
задачите. А те са: чрез борба 
за по-голяма производителност 
на труда да се води и борба 
срещу разхищения и разпи 
ляване на средства и матери 
али. Налице са и някои 
жителки тенденции: 
доходи все повече зависят от 
резултатите на труда. Разисква 
кия-та продължават и занапред 
а се счита, че крайния срок 
ще бъде спазен.

Ооновната организация 
сдружения труд на Горската 
секция също има самоуправи 
телни актове, изготвени и съ
гласувани със Закона на сдру

• Трима майстори от металния цех „Тигър” — 
Димитровград: Мина Борисов, Любча Савов и Мирча 
Василев заработиха през септември т. г. по около 11 
хиляди динара

Заетите в металния цех „Ти 
гър” — Димитровград през 
септември т. г. преизпълниха 
трудовото си задължение ня
колкократно повече. В резултат 
на това и личните доходи на 
всичките заети в тоя цех (око 
ло 170 души) бяха доста висо 
ки. Но трима от тях: Мина Бо 
рисов, Любча Савов и Мирча 
асилев могат да бъдат повече 
от доволни: за тоя месец все 
ни от тях е „изкарал” по око
ло 11 хиляди динара.

Това беше повод да се сре 
щнем с един от тях — МИКА 
БОРИСОВ, 
ран майстор 
на производствено 
шест души. Той ни заяви на- 
право:

— Действително през септе 
мври работихме мъжки и за 
работихме добра пара. Но това 
никак не бе леоно. Воички ра 
ботихме на ден по десет и по 
вече часа.

Предварително бяхме дали 
обещанит на трудово събра
ние — да завършим работата 
предсрочно. Доставяме метал 
ни части за автогумите на 
ИМБ от Ново меото и ФАП 
от Прибой- Обещанието изпъл 
нихме.

Работа имаме за още два 
месеца. Обещали сме и нея 
да завършим предсрочно. Ча 
ка ни усилена работа — завъ 
рши събеседника, като бърза 
ше да продължи започнатия 
детайл.

Очевидно, личните доходи от 
по 11 хиляди динара наистина 
са заслужени пари.

По-ярко приложение на За
кона за сдружения труд (въз 
лагащ разпределение според 
резултатите на труда) струва 
ни се не може да има.

се и накрая

практическо приложение на ве 
че нормативно уредените въ- 
проои. Защто неведнаж е из
тъквано и подчертавано, че 
само практиката ще бъде ре 
гламентиращият фактор на 
предложено решение за един 
или друг въпрос.

Именно в тази насона дей
ствуват и обществено-полити
ческите оили в общината, а на 
първо място Съюза ма ному 
кистите. Активна подкрепа в 
това направление им оназват 
изпълнителните тела на обще
ствено-политическите орпаниза 
ции, накто и комисията за 
проследяване дейността по 
осъществяване на Закона за 
сдружения труд при Общин
ската скупщина.

висококвалифици-
ръководител 

звено от

поло 
личните

на

Мина Борисов
Ст. Н.
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НАШИ СЕЛА

Скървеница - някогашното
и настоящето

Н вече. Но от този ден, казаха ни скърве- 
ничани, датира „новата им история”, с 
която започва изграждането на комунални 
обенти в селото.

а 18 километра от Димитровград 
се намира село Скървеница. Раз
положено е в югоизточната част 
на общината и до селото се стига 
по шосето за Долна и Горна 

Между тези две села,

ФОТОХРОНИКА

Трябвало е да минат години жители
те от които болшинството са стари хора, 
да съберат сили и средства за следва
щата акция-

В центъра на селото има чешма. Но 
от нея се снабдяват с вода само 6 дома
кинства. Останалите са принудени да до
насят водата с магарета, дори някои от 
далечина и от по няколко километра. За
това една от махалите, в началото на 
тази година, раздвижва инициатива за до
веждане на вода. Деветте домакинства в 
тази махала са получили 20 хиляди динара 
помощ от Общността за комунално сто- 
панотво и вложили по 3 хиляди динара. С 

тези средства и доброволния труд са до
карали вода, чийто извор е на един кило
метър от резервоара, а водопроводната 
мрежа изнася още толкова. Работите са в 
заключителен етап и деветте семейства 

очакват, че за 29-ти ноември водата ще 
потече.

Невля- недалеч от 
някогашните воденици, се намира криво- 
лачещ през баирите път, от три — 
ри километра, който води за Скървеница.

Преди 16 години селото е имало над 
330 жители и 65 домакинства. Десет го
дини по-късно, поради голямата миграция, 
са останали само около 200 жители, в 50 
домакинства, а в момента Снървенциа има 
120 жители в 40 домакинства.

И действително 

асфалт
чети-

Центърът на селото е разположен в 
малка котловина. Тук се намира чешма, 
около която са къщите на шест стопани. 
Останалите махали са по околните баири, 
а отдалечени са една от друга и по няко
лко километра.

Легендата казва, че през турското иго 
селището се е намирало на 5—6 киломе
тра от сегашния център, нъдето тогава са 
били големи лори. Жителите на Снървеница 
ни осведомиха, че останки на някогашното 
селище съществуват и сега. Но някога 
там е минавал царски път и турците са 
ограбвали и убивали, и хората са бягали 
по околните баири и гори, нъдето са се 
скривали. От тогава казват произтачи и 
самото име, което от първобитното скри
валище е останало Скървеница.

Жителите на Снървеница се занима
ват със земеделие и животновъдство. До
бре успяват пшеницата, царевицата, ове
сът, ечемика, а също така има и сливи, 
ябълки, круши.

Мненията са, че най-добри условия 
са за слънчоглед, но поради някои причи
ни, във връзка с изнулуването тази нулту- 
ра се слабо отглежда. Освен това всяно 
домакинство има ло две-три крави, а в се
лото се отглеждат и около 350 овце.

На 14 октомври т. г. се направиха първите нило- 
метри асфалтова настилна на пътя от моста на Ви- 
сочица при Брайковци до Каменица. С това бе према
хнато недоверието при хората, които с нетърпение 
очакваха асфалтирането на тази част от пътя Дими
тровград — Сенокос. Канто се очаква, асфалтирането 
на пътя ще продължи и на пътя между Каменица и 
Сенокос.

След електрификация на Висон това е втората 
крупна номунална акция.

Черната лента на шосето „напредва” към Каменица

Работниците от „Градня” — Димитровград, въ- 
прени че нередовно получават асфалта влагат усилия 
първите нилометри асфалтово шосе във Висон да бъ
дат хубави и трайни.

Техният пример са последвали и оста
налите махали. Също така, 25 домакин
ства, са вложили по 3 хиляди динара и с 
очакваната помощ от Общността за ко
мунално стопанство се надяват, че за 25- 
ти май идната година ще завършат рабо
тите на резервоара и селската мрежа, в 
дължина от оноло 5 километра. С това е 
разрешен и проблемът, във връзна със 
снабдяването с вода, и то за всички дома
кинства е селото.

