
ВрятстВо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа до 
йност и за приноса в ра 
зв-итието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.

удостоено
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АКЦЕНТИ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В БОСИЛЕГРАД

СТИМУЛ
С ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ В ИЗБОРНАТА 

И ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ
ЗА
КАДРИТЕ

Управителните съве
ти на Републиканския 
фонд за развитие на 
стопански недостатчно 
развитите краища, на 
Републиканската общ 
ност по заемане на ра 
ботна ръка и на Репу 
бликанския фонд по об 
щи запаси са подписа 
ли Споразумение за 
сдружване на средства 
за стимулиране в заема 
нето на специалисти в 
стопански недостатъч
но развитите краища.

Средствата, ноито са 
обезпечени за тази 
цел ще се ползват за 
лични доходи на специ 
алисти, които поемат ра 
бота или вече работят 
на съответни работни 
места в стопанските ор 
ганизации и в определе 
ни органи на общин- 
сните снупщини анга
жирани върху стопан 
сното развитие.

Според утвърдените 
в Правилата нритерии, 
с тези средства преди 
всичко ще се разреша 
ва липсата на специали 
сти в общините, чийто 
народен доход е до 50 
на сто от средният ре 
публикански доход. Пре 
ди всичко ще се обе 
зпечават средства за те 
хници технолози, иконо 
мисти юристи и други 
дефицитни надри, ноито 
са от решително значе 
ние за изпълняване на 
развойните и тенущи 
задачи в организациите 
на сдружения труд в изо 
станалите икономически 
общини.

Общините, които мо 
гат да ползват тези 
средства са разпределе 
ни в четири групи в 
зависимост от големина 
та на народния им до 
ход. Това ще бъде ос 
онвен критерий за по 
лучаване на средства за 
стимулиране на кадрите. 
Тана например в първа 
та група общини, чий 
то народен доход въз 
лиза на само една тре 
та от Републинансния 
доход тези специалисти 
ще получават 50 на сто 
личен доход от сдруже 
ните средства при Ре 
лубликансния фонд за 
развитие на иедостатъч 
чно развитите общини.

В зависимост от сте- 
пентта на ииономическа 
та изостаналост на 
общините и от потреби 
те за надри, материал 
иото стимулиране може 
да се ползва мансимал 
но до четири години. Ра 
збира се, всеии случай 
отделно се разрешава, 
а исковете за ползване 
на средства трябва да 
бъдат подробно обоеио 
вани.

Проведеното през 
седмица заседание 
щинската

миналата 
на Об-

конференция
на Съюза на комунистите 
Босилеград
на организирана и програмна 
изборна и предконгресна де- те 
йност за всички партийни ор 
ганиазции и форуми в общи
ната.

Стопансното развитие и раздълбочаването на 
„ самоуправителни отношения —

трайна задача за всични номунисти в общината

Днес в местните общности, 
в основните и трудови органи 
зеции действуват 45 първич 
ни организации, в които чле 
пуват 865 члена. От новоприе 
тите 357 члена след конгре 
сите, почти 200 души са рабо 
тници и земеделци. Обаче, 
между новоприетите броят 
на жените е все още малък 
Някои от партийните органи
зации опресняването на соб 
отвените си редове считат 
много повече нато организа 
ционнен. а по-малко като съ 
ществен идеен въпрос. Об 
що постигнатите резултати 
в класовото укрепване на пар 
тийните организации задовол 
яват — бе подчертано на Кон 
ференцията.

непосредствените

в
означи началото В осъществяването на нон 

кретните задачи,
ционно укрепване на първич 
ните
което е важно условие за съ 
държателната им практическа 
работа.

партийни 
акции са постоянно насоч 

върху най-важните въ

партийни организации,
вани
проси по идейно и организа

Определените по коннретен 
начин задачи от Конференци 
ята ще бъдат провеждани 
в светлината на Титовите и на 
ши юбилеи. При това осно 

документ за изборната 
дейност ще бъдат решения 
та на Председателството на 
ЦК на СКС, а за подготовки 
те за Единаестия нонгрес на 
СЮК и Осмия нонгрес на 
СКС студията на Едвард Кар 
дел: „Насоки за развитието 
на политическата система на 
социалистическото самоупра
вление".

Решения на Общинсната 

конференция на СНСвен

★ До 20 ноември ще се проведат подготвител
ните събрания във воични първични партийни 
низации,

орга
на които ще бъде усвоен план на изборна- 

дейност и формирани номиоии за изготвяне на 
програми за работа и за кадрови въпроси. 

★Предизборните събрания, на които ще се 
обсъдят и приемат отчетите за работа между двата 
изборни периода с критическа оценка на собствената 
практика и ще се изтъкнат възможни кандидати за 
воични изборни фуннции, ноито избират или предла
гат първичните партийни организации, ще се прове
дат до 5 декември.

★ До края на декември ще приключат избор- 
събрания, на които ще се приемат програми 

за работа за настоящият период и ще се извърши 
избор на ръководства на първичните партийни орга
низации.

та
КОНКРЕТНО АНГАЖИРАНЕотчети,

Комунистите в местните об 
щности най-голяма активност 
са проявили в разрешаване 
на комунално-битовите 
ги жизнени въпроси. При 
тях все повече нараства съз 
знанието, че по-бързото раз
витие на земеделското произ 
водство може да се осъще 
ствяване самр чрез сдружава 
не с обществените организа 
ции. Разискванията показаха, 
че за сега тази важна обще 
ствено-икономическа 
твърде бавно се реализира. 
Фактите говорят, че тя още 
няма практически резултати.