А като завършат тези анции, казват 
че отново ще трябва време, за набиране 
на средства и сили, за следващата акция- 
А тя е изграждане на път от селото до 
някогашните воденици между Горна и До
лна Невля. С изграждането му ще преста
нат и редица неволи на тези трудолюби
ви хора. Нямя вече солта, захъра, браш
ното, олиото и т. и. да се носи с коне; 
млякото да ое носи в Барйе и Невля; из
купуването на добитък ще бъде в село
то, а и останалите селокостопанони изли
шъци «яма вече да пропадат.

Тенст и снимна: Веселин Петровг

Ори нровещочняго Стоп
★

На 9 май 1974 година, след големи 
• усилия, жителите на Снървеница електри- 
5 фицираха домовете си. За далекопровода 

и селската мрежа всяко домакинство то- 
е израсходвало по около 3 хиляди ди- 

Това обаче е само една част. Втора-

N
гава 
«ара.
та, израсходваките трудодни, са много по-

А. Д.
г6;

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ.\< ■ ■

ЦЯЛ СВЯТ. Разпростране
на е от Норвегия и Шве 
ция до Австралия. На 
това огромно простран
ство, времето за сеит
ба и на жътвата са раз 
лични. Когато жътвата 
се свършва у нас тя 
почва у Канада, Сибир, 
ногато там се завърши, 
започва в Южна Афри
ка, а от януари до юли 
пшеницата се жъне в 
Чили, Египет, Менсино, 
Китай и Япония-

щане. По този начин не 
се позволява отровата 
да стигне до кръвта. А- 
но пъ« мално ноличест- 
во отрова стигне до нръ 
вта, на болния трябва 
да се даде няное сред
ство за бързо потене. 
Също тана необходимо 
е да се дадат ленове за 
запазване на сърцето.

ЯБЪЛКАТА, ноято се 
държи на 
от 20 С градуса почва 
да гние след 10—25 де
на. На температура от 
10 С градуса тя се за
пазва оноло 50 дни, на 
температура от 0 С гра 
дуса тя може да се за
пази и до 200 дни. На 
по-низките температури 
ябълката измръзва и 
пропада.

температура

нямахме възможност да про
даваме. Сега мляното прода
вам на нооперацията. Всени 
ден продавам по 10 литра мля 
но. Земята почти не работим, 
— казва другарната Стана Гри 
торова.

Покрай твърде похвални ду 
ми за кооперацията тя отпра 
ви и някои забележни.

Не е доволна от снабдява
нето на сол и нонцентрат зе 
добитъка.

СТАНА Григорова, от село 
Звонци вече нянолно години 
се занимава с отглеждане на 
нрави. Сега има три нрави и 
почти сама се старае с при
бавяне на храна за кравите. 
Нейния мъж е зает в строител 

„Прогрес"ното предприятие 
и в момента работи в Белград.

— С откупа на мляното 
перацията „Ерма" в Звонци 

работа и за нас же-

ПШЕНИЦАТА е най- 
старото културно расте
ние, за новто се знае. 
То няма едно определе
но време за сеитба в

ноо

създаде 
ните. По-рано ние се занима 
вахме със земеделие но наши 
те земеделски произведения

ТРОВАЩИЯТ се с гъ
би (печурии) най-добре 
се леиува чрез повръ-

Нинола Димитров, 
агроном

Б. Н.
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ПОЧИНА [УСТАВ КРЪКЛЕЦ
жюашктми» в,' жлишш

те стихозбирми „СреБъ- 
т" (1921), „Нови 

„Любов-шт
Бошо един от най-ДО" 

безспорно най-В Загреб на 30 онтом 
на 79-годишна брито и 

популярните поети в на 
В неговите

рен пъ 
песни" (1923),ври т.г., 

възраст, след нратно и 
тежно боледуване почи
на известният прослав
ени поет, мемоарист, пи 
сател на рецензии и е- 
пиграми, академик Гу- 
став Крънлец, инак пре- 

Съюза на 
Вестта

шата страна.
забележителни постиже
ния, настанали след вой13 поеми-ната, се числят п
то „Запис за земята , 

летописа", 
нощ". О-

„Лист от 
„Сън но лятнадседател на 

писателите, 
неговата смърт 
отенна навред из стра
ната.

Лауреатът на Награда 
та на АВНОЮ преди 
две години и носител 
на други високи призна
ния, дългогодишен пред 
седател на Дружество
то на писателите на Хъ 
рватено, е роден през 
1899 година в Удбине, 
нрай Карловац. Първата 
книга под заглавие „Ли 
рика" е публинувал още 
през 1919, за да послед 
ват след това известни-

соен романа „Бездомни 
ци" и драмата „Гробни
ца", Нрьнлсц е автор 
на многобройни хумо-

за
болно

к\. Щ
ристични и детски сти-
хово, а се изьтннал и

нри-литературеннотор Бил е иV; тик и есеист.
напреподачизтъкнат

произведения на руска-XV та, германската, чешка
та и словенската литера
тури, а особено се от-

та на птиците" (1926), 
„Сън под брезата" 

(1940), „Ромон на живо
та" (1953)...

нрояват неговите прево
ди на Пушниновите, Бре

НАД КАКВО РАБОТИТЕ?Прешернови-хтовите и
те произведения.

БОСИЛЕГРАД ВЕЧЕ РАБ8ТЯ ПОРТРЕТИДа се раздвижи самодейността! свой „почерк",.съм създал 
който се различава от други, 
а това е много важно в изобра

Над 500 портрети украсяват 
много частни домове и худо
жествени галерии в Белград, 
страната и чужбина създа
дени от художника Слободан 
Сотиров. Цяла една галерия 
портрети на работници, певци, 
хода на театралното изкуство, 
жени и деца. Портретите на 
Сотиров не са само външно 
подобие с модела. Той с своя 
та палитра прониква по-дълбо 
ко в характера на портретира 
ния — Сотиров „рисува” хара 
ктера. С неговото явяване през 
последните години югославско 
то изобразително изкуство е 
обогатено с още едно име, ко 
ето оставя дълбоки следи име 
мно с портрета.

От стените на неговото ате 
лие в Белград са запазени най

зителното изкуство.
Съвсем е известно, че пор

третът е най-привлекателната 
тема и затова почти всички ху 
дожници са се опитвали да го 
правят. Но много малко са ус

гарската народноот в тази ча 
от на републиката. А това, в 
крайна сметка, е предпостав
ка за пълноценна размяна на 
културните стойности с други 
среди в региона, републиката 
и страната.

Естеотвено, за да се измени 
димо е преди всичко да се 
схване същността и значение 
то на самодейността, да се 
ангажират хора на изкуството, 
които по един или друг начин, 
вече са се изявили. Едновре
менно ще трябва да се поми 
оли и за школуването на опре 
делени кадри, като например 
за театрално-сценична дейно
ст, изобразително изкуство, 
музика и пр. Още повече, че 
наскоро ще бъде завършен 
Културният док и проблемът 
за помещения ще бъде снет 
това положение необхо- 

от дневен ред.

Културните самодейни изя
ви имат многостранно значе
ние. Те пряко въздействуват 
за всеобщо изменение на от 
ношението на трудещите се 
към културата, рез тях се раз 
ширява кръга на непосредстве 
ните участници в културния 
живот. И то не само като пол 
зващи културните ценности, 
но и нато действени културни 
творци.

За Босилвградената община 
самодейността има особено 
значение и поради едно друго 
обстоятелство. С оглед че ос 
танапите облици на културна 
изява са твърде слабо разви
ти, или изобщо липсват, чрез 
самодейните изяви трябва да 
се афирмира самобитния нул 
турен израз.

Същевременно се създават 
и условия за развитието на 
културното творчество на бъл

Културно-художествената са 
модейност в Босилеградска 
община през последните годи 
ми стагнира. Причините са по 
вече и многостранни. Преди 
всичко липсват помещения и 
професионални кадри, 
сиазмът и интересът 
трудещите се и гражданите, а 
особено сред младежта — ря
зко е спаднал. Училищата съ 
що до известна степен без- 
действуват.

В общи черти, така се оцен 
яват състоянието и проблеми 
те на самодейността от стра 
на на Общинския комитет на 
СК. Схванал сериозно, че про 
блемите на културата, всъщ
ност са проблеми, засягащи 
целия обществен живот, Об
щинският комитет основател
но се застъпва сегашното не 
завидно състояние да се пре 
одолее.

Енту-
сред

ХУДОЖНИКЪТ 
СЛОБОДАН СОТИРОВ 

е роден през 1926 годи 
на в Пирот. 

ХудожественаСт. Н. акаде
мия следва в София и 
Белград. Самостоятелни 
изложби: Ниш 1954, Бел 
град 1956,
1963,
1957,
Рим 1968, Неапол 1969, 
Швеция, Фабрияно (Ита 
лия) 1969, Милано 1971, 
Тонио 1974.

пявали да се определят изк
лючително за портрета. Аз 
съм минал оня момент, ногато 
художникът преживява разо
чарование в портрета и го на 
пуска. Напротив моите пости
жения в портретното изкуство 
ми дават надежда, че мога да 
създада още по-добри портре 
ти. Лъжлива скромност би би
ла, ако не кажа, че моите пор 
трети и сега получават поло
жителна оценка от страна на 
художествената критика.

— Кога да очанваме след
ващата изложба?

БЛИЦ 1958, 1961,
1966, Кралево 
Зренянин 1963,ИНТЕРВЮ

Награди: Златна пали 
тра на УЛУС за 1964.

КАКВО ЧЕТЕТЕ В МОМЕНТА? добрите му портрети 
автопортрета, от които автор
ът трудно се разделя- В ня
колко албума са запазени ре
продукции на повече от 500 
портрета, ноито авторът хро
нологически подрежда в албу 
мите и същевременно следи 
своето творчестко развитие.

— През последните години 
направих много портрети. Ра 
збира се, имаше моменти, ко 
твото на създадените портре 
ти, сега обаче по-голямо вни 
мание обращам на качество
то. Старая се портретите ми 
да получат по-голяма художе 
отвена стойност, портретирани 
те лица да си запазят харак 
тира, а портретите да се ртли 
чават със своята реалистично 
ст. Аз съм напълно доволен, 
ногато някой ми каже, че е 
познал някой мой портрет на 
първи поглед. Това значи, че

и два

С този въпрос се обърнахме нъм трима най-ревно- 
сти читатели, членове на библиотеката при Центъра за кул
турата в Димитровград

ЛИЛЯНА ГИГОВА, ученична 
от шести клас на основното 
училище „М. Пияде” в Дими 
гтровтрад:

— В момента чета от Чарлс 
Дикенс романът „Оливер Тви- 
ст”. Досега съм прочела око 
ло петдесет книги, но най-мно 
го ми хареса „Орлите рано ле 
тят” от Б. Чопич.

шествия, разбира се, мислени. 
Четейки например И. Андрич 
аз пропътувах цяла Босна, ма 
нар че там не съм действите 
лно ходил.

— Дълго време не съм пра 
вил самостоятелна изложба в 
страната. Последните ми изло 
жби бяха само в чужбина. 
Следващата • ми изложба в 
Белград ще бъде изложба на 
портрети. Обикновено худож
ниците откриват своите изло
жби да обърнат вниманието на 
любителите на изобразително 
то изкуотво върху себе си или 
от това да имат материални 
облаги. Аз нямам нужда нито 
от едното, нито от другото. 
Мисля да открия изложба на 
портрети, които се намират 
вече в частните домове и га 
лериите и просто да се прес- 
тавя само с портрети, което 
е у нас рядкост.

като Максимвестен повече 
Горки. Някога като оредношно 
лец чел съм по нужда, обаче 
сега неговите герои напросто 
изучавам. Всеки от тях е вдъ 
хновен с краоивите народни 
легенди и те много помагат

ЛОЗА СОКОЛОВА, готвачка 
в Мотел в Димитровград.

Чета непрекъснато 
1960 година. В момента чета 
„Добра земя” от Перл Бан, а 
на мнение съм да прочета вой 
чките и осем романа. Лауреа 
тите на Нобелова награда мно 
го ме интересуват. Много от

от
на читателя-

Несъществуващите възмож
ности за развлечения в Дими 
тровград не са причината, че 
чета продължително. В четне 
нето намирам художествена 
наслада и нови познания- Ко- 
гато чета, аз сякаш другувам с 
героите които някога са жи
веели. Това ме води в пъте

ГЕОРГИ ИВАНОВ, студент в 
Белград.

произведенията им съм проче 
ла. Не мине нито ден, 
не прочета няколко страници.

а да

— В момента чета от Алекс 
ей Максимович Пешков, из- д. с. Б. Н.
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СУРДУЛИЦА

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЛАДЕЖИ И ВОЙНИЦИ

ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА ИДЕЙНО 

ПОЛИТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ТРАДИЦИЯТА

ПРОДЪЛЖАВА
В* Сурдулишка община се 

отделя изключително голямо 
внимание на идей-но-политиче 
ското образование на младеж 
та и девойките. Чрез различ
ни облици на 
образование са обхванати 
вече от, половината млади в 
общината.

Безспорно особено място 
заема политическата школа на 
в. „Борба”, за чиито втори се 
местър са направени всички 
подготовки. В четвъртия 
къ л: , ,Тито—партия—Ре во л ю-
ция" са включени общо 336 
курсисти. В тази школа има 
млади работници, средношкол 
ци, младежи и девойки от ос 
новните училища.

Така например във фабрика 
та за машини и леярна „Мач 
натица” има 40, колкото и в 
цеха на модната конфекция 
„Ниш". В цеха на .Дървена 
застава” — „Пети септември” 
има 35, а в „Галеника” 30, до

НА ПОСЛЕДНОТО си засе
дание -председателството ка 
училищната конференция на 
ССМ при средното димитров
градско училище „Йооип 

Броз Тито" и председателите 
на -първичните организации на 
ССМ при казармата и гранич
ната застава „Иван -Караива
нов” взеха решение и занап
ред дейно да сътрудничат. 
По тоя начин установената 
традиция продължава. Да си 
припомним: вече няколко го
дини успешно се провеждат 
различни турнири, а' миналата 
година в гимназиалния бюле
тин „Наша младост” бяха пе
чатани творби «а войниците 
— граничари от заставата.