Комунистите от организации 
те на сдружения труд недо 
статъчно са включени в по 
литическия живот на местни 
те общности. По такъв на 
чин недостатъчно действуват 
върху развитието на самоупра 
вителните и демократически 
отношения в нея-

През изтеклият период пър 
вичните партийни организа.

(На 5 Стр.)

РЕЗУЛТАТИ, НО И СЛАБОСТИ и дру

За непосредствените 
чи на номунистите в изборна
та и преднонгреона дейност в 
Босилеградсна община говори 
ГОНЕ ГРИГИРОВ, секретар на 
Общинския комитет на СКС. 
В доклада си той ведно нап
рави

зада

ните

★ Новият Актив на комунисти — работници 
от материалното производство ще бъде учреден до 
10 януари 1978 година. Той ще наброява 19 делегата, 
които ще бъдат избрани в първичните партийни ор
ганизации на ООСТ в: „Автотранспорта", Гороната 
секция, „Слога", „Услуга", „Напредън’ и „Изградня”.

★ Отчетно-изборното заседание на Общинска
та конференция на СКС, която в новия състав ще 
наброява 85 делегата, ще се проведе до 15 февру
ари 1978 година. Тя ще избере нов Общински коми
тет, нойто вместо 17, ще има 21 члена.

★ По решение на Общинсната конференция на 
СКС в основните организации на Предприятието за 
производство, оборот и битови услуги „Босилеград", 
вместо досегашната една, ще бъдат оформени 
първични партийни организации.

политическа равносмет 
за общите резултати и 

слабости на партийната орга 
низация в общината от кон
гресите до ндес.

на акция

Съюзът на комунисти
те в общината сега идейно- 
политически, 
и кадрово е по- по-способен 
и по-ефикасен 
дейности, 
сочва. На това е допринело и 
по-нататън донринася 
ването на всички

сили в общината — изтъи 
на Григоров.

организационно

във всички 
ноито поема и на

укреп- 
организира пет

ми

БОЖИЦА

ПЕТА ВИКТОРИНА НА „ДРУГАРЧЕ” ПО ПОВОД ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА И ТИТОВИТЕЮБИЛЕИ

Младите поколения жизнено свързани с 

революционното дело ма другаря Тито
вич — Змай" от Сурдулица, 
които провеждат обучението 
на сърбохърватски език за де 
цата от сръбската национал
ност. По такъв начин манифе 
стацията е на път да прерас
не във всеобхващаща за деЦентрално място в същата 

зае жизненият и революцио
нен път на другаря Йосип 
Броз Тито. На тази тема се 
съревноваваха учениците по 
история-

Във викторината участвува
ха учениците от следните ос
новни училища на българска
та народност: „М. Пияде” от 
Димитровград, „Георги Димит
ров" от Босилеград, „Иво Ло- 
ла Рибар" от Клисура, „Ваоил 
Левоки" от Горна Лиоина, 
„Христо Ботев” от Долна Лю
бета, „Братство” от Звонци, 
„Велко Влахович” от Бистър. 
,,25-ти май” от Божица, от ос 
|НОвните училища от Смиловци 
и Трънони Одоровци и за 
пръв път от основните учи-

НА 12 НОЕМВРИ тази годи
на редколегията на „Другар
че”, детският вестнин на бъл 
гарсната народност в Югосла 
вия от Ниш, в сътрудничество 
с „Дечйе новине" от Горни 
Милановац проведе традицион 
ната пета по ред викторина с 
учениците от основните учи
лища в Димитровградска, Бо- 
силеградска, Сурдулишка и Ба 
бушнишна общини по исто
рия, български език, сърбо
хърватски език и музикално 
възпитание, а опоред предва
рително разписаните пропози- 
ции в началото на настояща
та учебна година. Викторина
та бе проведена в новопостро 
ената зала на основното учи
лище „75-ти мой" в Божица.

лища „Иво Лола Риб 
Бабу юница и

от
(На 8 Стр.)овано-
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
ДЕЙНОСТТА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИИЗ

Разгледани резултатите от посеще 

нията на президента Тито във Фран 

ция, Португалия и /*яжир

Фадил Ходжа на посещение в 

нлкои Афринански 

етраин
на нео бВ7»заиите страни 

иато все по-влиятелен
фантор в междуна 

отношения. Във връ 
с това подчертано е зна 

от единството и соли

ята и неЮГОСЛАВСКАТА ДЪРЖАВНА ДЕЛЕГАЦИЯ ЩЕ ПОСЕ
ТИ КОНГО, ЗАИР, ГАБОН И КАМЕРУН заменим

родните
ява иато твърде добро. Но в 
областта на стопанството въз 
мояностите за задълбочаване 
на сътрудничеството все още 
не са достатъчно използвани.

В състава на югославската 
делегация се намират още дру 
гарите: Стоян Андов — член 
на Съюзния изпълнителен съ 
вет, Душан Маринкович — на 
челник на управление в Съюз 
ния секретариат на външните 
работи и Велко Велашевич — 
шеф на протокола при Предсе 
дателството на СФРЮ.

Няколко дни преди замина 
ването на посещение в афри 
канените страни 
на делегацията 
в Караджорджево бе приет 
от президента на Републиката 
Йосип Броз Тито.

знаЮгославска държавна дело 
гация. оглавявана от члена на 
Председателството на СФРЮ 
Фадил Ходжа от понеделник 
(14 ноември т. г.) се намира 
на посещение в няколко афри 
кански държави.