На заседанието бе договоре 
но и -през тази година да се 
организират турнири по тенис 
на маса, малък футбол, шах
мат, волейбол и шр.

Също така бе изтъкнато, 
че между войниците има мла 
дежи, които пишат много ху
бави стихове и есета. Техни 
творби ще бъдат печатани в 
бюлетина „Наша младост".

Предстоящите трудови ан- 
ции по строежа на водопрово 
да ще се организират съвме
стно, така че и войници, и 
младежи от гимназията, ще 
дадат свой принос заедно за 
изграждането на този крупен 
обент в Димитровградска об
щина.

Изказана беше и възможно

Жупски, града-побратим. За. 
викторината биха се ползвали 
материали от младежката по
литическа школа на вестник 
„Борба". Войницюте също про 
учават тези материали и ще 
вземат участие във виктори
ната.

На заседанието беше дого
ворено да се организират ча
сове, на -които войниците ще 
говорят пред учениците на 
теми о-т системата на всена
родната отбрана.

Освен това, ще бъдат орга 
низирани рзаменни гостувания 
между младите от заставата, 
казармата и училището.

„Власиначтродукт"

образователните центрове 
„Моша Пияде” и „Йоси-п Броз 
Тито” има по 15 курсисти. По 
10 души посещават от оонов- 

училища „Йован Йова- 
нович Змай”, колкото и в ст
роителното предприятие „Зи
дар" и пр. Петнадесет млади 
посещават тази шнола от дру 
жеството за просвета, нулту- 
ра, наука и социални въпроси 
„Ром”.

Следва да се напомни, че 
във всички училища редовно 
се изнасят сказки чрез трибу
ни на младите. Сказките са 
посветени на най-антуалните 
политически и други въпроси.

Израбно е и координацион
но тяло, което ще се грижи 
за провеждане на шампионат 
по знания: десетте конгреса 
на Партията. Този шампионат 
се провежда чрез „Кенец", а 
в Сурдулишка община са

като във 
25 души. включени воички седем основ 

ни училища.
Запланувано е към ОМ на 

ССМ да действува работна 
група на млади изследовате
ли. Тази акция провеждат мла 
дите от Сърбия, Които изслед 
ват 11 области -на човешката 
дейноот, и то главно в изо
станалите краища -на републи 
ката.

В Сурдулишка община през 
лятото 20 дни ще изследват 
туристич ес к ите възм ож кости 
на общината, по специално 
на Власинсното езеро. 40 мла 
дежи ще работят на терени
те около Власинсното езеро и 
ще вършат всестранни изслед 
вания.

Следва да се напомни, че 
при образователните центрове 
работят марксически и иотори 
чески секции, чиято основна

3

идеологическо
по- ните

ци-

СРЕЩИ В 
ГОДЕЧ

На 21 октомври т.г. ученици 
от димитровградското средно 
училище „Йосип Броз Тито" 
— състезатели по -тенис 
маса, малък футбол и шах
мат, посетиха град Годеч — 
НР България- Тук бяха органи 
зира-ни спортни срещи по спо 
менатите дисциплини.

Учениците от димитровград
ското средно училище побе
диха в малън футбол, нато се 
наложиха с резултат 4:1, до- 
като загубиха срещите по те
нис на маса с резултат 6:3 и 
по шахмат с 4:1.

Според договора, учениците 
от Годеч ще върнат посеще- 
1Нието
средношколци на 11 неомври, 
тази година. В Димитровград 
също ще се проведат спорт
ни срещи по малък футбол, 
тенис на маса и шахмат.

Деница Илиева

цел е издигането на марнси- 
откото образование. на

Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД

Младите—действен фактор
Броят на младите в Босиле 

градска община 
общо 1480 души. Тази млада 
армия представлява неизчерпа 
ем извор за кадри в различни 
области на обществено-полити 
ческия, стопански, културен и 
друг живот в общината.

Понастоящем може да се 
отчете ,че младите в Босиле 
градска община наистина са 
действен фактор в обществе 
но-политическия живот. Фа
ктът, че 89 младежи и девой 
ни са членове на Общинския 
комитет на СКС, Общинската 
конференция на ССРН, на из 
лълнителните тела на общес
твено-политическите организа
ции и пр. красноречиво пот
върждава за пълно доверие у 
младите.

дина. Това може да заовиде 
телствува за изменено отноше 
ние към младите, за тяхна пъ 
лна еманципираноот и възмож 
ност всестранно да се изя
вяват.

В заплючение бихме 
кнали, че младите в Босилегра 
дека община биха могли зана 
пред да заемат челно място в 
културния и спортния живот 
на комуната, 
ако по-смело се създадат мла 
дежки театрални групи, танцо 
ви състави, музикални и пе

вчески групи — те биха стана 
ли истински носители на кул 
турния живот в града и по се 
лата.

Политическото доверие, кое
то у тях има Съюзът на кому 
нмстите и останалите общес 
твено-лолитичеоки организации, 
са богато предусловие 
пред още по-масово да навли 
зат в живота и да оназват ре
шаващо влияние по редица жи 
знен-и въпроои.

възлиза на

на димитровградските

изтъ- стта да се -организира винто- 
рина на тема: „Тито—-партия 
—Революция" между гимнази 
стите от Димитровград и гим 
назнотите от

зана-

АлександровацПреди воичко,

БОСИЛЕГРАД
Ст. Н.

Акции за уреждане на комунално- 

битови и спортни обектиМасовите гимнастически 

упражнения
Младежите и девойките от 

Бооилепрад — ученици от ос
новното училище, средношко
лци и млади 
-ници напоследък проведоха 
редица трудови анции за уре 
ждане на номунално-битови и 
спортни обекти. Общо на тру

довите акции са -участвували 
досега 2180 младежи и девой 
«и, като при това някои от 
тя са участвували и по два 
или повече пъти. Други 7 ду
ши са участвували на съюз
ната трудова акция „Братство 
—единство", а един като спм 
пендиант «а Титовия фонд «а 
съюзната трудова акция „Ро- 
байе".

Канто ни осведоми предсе
дателят на Общинската кон
ференция ма Съюза на мла
дежта а Босилеград — Став- 
ре Спасков, средношколците 
ползват физкултурните часо
ве, овободните активности и 
пр. за уреждане на бъдещия 
спортен център: копаят се ка 
нали и са изравнявали на те
рените. Младите от Босиле
град са взели дейно участие 
и в уреждането -на канала на 
Добродолската рекичка".

Младите от 'Босилеград и- 
мат богата традиция м в зале 
оител-ните акции. Общо 110 
души са членове на Движени 
вто на младите горани, дона- 
то в залесителните акции уча 
ствуват почти воички младе
жи и девойки от общината, 
ученици от основните и сред 
ните училища.

От друга страна 72 млади 
са делегати в снулщинската 
система на общностите на ин 
тересите и в Общинската скуп 
щина. Безспорно, още едно 
потвърждение, че младите ак
тивно допринасят за осъще- 

делегатената

Физкултурата е неразривно Денят на младостта в нашите 
свързана с младите. Гимнас- общини главно преминава 

под знака на -масови гимнас
тически упражнения- С оглед 
на необходимостта от нянолно I 
месечна подготовка — за ма- I 

средношколци и млади работ- совите упражнения трябва да 
ници.

производстве
тическите упражнения са най-
масовата изява на огромно 
болшинство наши пионери,

со помисли още сега.ствяването на 
система.

Членуването на младите в 
обществените организации е 
третото измерение на тяхната 
богата обществено-полезна де 
йност. Само в организацията 
на Червения кръст членуват 
900 младежи и девойки. В Гор 
анската организация са зачис 
лени 110 души, но активно 
тази организация участву
ват воички младежи и девойки 
в общината. По тоя начин мо 
же да се каже, че всеки млад 
човек в общината е член на 
Движението на младите гора 
<ни. Съюзът на 
има 56 членове, което също

доказателство за всестранна 
та, богата младежка дейност.

От общия брой на младежи 
те ,258 души членуват в Съю 
за на комунистите, което се 
счита за извънредно постиже 
ние и изключително доверие 
у младите. Над 80 души са при 
вти само през настоящата го

в

извидниците

в

Ст. Н.

СТРАНИЦА 9
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ИЗВЪНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ 

НА ДРУЖЕСТВОТО НА 

ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

БАБУШНИЦА

НЕНУЖНИ РАЗПРИ, ВМЕСТО ЕДИНЕНИЕ
Сигурно о. чо до такова изо 

стрино на отношенията няма 
да стигне, защото обществе
но-политическите организации 
вече са се намесили. На „Та- 
ламбас" и на „Будучност” е 
(наложено сами да изгладят 
отношенията ои, а ако това но 
(направят десетина дни, този 
спор пго От де внесен в днев 
пия ред на Изпълнителния съ 
вет при Общинската скупщи
на, а по-късно и на скупщина 
та, за да си кажат думата по 
него и делегатите.

НАПОСЛЕДЪК един спор в 
Бабушница вземе сериозен ра 
змах и заплашва да се превъ 
рне във вражда между земе 
делената кооперация ..Буду
чност" и търговската основна 
организациж 
труд „Таламбас".

Недоразуменията между две 
те трудови организации дати
рат от по-рано, но сега вече 
са стигнали до кулминация-

След отказване на ,.Талам
бас" да влезе в новоформира 
щото се обединение — вече 
открито се говори за изиграва 
нето на постигнатия договор 
на общинско равнище във връ 
зка с обединяването на селско 
отопанските и търговски орга 
низации.

,.Таламбас" не иска да вле 
зне в обединението, а от дру 
га страна, продължава с нело 
ялната конкуренция на ,,Бу
дучност” и на останалите три 
земеделски кооперация в об
щината. Именно, „Таламбас" 
на своя ръка открива търгов
ски Магазин там, където му е

най-доходно, върши изкупува 
не на селскостопанска продук 
ция, върши снабдявано с ми 
перални торове, макар че сел 
скостопанските 
без това добре са снабдени 
с такива торове.

„Будучност" която ной-пря- 
ко е засегната от тази комку 
е подела инициатива да се 
попречи на същото да върши 
изкупуване на селскостопанска 
продукция, защото „Таламбас" 
нищо не влага в създаването

беше домани наНЕДЕЛЯ ДИМИТРОВГРАД 
СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ТЕНИС НА МАСА
в В

председателят на дружество- 
то Спасойе Йованович изне
се доклад, посветен на тазго
дишните Титови и наши юби
леи и годината на физическа 

Покрай участниците 
и множество

Миналата година в Димит- 
ДРУ-

магазини и
роя град беше основано 
жеотво за спорт и ренреация 

инвалидни лица. За неп?,л- 
•години това Дружест- 

бележи извънредни резул- 
които са от голямо зна-

на сдружения
па
ни две култура, 

в състезанията
на тържественото засе 

да,ние присъотвуваха и пред
на обществено-поли 

обнщост и орган иза- 
от Димитровград и гости 

от Републиката, между 
то бяха Чедомир Стефанович 
и Бранно бйекович, подпред
седател и секретар на Репуб 
ливанското 
спорт и ренреация

лица. От тържестве- 
заседание беше изпрате

во
тати,
чение, когато се има предвид, 

лица чрез 
спорт и ренреация много по- 
лесно надделяват лоихофизи- 
ческите травми, създадени от 
влиянието на инвалидността.

През първата година на съ
ществуването си това Друже 
отво участвува във всички ре 
гиоиални състезания и за по 

получи

гости,
че инвалидните ставители

т-ичесиа 
циии •

кои-
Недоволството срещу „Та

ламбас" е голямо и при оста 
палите кооперации, поради съ 
щите причини.

Ано вземом предвид факта, 
че в Бабушнишиа община над 
70 на сто от населението се 
занимава със селско стопанс 
тпо, и чо трябва да се търси 
мото-д и начин зп подобрени 
сто на селското стопанство, то 
гава е ясно накъдо трябва да 
води разрешаването на спора 
между „Таламбас" и „Буду
чност".

дружество за 
на инва-Неотдавна, на едно съвеща 

ние във връзка с бъдещото 
устройство на селскостопанско 
то производство в общината, 
представител на една коопера 
ция заяви, че ако „Таламбас” 
не склони да влезе в обеди
нението, ще му бъде „обяве 
на война до изтребление"...

активностказаната 
Златна планета от Регионално 
то дружество в Ниш, като при 
знание за най-добри резулта
ти осъществени на този план. 
Неотдавна - също значително 
признание, димитровградското 
Дружество беше домакин на 
последното тазгодишно състе
зание по тенис на маса.

лидните 
ното
но и поздравително писмо до 

Тито.
След това беше връчена 

преходна кула на Дружество 
то от Ниш, което е тази го
дина постигнало най-добри об 
щи резултати по всички дис-

другаря

М. а.
на

циллини.инвалидите от региона.
В състезанията взеха уча

стие девет отбора. Най-добър 
успех показаха играчите от 
Пирот, на второ място се кла 
сираха нишките състезатели, 
а трето място заеха домаки
ните. В състезанитяа участву
ваха и отбори от Куршумлия. 
Прокупйе, Алексинац, Блаце, 
Мерошина и Долевац.