По време на посещението, 
ноето 
ември,
вете на делегацията ще водят 
разговори с най-висшите ръно 
водители на НР Конго, Заир, 
Габон и Камерун за най-анту 
алните международни въпроси, 
а на първо място за активно 
стта на необвързаните страни.

Разговорите 
удобен момент за размяня на 
мнения за взаимното сътрудни 
чество с тези страни. Досега 
шното сътрудничество се оцен

Успешно развити© на югославско- френско съ-
развитио чението

дарността между необвързани 
те страни, необходимостта от 
предприемане 
ни мероприятия за преодоля 
нане на взаимните 
и за насочване на 
активност на необвързани 
те страни към изнамиране

трудничество. — По-уснорено и по-широно 
на отношенията между СФРЮ и Португалия във вси- 

области. — Потвърдени сходството или близио- 
становищата на Югославия и Алжир

на ло-нататъшчни 
стта в

спорове
главнатауспешни и подбили твърде 

чорта необходимостта от по
нататъшно 
странни усилия за по-ускоре 
но и по-широко развитие на 

сътрудничество 
области. На засе

Под председателството на 
подпредседателя Степан До 
ронени на 9 ноември т. г. в 
Белград се състоя поредно 
заседание заседание на Пред 
содателството на СФРЮ, в 
чиято работа взоха участие и 
високите фуиционери на Фе
дерацията.

Председателството бе за
познато с резултатите от офи 
циалните и приятелски посе 
щения на президента на Ре 
публиката Йосип Броз Тито 
в Република Франция, Репуб
лика Португалия и в Демокра 
тична народна републина Ал 
жир.

Председателството нонстати 
ра, че разговорите с прези 
дента на Република Франция 
Жиснар д Естен са потвърди 
ли сходството или близко 
стта на гледищата по редица 
междунарони въпроси и гото 
вността на двете страни още 
по тясно да сътрудничат в 
усилията за издигане на меж 
дународното сътрудничество. 
Председателството оцени с 
удоволствие успешното раз
витие на югославско- френено 

сътрудничество, ноето 
представлява и значителен 
принос за укрепване на рав 
«оправното сътрудничество в 
Европа и за опазване на све 
товния мир.

ще продължи до 26 но 
Фадил Ходжа и члено полагане на дву-

за парливите све 
проблеми и за устано 

на по-добри и по-пра

ма решения 
говии 
вяване

взаимното 
във всички

представляват ръководителя 
Фадил Ходжа

ОТ 14 ДО 17 НОЕМВРИ Т.Г.

Милош Минич посети
Стеван Доронски открива заседанието

изказано убежде ведни политически и икономи 
чески отношения в света.

Председателството 
волствие констатира, че юга 

взаимно

данието е 
нието, че все по-активното у- 
част-ие на Португалия в межПодпредседателят на Съюз 

ния изпълнителен съвет и съю 
зен секретар на външните ра 
боти Милош Минич от 14 до 
17 ноември т. г. посети Ита
лия-

лани още един път бе подчер 
тано значението на Осимски- 
те споразумения между две
те страни. Тези споразумения 
са своеобразна изява на нова 
та действителност и на сега 
шните процеси в Европа. Тяхна 
та роля е голяма в регулиране 
то на целокупната европейска 
проблематика върху проклами 
раните принципи за европей 
ската сигурност и сътрудниче 
ство.

с удо-
дународните отношения е от 
по-широк интерес и значение 
за Европа и международната 
общност като цяло.

Председателството 
тира, че разговорите между 
президентите Тито и Бумеди 
ен са потвърдили сходството 
или близкостта на гледищата 
на Югославия и Алажир по

слявско-алжирсното 
съ трудни, ество във всички об 
лае ти

то

се развива успешно и 
съществуват потреби и 

условия за неговото всестра 
нно развитие, а отделно 
стопанското сътрудничество.

конста- че
С италианския министър на 

външните работи Арналдо Фор 
лани и другите високи личнос 
ти Милош Минич обсъди била 
тиралните 
двете съседни страни, отдел
но в светлината на Осимски 

Размяната

на
Председателството оцени,

че разговорите с президента 
на Република Португалия 
Р. Янеш и с председателя на 
правителството М. Соарес са

На заседанието са разгледа 
ни и други въпроси, за които 
е компетентно 
ството на СФРЮ.

А.
всички международни въпро 
си, отделно за мястото и рол

отношения между Председател-
(Танюг)

те споразумения, 
на мнения за кризисните огни 
а, които заплашват световния 
мир, обхвана обстановката в 
Средиземноморието. Двамата 
министри обсъдиха и въпроси 
те за европейската сигурност 
и сътрудничество в светлина 
та на Белградското съвеща-

ЩЦ ИОСИП БРОЗ тито

С ВЛАК ПРЕЗ ЗАЛЕДЕНИЯ ИРТИШ
ние.

В разговорите Минич Фур-
стреляха. Разстреляха ги при 
вечер. Тази вечер селяните 
минаваха тун от пазар, и за
белягаха, че там нещо стаг 
ва, че се чуват някакви из
стрели и тогава видяха, че 
там е избита голяма група, 
железничарски работници. За 
белязаха, че един мърда и 
то взеха и го покриха с ония 
шубки, с ония свои кожени 
шубки и го понесоха.

И сега понеже те не сме 
ят да го пазят в селото, ме 
попитаха дали бих го взел аз. 
Казах, че иснам Тогава го 
взех. Това беше един желе 
зничарсни работник — шло
сер, един млад работник 
Саша, само съм забравил фа 
милиото му име. Неотдавна 
ми казаха другарите, че се 
казвал Саша Сизоненно. Той 
бил зашеметен и никога след 
това напълно не оздравял...

Когато малко постихна, аз 
по взех и го лекувах при ме 
не. Пиеше кумис, като аз, бе 
ще хайцер при мен, огъяр. И 
той беше и след това при ме 
не в млина, когато действу 
ваха екопедиците. Този млин 
беше далеч от селището, от 
аул на едно два нилометра, 
всред брезови гори. Хубав 
млин, голям. В тези брезови

гори изкопахме бункери дъл 
боко в земята. Разбира 
нямахме електрически 
и се отоплявахме 
с дървени 
вихме
но тана, че да минавата по 
брезите, покрихме ги с«бре 

кора все до върха ди- 
по до-бре да се разна

ся. И Саша 
донато болшевиките не дой
доха.

беди.
рех и на оня Исай 
дава жито на Колчан, защото 
ще дойдат болшевиките.

В този смисъл гово 
да несе,

БрятстНо ток
с въглени, 

въглени. Напра- 
навън/*ИИгод
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зва Щом узнах че Омск е ос 
вободен от страна на Черве 
ната 
че това 
1919
отида там.

Именно по това 
често 
повече се

мът
остана там все армия, а струва ми се, 

стана през ноември 
година, реших сам да

Гези дни в издание на 
Института за съвремен
на история и издателст 
вото „Народна 
излиза от печат 
ник спомени 
вяните в октомврийска
та и гражданска война 
в СССР”.

По време на пребиваването 
си всред 
научих

киргизите добре 
езика им и опознах 

техния живот и обичаи. Ви
дях

време аз 
отивх в Омск. Тогава

книга” 
сбор- 

„Югосла- антивизирах и в ре 
волюционната дейност Вля- 

в контакт и с югослав- 
комунистичесна 

низация, която 
секция при Областния 
митет на Руската 
етическа партия на болшеви 
ките. Седалището му беше 

тогавашната най-голяма 
в Омск, а това беше

колко те са обеднели от 
постоянните реквизиции, а 
особеното следствие ограбван 
ията от страна на белите, но- 

по-младите хора мобили 
зираха насила.

зох
ската орга 

имаше свояито ко-
комуни-

(Продължение от миналия 
брой)

Когато болшевиките дойдо
ха, сложиха релси през ре
ката, 'понеже белите бяха ра 
зрушили моста. Болшевиките 
веднага поставиха железопът 
ни релси и така с влак се 
минаваше 'по леда.

Белите доведоха тук една 
група работници и тук ги раз

Когато вече влязох в по- 
близък допир с киргизите, 
говорех им да скриват жито
то и нищо да не дават на 
колчаковиците, защото тана 
подпомагат нонтрареволюцията.

Всред киргизите, нанто и 
оп-рано в Михайловна, не 
криех своите оимпатии 
болшевиките и убеждението 
си, че революцията ще по-

в
сграда
сградата на банката. В Партия 
та ме приеха югославските 
другари, чийто тогава пред 
ставител беше Димитрие Ге 
оргиевич. Тогава той дойде 
в Омск по нареждане на 
Бюрото на Югославската ко 
мунистическа 
работеше

към

група, която 
при руската Кому
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?ТиЛ?™ЕТ0 НА ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА коми 
СИЯ ЗА ВОДНО СТОПАНСТВО В ГР. НИШ АКТУАЛНО

Сътрудничество в 

опазването на 

природната среда
Стратегията на развитие и 

сдруженият труд
Още в първите разиоквания 

политина Проекторезолюцията срав
нително прецизно посочва о- 
ще някои данни: стабилиза 
ция на производството на 
пшеница на 6 милиона тона, 
Ръст 1на селскостопанското 
производство с 3-4 процента, 
производителност на труда с 
3 и половина процента, пови 
шение на цените и жезнените 
разноски да бъде до равнище 
то на осъществения в настоя 
щата година, да се създават 
условия за унифициране на 
съоръженията и тн.

за икономическата 
в 1978 година е постигнат до 
говор по ^няколко основни за 
дачи: вносът трябва 
запази

Проекторезолюцията за 
политиакта на осъще
ствяване на Обществе
ния план на Югосла
вия в идната година за 
дължава да се 
по-голям износ 
гания
особено значение

Тези дни в град Ниш се про 
веде Х-то редовно заседание 
на югославско-българската но 
мисия за водно стопанство. В 
разговорите, които продължи 
ха от 7 до 11 ноември, юго
славската комисия оглавяваше 
магистър Томе Кузмановсни, 
зам.-председател на Съюзния 
комитет за селско стопанство, 
а българската Стамен Стаме
нов, зам.-председател на Коми 
тета за опазване на природна 
та среда при Министерския 
съвет на НР Бълагрия за сел 
ско и водно стопанотво.

При тържественото подпис
ване на протокола, на преснон 
ференция, Томе Кузмановсни 
запозна

нето на тази река Югославия 
е заинтересована. Постипнат е 
договор комисии от специалис 
ти при водостопансни органи 
зации от двете страни да се 
включат
най-подходящи решения- 

За регулацията на р. Тимок 
е постипнат договор и тази за 
дача трябва да се изпълни до 
1979

да се
на настоящето равни 

ще, а износът да се увеличи 
и да се повишат 
в дейностите от отделно зна 
чение и за жилищната поли 
тика. Това ведно са и основ-

влаганията прави 
и вла-в изпамирането на дейностите от

ните насоки от проенторезол 
юцията за политиката на осъ 
щеетвяване на Обществения 
план на Югославия в предсто 
ящата година, за нойто тези 
дни се разисква с особено 
внимание.