След проведените състеза
ния се състоя тържествено 
заседание на Председателст
вото на Регионалното дружест 
во за спорт и ренреация на 
инвалидни лица, на което под

СПОРТ Също така председателят 
на Дружеството в Дими-тров- 

Станко Савов връчиМач с двама изключени и две дузпи град
признания на Съюза на бой
ците. Съюза на инвалидите 
по труда, Общността за соци 

Стрелческотозащита.ална
дружество и на Съюза за фи 
зическа култура в Димитров
град, както и на Вукадин Мар 
кович, Рашко Найденов и Мил 
ка Рангелова, в знак на приз-

.,СВОБОДА” (Г. В.): „АС. БАЛ КАНСКИ” 2:1 (1:1)

Горна Врежина, недалеч от 
Ниш. Времето идеално за иг
ра. Теренът на игрището не
равен. Зрители около 300. Съ 
дията Филипович от Пирот — 
слаб.

Първото полувреме измина 
в равноправна игра безразли 
чно, че още в четвъртата ми 
нута с използваната дузпа, до 
машният отбор поведе с 1:0, 
а димитровградчаните остана
ха с десет футболисти.

Именно протестирайки про
тив присъдената дузпа Драган 
Димитров получи, най-напред 
жълто, а сетне и червено кар 
тояче.

След тези събития отбор на 
„Ас. Балкански" установи рев 
новесие на терена. Дори с ня 
колко голови положения мо
жеше и да изравни резулта-

В края на първото полувре 
ме, голмана на домашният от
бор се опита да направи рав 
носметката с Денков с юмру 
ци. Обаче, съдията това ви- 
де и показа повторно червен 
картон.

нателност за приноса им и ак 
тивността в състоялите се таз 
годишни спортни 
на инвалидни лица в Региона.

състезанията.

В едно такова голово поло 
жение домашните 
поле Съдията отново присъди 
дузпа, но сега за гостите. Кръ 
стев не успя да излъже голма 
на. Това, което не можа Кръ
стев в 35-та минута с дузпа, 
направи Димитър Ставров с 
добър удар на топката от 20 
метра.

Така през второто полувре 
ме двата отбора с по десет 
състезатели продължиха ма
ча. Това успя да използва 
„Свобода" и в 85-та минута 
постига победоносният гол.

ЗАЩИТА НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДАнаправиха

ЧИСТИЯТ ВЪЗДУХ-РЯДКОСТ
Комитетът при Постоянната 

конференция на градовете в 
Югославия за защита на жиз 
нената среда проведе тези дни 
в Охрид заседание, на което 
отделно внимание бе посвете 
но на активността на общини 
те в защитата на жизнената 
среда.

Обсъден бе и въпроса по 
защитата на жизнената сре
да у нас, като се подчерта, че 

това отношение резултатите 
не са задоволителни.

Липсата на планово действу 
ване в тази област довежда 
до сериозни повреди на жиз 
нената среда.

В неотдавна проведената ан 
кета е утвърдено, че две тре 
ти от югославяните не вдиш 
ват чист въздух, който е сери 
озно замръсен в 42 общини, 
докато въпроса със защитата 
на жизнената среда у нас нор 
мативно е разрешен само в 
25 югославски общини.

Д. С.

Започнаха междуобщинените състезания на 

футболните съюзи за пионер»! и

Общините Пирот, Бела Па
ланка, Бабушница и Димитров 
град, как е известно имат 
свои футболни отбори в МФС 
— Ниш. Условие за да се 
стане член на дивизията е гла 
вният отбор да има и свой 
пионерски, а сетне — младеж 
ки отбор.

Такива отбори имат: „Един
ство” (Пирот), „Единство” (Б. 
Паланка), „Омладинац” 
лан), „Хайдук" (Костур), „Ас. 
Балкански” (Димитровград), 
„Раднички” (Пирот) „Прогрес” 
(Пирот) и „Лужница” (Бабуш
ница).

Състезанията на футболни
те отбори от пионери провеж 
дат се турнирски. Досега са 
се състояли два. Първият на 
23 октомври т.г. в Пирот на 
помощното игрище на „Рад
нички”.

ЛЕТУВАНЕТО НА НАЙ-МАЛКИТЕ НА АДРИАТИКА

Догодина - по-организирано
С приемането на отчета за летуването 

на 151 ученика от Бабушнишна община 
на Адриатика тези дни бе 
на догадките, че при тазгодишния 
шрут имало много нередности и лошо 
ведение.

(Гни-
сложена точна 

мар-
по-

Разбира се, и в организацията на 
туването е имало слабости. И тази годи
на, както предишните, са отивали едниА и 
същи преподаватели (в повечето случаи) 
но в Самоуправителната общност ’ '
ска защита казват, че Щ 
давателите бил слаб 
чило така.

Истина, известни слабости е имало. Но 
трт>гнем отна злото им. Най-напред, 
ред приетите критерии за изпращане на 
ученици на летуване — бабушнишкото ос 
новно училище е трябвало да изпрати 50, 
а оотаналите основни училища в община
та по 25 деца.

Разбира се, за по-бедни деца е била 
обезпечена парична помощ олг страна на 
Самоуправителната общност по детска за
щита. Така общността е отпуснала 134 144 
ии и родителите 96 128,00 или общо са 
изразходвани 230 326,00 динара.

Трябва да отчетем и следното: ония 
училища, _ които най-много отправят кри
тика по адрес на Самоуправителната об
щност по детска защита във връзка 
туването (Звонци и др.), най-малко 
правили в организационен смисъл тази ак-

ле-
спо-

по дет- 
отзивът на препо- 

и затова се е слу-

Вторият кръг на турнира от 
ново се игра в Пирот на 30 
10 т.г. на игрището на „Про
грес”.

За димитровградчани 
интересен ще бъде третият 
кръг на турнира, който ще се 

,състои на 6 ноември, а Ди
митровград ще бъде домакин.

Бела Паланка ще бъде до
макин на четвъртия, заключи 
телен кръг на турнира на 13 
ноември тенущата година.

Но както 
форма на 
но. От 151

и да било, летуването нато 
организирана почевка е полез-

плуват, а баб^иго 
второ мяото ВЪВ викторината Тмто ЛИ
~ия - Мир", деплома за ~
второ Място по хандбал диплпмо 
ро Място по шахмат и др^Разни 
И др. признания са получили 
лите за активно 
ните и

най-

Ре-
спечелено 

вто-
грамоти 

и възпитате-
обществените аПкта1ВНостиВЪЗПИТаТеЛ"

\с ле
са на-

Д- С.
М. А.
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МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА ЛОВ И РИБОЛОВ

Защита на оолезнияЦ а дивечняма, но се счита, че тук са 
живеелии някои други племе
на, а от края на 9. век с ид
ването на славяните населили 
се няколко фамилии в околно 
стта на скалата и по течение 
на реката.

При кои условия и точно 
кога, не се знае, но вероятно 
ногато за това били създаде
ни услвоия каменичани се пре 
солили на мястото, нъдето 
днес се намира селото. Веро
ятно за това са били прину
дени и поради това, че започ 
нали да обработват земите 
си в долното течение на ре
ката и в меоността „Барйе” 
и „Река".