■ Й4 .7
година, като разноските 

поемат двете страни.
Председателят на ългарсна 

та комисия Стамен Стаменов 
заяви, че е постипнат значи 
телен напредък в разрешава 
нето на открите въпроси в об 
ластта на водното стопанство.

но е една от основните пред 
поставки за по- нататъшния 
прогрес и единствен начин в 
касата на сдружения труд да 
влезнат колкото се може по 
вече средства, а с това да 
се подобри и положинието 
на трудовите организации и 
повиши жизненото равнище 
на трудещите се и граждани

ПРОЦЕС НА СДРУЖАВАНЕ

Част от проекта, 
вори за насоките на по-натат
7-ШНОТО
тичеоната

която го
Във версията, която е да 

дена на публично обсъжда 
не, се изнася, че се планира 
общественият продукт в сто 
панството да се увеличи от 
6 до 7, а в промишлеността 
от 7 до 8 на ото. Това сигур

изграждане на поли 
система и обще-На пресконференцията бе 

изтъннато, че разговорите са 
минали в приятелска атмосфе 
ра и в стремеж да се намерят 
справедливи решения, които 
да задоволят двете страни.

журналистите, че в 
разговорите на двете делега 
ции на дневен ред са били 
следните въпроси: 
на граничната територия на ре 
ка Тимок, защита срещу за 
мръсяване на граничните ре
ки и реките, пресичащи юго
славско-българската 
Също така обсъдено е и из 
ползването на тези води.

Накто изтъкна Кузмановсни, 
постигнато е споразумение за 
регулация на река Тимок, на 
кто и за установяване на съ 
вместна методология при из
следването на качеството на 
водите като се констатира за 
мърсеността на реките, преки 
граница. Той изтъкна, че през 
последната година не е забе

ствените дейности ~ 7 
се повиши ефикасността 
труда на делегациите и скуп 
щините, по правилно да 
разпредля доходът, да се над 
делеят

търси дате.
на

регулация
НАСЪРЧЕНИЕ НА ИЗНОСА се

Възниква обаче въпроса 
как да се ограничи вноса. Сто 
ланските стратези сигурно са 
имали това в предвид, когато 
са внесли, че с издигането 
на техническо-техноложното 
равнище на домашното маши
ностроене и с подобрението 
на условията за пласмент на 
нейните произведения мотат 
още повече да се насърчат 
износа на съоръжения и су 
бституциите на вноса. От дру 
га отрана, отраслите, които 
зависеха от вноса, от вноса 
на възпроизводствен матери
ал може да се помогне да 

„преразпределе- 
Ано стопанство

тесните интереси, 
да се ускори процеса на сдру 
жаване, подобри снабдяване
то.. .

граница.

В досегашните разисквания
по проекта понякога 
ви забележка,

се пра 
че е непреци 

и дори се търси в окон 
версия да претъР 

изменения- О- 
отношение „обез 

онова, за кое 
то се застъпва”. Има оценки, 
че проектът 
неопределени места 
изказани

зен
чателната 
пи сериозни 
собено по I 
печаването на

съдържа доста
лежено по-чувствително замръ 
сяване на водите в тези реки.

Като открит проблем зана
пред представлява споразуме 
нието за използването на води 
те на р. Драговищица. Към 
80 на сто от водите на тази 
река се събират на югослав 
ска територия, а за използва

и недо- 
становища". Забеля 

зва се между другото, че 
обществено - икономическото 
развитие

извършат 
ние" -
то се организира тана че 
чужбина повече ще се купуват 
необходимите суровини, а ло

на вноса.
повече се свързва 

за активността на органите 
на обществено-политическите 
общности, отколкото за реше 
нията и анциите на сдруже 
ния труд.

в

Момент от подписването на протокола малко онова, което имаме у 
нас.

Големи надежди се полагат 
в домашната конюктура. Капи 
таловложенията в стопанство 
то трябва да нарснат за 8 про 
цента, а най-голямата част 
от средствата ще бъдат изра 
зходвани именно за налитало 
вложения в големи промишле 
ни обекти, които според сред 
носрочния план, се числят към 
дейностите от отделно зна 
чение. Още в първото триме 
сечие деловите банки и дру 
гите финансови институции 

,,'преразпределението" 
на кредити, по-голяма част от 
средствата ще насочат в тази 
насока.

Тъкмо тази констатация не 
дава за право на ония, които 
искат с резолюцията по-опре 
делено да се уредят и в най- 
гол ем и тънкости разработят 
всички задачи. Проектът, ис 
тина, особено в поотделни ча 
сти, е обобщен, а неговата 
по-голяма част представляват 
по-рано утвърдени определе
ния- Но целта на резолюци
ята и не е да „прецизира раз 
работната на задачите". За- 
щото, в крайна сметка, с ре 
золюцията трябва да се 
остави на самоуправителните 
актове и разпоредбите, с кои 
то решения в политическата 
и икономическата система в 
сдружения труд да съгласуват 
с Конституцията и. Закона са 
сдружения труд. Уместни са, 
сигурно, исканията час по-ско 
ро да се приемат предписа
ния, които трябва да обез 
печат претворяването в живо 
та резолюцията и зачитане 
на договореното.

нистическа партия на бол- 
шевиките със задача да ук
репва и разширява лартий 
ните организации всред юго 
славяните в отделни сибир 
ски градове и да организира 
идеологическо - политическата 
•и войнашка дейност всред 
тях. По къоно в Москва се 
срещнах с Георгиевич, кога 
то той вече беше генерален 
секретар на ЮКП, а той се 
завърна от Испания, през 

на 1939 година. Въз 
нашето познан

ието в Марибор няколко дни 
престояхме в карантии, а тук 
ме внесоха в списъна на 
„съмнителните лица", защото 
идвах от Съветска Русия, а 
буржоазията вече беше за
почнала да се плаши от бол 
шевишната опасност, боеше 
се от революцията.

В първите дни на ноември 
1920 година пристигнах в За
греб и вече на 3 ноември се 
обадих в Командата на място 
то в Загреб. Оттам веднага 
ме отправиха да се обадя 
на властите в овоята родна 
община, нъдето и исках кол 
кото се може по-скоро да 
пристигна. Защото повече от 
шест години нищо не знаех 
за родителите си, нито за ос 
таналите роднини.

Разочарованието ми беше 
голямо, когато там не сва
рих, своите родители. Майна 
ми беше починала, а баща ми 
се беше преселил. Намерих 
го в село Купинац край Зде 
иична, нъдето по-рано рабо 
теше като лесничей.

Но всичко това овърших в 
срок от два-три дни, а вече 
на 5 ноември започнах да ра 
ботя в една шлосерска рабо 
тилница в Загреб, на Петрин 
ска улица № 3. Отново про
дължих да живея 
ботиин пролетар 
нии. Веднага се зачлених в 
своя Съюз на ковашките ра 
ботници — в загребската по 
дружница, а зачлених се и в 
Комунистическата партия на 
Ютославия- -.

В Белград, онтомври 1977

доведе делото докрай, до за 
бележителни събития в цяла 
та страна. Всичко това ме 
влечеше час по-скоро да дой 
да в родината.

Един ден, още докато 
продължаваше войната, отво
рих омоки вестник и проче 
тох заглавие „В Кроации кре 
стяне поднялис на востание" 
(В Хърватско селяние се диг 
нали на въстание).

ЗАВРЪЩАНЕ В РОДИНАТА

За Югославия тръпнах с 
товарен влак, който от Омск 
минаваше през Москва и Пе- 
троград.

От Петроград пътят воде 
ше през Естония и Нарв, нъ 
дето на границата между Съ 
ветена Руоия и интервенти- 
те, в една стара крепост се 
намираше нарантин за всич
ки военнопленници, които се 
воъщат в родината си. В 
Нарв престоях около 3 сед 
мици. Оттам заедно с оста
налите пленници посредством 
германското посолство с пара 

„Лили Фойерман" поте 
към пристанището Ще 
На тръгване на пара 

хода бях определе за но 
мендант на транспорта. 'След 
пристигането в Щетин ни ра 
определиха по националности, 
отнооно по държави. С гру 
па юнославяни през Герма
ния и Австрия аз се за
върнах в отраната. Във Виена 
се обадих в югославския 
консулат и бяхме отправени 
за Марибор. След пристига

есента 
зобновихме 
ство от Омск.

Ни в Омска не 
дълго. Влечеше 
ето колкото се може 
пред да се върна в родината. 
Тогава
ност да следим 
в Югославия- Това 
през пролетта на 1920 година. 
От руските 
пристигаха в

при
останах за 
ме желани 

по^на-

вече имахме възмож 
събитията 

стана

Важен фактор за насърче
ние на стопанския Ръст ще 
бъде и жилищното отроител 
ство. Влаганията в тази об
ласт трябва да се увеличат 
за 8 и половина на сто, макар 
че и това не е достатъчно. До 
ри може да предизвика теж 
ни последствия — 
шно повишение на цените 
например, защото увеличено
то търсене предизвинва и 
повишение на цените. Зато
ва отделно се подчертава, че 
разносните за строене тряб 
ва да бъдат норното се мо 
же по-малки. Наемите за жи 
лища постепенно ще се съ 
гласуват с цените на строене 
то на жилищата.

вестници, които 
Омск, видях 

че в страната стават вълне 
ния- И преди това имаше ве 
сти за зелените кадри, при 

по мое мнение, се чув 
влиянието на Ок

което
по-нататъствуваше 

томврийската революция, 
това беше букът 
ството. Узнах

а хода
глих
тин.

на селяче 
и за бунта на 

домобрански полк на 
площад, някъде 
на 1918 и начало 

то на 1919 година, но и при 
също се стреляло

Не ще и съмнение, че на 
авторите на резолюцията ще 
бъдат от полза всички пред 
ложения и забележки. Бла 
годарение на тях създава се 
възможност навреме да се 
предвиди кое мероприятие на 
кво ще донесе в бъдеще.

един 
Елачичевич като ра 

бездомкраякъм

снего
картечници от -покривите

Мнозина от тези бун
на

къщите, 
товници бяша дошли налраво 
от Съветска Русия- Но тота 
ва не съществуваше п артия, 
която да ги организира и да М. Т.
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НА ОН НА ССРНЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
В БОСИЛЕГРАДБОСИЛЕГРАД

ДИМИТРОВГРАД

Ма 25 ноември 

-заседание на 

ОК на ССРН

СЪГЛАСУВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

СТАТУТ СЪС ЗАНОНА
Кадровата попиша ие 

може да се присвояватните общности, самоуправи- 
телните общности на интере 
сито, та всични трудови хора 
и граждани в общината да 
могат да се измажат във вт>Р 
зма с измененията на Статута.