Недалеч от „Селище", къ- 
дето е било старото село, се 
намират гробища с необикно 
вено название „Кожени гроби 
ща" които били в употреба 
до -1885 година. Значи и след 
преселение на селото те пог
ребвали покойните в тази гро 
бища. След това гробищата 
били пренесени на днешното 
място в местността „Било”. В 
сегашните гробища могат да 
се намерят записи на кръсто 
вете от 1814, 1817 и 1870 го
дина. От това може да се зак 
лк)чи, че и едните и другите 
гробища се намират, записи 
на старославянски, лошо и не 
четливо изписани върху рон- 
лив пясъчен камък, сега об
раснал в мъх и лишеи.

•НАБЕЛЯЗАНИ МЕРОПРИЯТИЯ, с които се 
ЦЕЛИ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Съдаденият актив на кому
нистите при ловното дружес
тво „Сокол” по почин на Об 
щинския комитет на СК на

мино, Горна Любата и Горна 
Лисина. С това ще трябва да 
се подобри организационно ра 
ботата на ловното дружество 
като цяло.

Пред ловците — комунисти, 
както и пред останалите лов
ци, се поставя професионално 
да се оспособяват — добре 
да познават дивеча, ползата и 
щетите от него, прехраната, 
защитата и начина на ловене 
то му, след това добро да по 
знават ловджийското оръжие. 
Казано в най-общи черти: ця 
лостно ще трябва да се спаз 
ват принципите на ловната 
етика и културата на лова. 
Занапред ще трябва да се 
подбри и службата по пазене 
на дивеча, а сред ловците 
най-съзнателните да действу
ват възпитателно. Спортните 
стрелци трябва да се осуетя 
ват при ползване на оръжие
то за лов. Още повече, кога
то не са членове на ловното 
дружество.

Срещу ловци — комунисти, 
които нарушават казаното до 
сега, освен дисциплинарни и 
наказателни мероприятия, ще 
се прилагат и партийни мерки.

С набелязаните мероприя
тия _ ловното дружество „Со
кол" е може би първото в Бо 
силеградсна община, което 
взе пряко отношение по за
щита на природата и околна 
та среда на човена. В край
на сметка тези мероприятия 
целят изостряне на отговорно 
стта при всеки ловец.

последното си заседание на
беляга редица мероприятия 
за подобрение на ловното сто 
панство.

Разискванията са показали, 
че ловното дружество „Сокол" 
е осъществило забележителни 
резултати. Въпреки това, кон 
статирани са слабости,редица
от които най-много тревожи 
лошото отношение на отделни 
ловци към защитата на полез 
мия дивеч. Има и други неуре 
дици: недостатъчно преследва 
не на бракониери и вреден 
дивеч,I недостатъчна дисци
плина, неспазване на законаКАМЕНИЦА е на 25 киломе 

метра от Димитровград, в по 
д^ожието на Стара планина 
във Висок. Своето име получи 
ло, според названието на 
старото място „Камък", къде 
то се намирало първоначално 
(на един километър северно 
по пътя към Сенокос). Сега 
на това място се намират раз 
валините на черквата „Св. Бо 
городица”, в подножието на

живописната стена, която от
весно се спуска към реката. 
Околноотта и днес носи наз
ванието си „Селище". Тук, до 
като обработвали нивите селя 
ните намирали пръстени, 
дове от глина, тухли от кер- 
пич и сечива. По предание на 
това място селото имало 10 
до 15 къщи, покрити със ела 
ма. Точни данни за образува
нето на селото на това място

за лова и правилника на лов 
ното дружество „Сокол”.

На събрание на актива на 
комунистите са приети и набе 
лязани по-нататъшните задачи 
за комунистите — ловци. За
напред ловците повече ще се 
застъпват за развитие на лов 
ното стопанство и организаци 
онно укрепване на ловното дру 
жество. Необходима е също 
така безкомпромисна борба 
срещу бракониери, навреме 
да бъдат откривани и да се 
предприемат съответни мерки, 
както и постоянно и организа 
ционно ангажиране на комунис 
тите — ловци за унищожава 
не на вредителите.

Предстоящите избори в лов 
ното дружество „Сокол" ще 
се използват за създаване на 
районни секции на ловците, и 
то: в Бооилеград, Долно Тлъ-

съ-

По
■1. •-вч

' • И

с -страна
т- г 7 Ст. Н.\

★ БОЖИЦА
ПРЕЗ октомври 

на разстреляните граждани и 
ученици от Крагуевац привли 
ча вниманието на хората, Той 
възбужда патриотично чувство 
у нас и подсеща на героично 
то ни минало.

паметникът $ Два пожаращ§|
В събота на 22 онтомври 

т.г. в местността Кодина дол и 
на от минувачи бил забелязан 
пожар. За същия веднага бе 
алармирана цялата онолност и 
пожарът наскоро бе потушен. 
В потушаването му взеха уча 
отие жителите от Божица-цен- 
тър, работниците на строител 
ното предприятие „Хидротех- 
ника" и пионерите. Борбата 
със стихията продължи около 
три часа. Инак имаше опас
ност да обхване боровата го
ра, простираща се на някол
ко десетки декара.

дани, като са запалили нео- 
косените ливаДи.

На същия ден избухна по
жар и в село Топли дол — в 
махала Нинолчини. Насмапко 
тоя пожар щял да обхване и 
къщите. Жителите на тази 
махала обаче навреме забеля 
зали и с общи усилия успели 
да го потушат. Причината и 
за тоя пожар не е установе
на, но се предполага, че ми
нувач е захвърлил цигарена 
угарка.

Тези два примера показват, 
че бдителността сред хората 
трябва да се засили, за да 
не ги сполетят по-големи бед 
отвия-

★
ОХРИД — град нрай хубаво 

то Охридсио езеро винаги при 
влича хората със своето при 
влекателно 
хубав климат и прекрасни ис 
торически паметници. Охрид е 
съкровище 
култура.

че*

ШШместонахождение,

на македонската
МОЗАИК

Предполага се, че пожара 
са предизвинапи малки деца 
по невнимание или пък граж Милица Михайлова

ОТТУ К-ОТТА1У1
★

НАИ-СТАРО СПИСАНИЕ, ИЗЛЕЗНАЛО В ДИМИ
ТРОВГРАД Е СПИСАНИЕТО „ДОМАШЕН УЧИТЕЛ." Не
говата насока е за третиране на научно-литературни 
въпроси. Първият брой се явява през 1887 година. 
Уреждан от Д. Д. Бъчваров. От печат са излезнали 
само два броя- За разпространение и финансиране на 
списанието се грижил познатият търговец в Цариброд 
Пейчо Стаменов.

★
Завчера в Ниш започна големият междуна

роден шахматен турнир с участие на известни трос 
найстори Ефим Гелер (СССР), Шмит (Полша), Янса 
(Чехословакия), Трингов (България), и югославяните 
Матулович и Ннежевич.