След сумиране на мненията 
и дадените предложения, нра 
йното предложение на стату 
та ще се даде на приемане 
на Общинсната скупщина.

По този начин и общинския 
Статут ще бъде в съгласие 
със Закона за сдружения 
труд.

От октомври т. г. в Дими 
се започна с подготровград 

товната за изменение и допъ 
на Статута на Общин 

В момента 
работят

на иа-Общинсната конференция на 
ССРН в Босилвградена общи 
па ще проведе редовно засе 
дание на 25 ноември тази го 
дина.

Най-висшият форум на ССРН 
в общината на насроченото за 
седание ще обст>ди проблеми 
те от областта на онабдяване 
то и изкупуването на селско
стопанското производство.

Също така ще бъдат разгло 
дани и приети решения вт»в 
връзка със задачите на ССРН 
в осъществяването на нонцеп 
циятп на всенародната отбра 
на, самозащита и сигурност.

С цел да се утв7,рдят най- 
важните задачи по конкретен 
начин ще бъдат анализирани 
досегашните резултати, които 
организациите на ССРН са ос 
ъществили в досегашния пе
риод в този област.

»„Го- .ГсЖГ'
лнение
ската окупщина.

изменениетовърху
пет подкомисии, по програма 
та на комисията за Статут и 

на Общинската 
Първите материа- 

проекта, трябва

встъпителната си реч 
ОН на ССРН

Въвпредписания 
скупщина, 
ли, относно 
да бъде готов до втората по 
ловина на този месец, след но 

ще се организират публи 
чни разисквания във всички 
организации 
труд, трудовите общности, мес

заседанието участвува 
ха членовете на Общинското 
координационно тяло за кад- 

политика, ръноводите 
на обществено-политиче 

органиазции и на Об 
глинената скупщина, накто и 
РАДЕ КОНЧАР, заместник — 
секретар на Републиканската 

нференция на ССРН и СИ 
МА ИОВАНОВИЧ, председа 

на Междуобщинската кон 
ференция на ССРН в Южно 
моравски регион. Във връзка 
с темата, която бе на дневен 
ред, бе обсъден и приет Прое 
ктодоговорът за носителите и 
начина на допитване за канди
дати за функции в обществено- 
политическите и стопански орга 
низации в общината.

На
БОРИСЛИОСТАДИНОВИЧ заяви, 

политика в Боси 
община все повече

че кадроватадрова
лите
ските

леградска 
става собственост на трудещи 
те се, организирани в ООСТ, 
местните общности и в други 
те органиазции и органи. За 
това говорят и проведените 
преди четири години делегат 
ски избори, в които са избра 

135 делегации с 1900 деле 
избори е обезпе 

мнозин-

ето

на сдружения
Д- с.

ноЗАСЕДАНИЕ НА ОТБОРА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА 29 НОЕМВРИ
тол ниТържествено и 

делово
гати. В тези 
чено работническото 
ство и необходимия състав в 
делегатската база.

Според думите на Костади
нов, Координационното тяло за 

политика при Общин 
конференция на ССРН 

е дало свой принос надрови- 
те въпроси организирано да 
се решават и да се попречи 
частното влияние на отделни 
групи и лица. Наистина в рабо 
тата на това тяло все още има 
слабости, които занапред ще 
се премахват съгласно новия 
Договор за носителите и начи 
на на допитване за кандидати 
за функции. Очаква се, че с 
прилагтнето му ще се внесе 
много повече демократичност

кадрова
скатаВ. В.

стната общност в с. Петърлаш, 
като носител на Септемврий-

Тези дни в Димитровград се 
срещнаха членовете на Отбо 
ра за чествуване на Деня на 
Републиката — 29 ноември. На 
заседанието бе приета Програ 
ма на тържествата.

В навечерието на празника, 
на 28 ноември вечерта, извид 
ническият отряд „Момчил Вой 
вода” ще организира лагерни 
огньове, а на тържественото 
събрание ще се прочете до 
клад за изминалите 34 свобод 
ни ноември. Ще бъде изнесе 
на културно-художествена про 
грама и рецитал, посветен на 
Титовите и наши юбилеи.

На 29 ноември, председателя 
на Общинската скупщина в 
Димитровград Борис Борисов, 
ще устрои прием на предста 
вителите на нашето посолство 
в София, канто и на предста 
вителите на крайграничните 
градове — Гореч и Драгоман 
в НР България-

Общинския синдикален съ
вет, ще препоръча организа
циите на сдружения труд в 
Димитровград да организират 
тържества за работниците.

Центърът за културата с ку 
лтурно-художествена програма 
ще посети ООСТ „Братство” 
в Димитровград, която още 
на 14 октомври — два и поло 
вин месеця предсрочно изпъл 
ни годишния си план — и Ме

СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАДска награда.
На заседанието е заключе 

но трудовият колектив в гим 
назията „Й. Б. Тито” да подго 
тви програма за учащата се 
младеж. Основното училище 
„М. Пияде”, също тана с под 
ходяща програма на тържес 
твен начин да извърши прием 
на новите членове в Съюза

Договор за развитие на 

Агропромишлеността
сдружаване на частните земе 
делски производители, без ко 
ето трудно могат да се осъще 
ствяват развойните цели в та 
зи област.