РЕДАНЦИИТЕ на „Йеж”, „Остен" и „Павлиха” 
на първата съвместна среща създадоха междуредак- 
ционна нолегия, ноято ще работи за ноординация на 
работата в областта на хумора и сатирата.
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Може би ще ви интересува?
ва, Тииа Стоилова, Перса Бла 
гоевич, Дариниа Сотирова, Ди 
иа Маринова и др.

3. Общинският съА в Дими 
тровград е формиран на 10 
март 1945 година по иснане на 
Окръжния Народоосвободите- 
лен отбор от Пирот. В съста 
в а на Общинския съд за съД 
ебни заседатиле бяха избрани: 
Александър Димитров, Крум 
Панов, Геро Младенов, Влади 
мир Ленов, Делчо Илиев, Пе 
тър Иванов, Александър То
шев, Грозда Станишева, Петър 
Попов, Надежда Атанасова и 
Сашо Манов. На общоградско 
то С7>брание, свикано на 10 
март 1945 година, в Димитров 
град се каза, че тези хора 
„ще работят в духа на ново 
то време, да са най-полезни 
на широките маси и добросъ 
вестни за бъдещата работа".

4. Село Власи, няма съмне 
ние, е едно от най-красивоте 
селища в долината на Ерма и 
Горното Понишавие. Известни 
ят историк ИРЕЧЕК, минавайки 
тук е казал за Власи: „Пора 
зително впечатление прави 
скалистият амфитетатър при 
сеяо Власи. Изведнъж се от 
варя малка котловина, пълна 
с царевица, коноп и огромни 
орещаци. На западния бряг, 
малко по-високо над реката, 
лежи селото, а над него стръ 
мно се издига огромна набър 
чкана стена с пещери, която 
носи румънско име Мамул”...

Подготвил: Б. Н.

ВЪПРОСИ:

1. Как7,в о подвигът на Баба Пена от Градини?
2. Кога о създадена организация на жените в Дими- 

тровград?
3. Кога е формиран общинският съд в Димитров

град?
' 4. Какво о казал Иречвк за село Власи?

социалдемократическите пар
тии.

ОТГОВОРИ:

2. Организацията на жените 
в Димитровград е ст>здадена 
през септември 1944 година,

1. Баба Пена Милошова от 
Градини е съпруга иа Симо 
Милошев от същото село. ТаПРАЗНИК ИА КНИГУТУ

ОКНУ ме онядън Васко Куката от Гор-
ню малу.

— Йела рече Манчо у задругуту да се 
нещо договоримо, млого йе важно ...

Остайи си работуту та у задругуту. Ка 
горе видим нещо важна йе работа. Там ди- 
ректорат на школуту, председнпкат иа мес- 
нуту зайедницу, даскал Сава и две три мом- 
чишта. Реко що ли ме са окаю у това вре
ме. Айде они су залудни, ама я си свак дъи 
имам по нещо да си шушгьем около дома.

Перча, председникагг на местнуту за
йедницу ко виде дека нийе с Васко улезо- 
мо даде знак с руку свн да седну. Седомо п 
нийе на йедну клупу и Перча поче да гово
ри:

<, — Другари, каже он, събрали смо се
< > да се договоримо по йедну важну работу.
| * Од денъска па цел месец йе празник на кни
,, гуту и нийе у наше село требе да прославн-
< . мо тия празник. Кико че буде, че ни запоз-
< * найе даскал Сава.

После по ъьега стану Сава и поче на дъл 
го и на широко да говори, кико у целу 
Югославию са се празнуйе месец на книгу- 
ту, кико това било много важна работа, кул 
турна и политическа, а я си през целото вре 
ме скубем йедън мустак и мислим що ли 
су мене изокали. Да нейе некиква грешка. 
Сава говори, говори и тегая поче да разпо- 
реджуйе кой кикво че работи през тия ме
сец. Каже дека Перча ко председник че 
одържи йедно предаваше за книгуту 
кал Сава че говори на децата през 
сец да прочету барем по йедну книгу. Деца

0 та од младежкуту организацию да напрайе
1 > танцову забаву, а преди това да се говори 

и на н.и за това кико да купую книВе и да 
чету, оти книгата че Ви напрайи покултур-

Село Власи
зи жена прояви храброст и 
умение при прикриването на 
Моша Пияде в нейната къща 
през 1922 година, ногато Пия 
де тук престоял на път за 
София, където участвувал на 
Балканската конференция на

веднага след освобождението 
на града от фашизма. Най-ак
тивните жени и организатори 
на същата бяха Цеца Арбути 
на, Кана Велкова, Йорданка 
Чедомирова, Милка Иванова, 
Пенка Маринова, Кана Ценко-

АФОРИЗМИ Ху/Цфр
Книгата

СЛЕД дълги размисли мис
тър Джоне намерил начин да 
убеди жена си да нара кола
та по-внимателно. Той и ка
зал, че ако катастрофира, ве
стниците ще съобщат в нек- 
рож)га възрастта й-

ФИРМА на вратата на авто 
ремонтна работилница: „Про
верка на спирачките 
три долара,
— триста. Помисли и влез!”

Книгите имат своята съдба, определена от чи
тателите.

дас- 
тия ме- ТЕРЕНЦИЙ МАВЪР

Дом, в нойто няма ннига, прилича на тяло, ли
шено от душа.

-
»

ЦИЦЕРОН

Няма толкова лоша ннига, от която не бихме мо
гли да научим нещо.

струва 
а погребението

■

Iни.
— Добре деца — кажем мм я — а що 

мене окаете...
Тегая стану председникат Сава и ми

ПИЯН мъжага, клатейки се, 
стига до автомобила и сяда 
зад волана. При него идва ми 
лиционер.

ПЛИНИЙ СТАРШИ 
ЗА МЕНЕ КНИГИТЕ СА ПО-СКЪПИ ОТ ПРЕСТО-

< >
ф рече: ЛА.

— Бай Манчо, ти се разбираш од раз- 
, лични занаяти, знам дека имаш алат дома,
> че може ли да напрайиш йедън калавуз да
► отворимо читалището. Нашият библиотекар 
| изгубил, кикъв си йе расеян, ключат от ка- 
» танъцът. Да отворимо читалището, та и оно 
• да буде отворено през празникат на книгу- 
1 ту . . .
! На йутре дън напрайи калавуз, идо та 
, отвори читалището и с това и я.с нещо по- 

мого книйете у наше село да не буду под 
заклоп през празникат.

— Вие няма да кормувате? 
— А какво ще правя, щом 

краката не ме държат?
ШЕКСПИР

Книгата трябва да говори сама за себе си.
На улицата на италианското 

градче монах наблюдава мла
деж, който не може да 
ли мотоциклета си. Младежът 
се ядосва и ругае:

— Що за дяволия, 
да я вземе?

Монахът се приближава и 
казва укорително:

ВОЛТЕР
запиБез книгите ние бихме останали диваци.

ХЕЛВЕЦИЙ дявол
Най-добрата украса 

пак нейния тенст.
на книгата си остава все

МАНЧА
— Вие, вместоМАКС КЛИНГЕР да ругаете, 

да бяхте казали: „Помогни ми 
господе!”

г
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