На проведената през мина 
лата седмица сесия на трите 
съвета на Общинската енуп 
ьина в Босилеград бяха прие 
ти няколко важни договора, 
които ще бъдат подписани от 
Скупщината на Междуобщин
ската регионална общност на 
Южноморавския регион и от 
скупщините на останалите об 
щини в Региона.

Преди всично трябва да се 
изтъкна значението на Дого 
вора за развитието на агропро 
мишлеността до 1980 година 
в общините в Южноморавския 
регион.

С реализирането на този до 
говор трябва да се обезпечат 
условия за увеличаване произ 
водството на храна и сурови
нни за потребите на хранител 
!ната промишленост. Преди вси 
чко, ще се стимулира произ 
водството на месо, мляко, ца 
ревица, фураж, тютюн, слън 
чоглед, овощия и гразде. От 
значение е да се посочи, че 
до нрая на 1980 година за раз 
витието на селскостопанското 
производство и съответната 
промишленост ще бъдат израз 
ходвани 1,7 милиарда динара.

С осъществяването на зада 
чите, определени в този обще 
отвен договор се създават не 
обходимите предпоставки за 
по-ускорено самоуправително

на пионерите.
В селата, които имат основ 

ни училища, ще се организи
рат подобни тържества и из 
вършат същто тана прием на 
пионерите. Онези села в които 
няма училища, тържеството 
ще организират 
младежки организации, подло 
могнати от останалите общес 
твено-политически организации 
действуващи в местната об 
щност.

Онези местни общности, ко 
ито нямат собствени сили за 
нужното тържество на помощ 
ще им притекнат измежду дру 
гите и ОН на ССРНЮ в Ди-

в решаването на кадровите въ 
проси в общината, с широкото 
участие на работниците и граж 
даните и с пълна отговорност 
на всичси обществено-политиче 
ски органиазции. В прилагане 
то на критериите на кадрова 
та политика пълна отговор
ност и самостоятелност имат 
основните и трудовите органи 
зации.

Допитването за кандидатите 
за отговорни длъжности е ва
жна предпоставка в демокра 
тизацията на кадровата поли 
тика в общината. По такъв на 
чин ще се създаде система 
за договаряне на кадрови ре 
шения, с която се осигурява 
пълно влияние на трудещите 
се и гражданите, а ведно се 
ограничава простора за групо 
пово и субективно действува- 
не в тази област.

В разискванията бе дадена 
пълна подкрепа на предложе 
ните в този договор решения, 
но бяха засегнати и други в 
тази област актуапни въпроси 
Един от тях е стопанските и 
трудови организации системно

Делегатите на Общинсната 
скупщина единодушно приеха 
и Договора за развитие 
така нареченото дребно сто
панство, който също ще бъде 
подписан на равнището на 
Южноморавския регион.

Не по-малко значение в своя 
та област ще има и Договорът 
за развитие на социалната за 
щита до 1980 година. С този 
важен документ уточнени са 
съвместните интереси и цели, 
които трябва да се осъществ 
ят в областта на социалната 
защита като съставна част на 
съвкупното обществено-иконо
мическо развитие. Между дру 
гото този документ предвижда 
обезпечаване на пълна социал 
на защита на лица, които не 
са способни за работа, а ня
мат средства за издържка, на 
инвалидни и остарели лица, на 
напуснати деца и други. Реди 
ца актуални проблеми от тази 
област ще се разрешават с 
допълнителни средотва, които 
ще обезпечават съответните 
Републикански институции. '

напървичните

митровград.
Отбора за чествуване на 

Деня на Републиката реши 
тъзгодишното чествуване да 
премине в дух на Титовите и 
наши юбилеи, а преди всичко 
тържествено и делово.

Д- с.

БАБУШНИЦА

Нови работни места да планират своите кадрови по 
треби. Също така да се въР 
ши насочване и обезпечаване 
на необходими специалисти за 
текущата и перспективна раз 
война дейност на стопански 
те организации в общината. 
Във връзка с това трябва да 
се използват средствата за 
стимулиране 
за тази

Понастоящем в Бабушнишна 
община има към 2 000 работ 
ници.

В първите десет месеца на 
настоящата година е забеле- 
жен най-голям досега растеж 
в настаняването на работа. Ра 
бота са получили 445 работни

М. Д- В. В.

БОСИЛЕГРАД: СЪВЕЩАНИЕ ПО ВЪПРОСИ НА НЕЗАЕТИТЕ на кадри, които 
цел чрез сдружаване 

са обезпечени при Републи 
канския фонд за развитие на 
стопански изостаналите краи
ща в СР Сърбия- 

Участвувайки г 
ята РАДЕ КОНЧАР 
кадрите са съществен фактор 
за по-ускореното обществено- 
икономическо

ци.

Да не се крият работните местаНай-много от тях са постъ 
пили на работа в новоизграде 
ния цех на заводите „Тигър” 
е Бабушница за производство 
на автогуми.

По инициатива на Общин- 
окия синдикален съвет и Кло 
нът на Самоуправителната об 
щност за заемане на работна 
Ръка в Босилеград се проведе 
съвещание с представители на 
всички стопански и трудови 
организации във връзка с про 
веждането на Републиканския 
закон за заемане на работна 
Ръка, който е в сила от пре
ди няколко месеци.

За най-важните задачи, про 
изтичащи от този закон гово 
ри Светислав Станкович, секре 
тар на Регионалната самоупра 
вителна общност за заемане 
на работна ръна от Враня-

С отделно внимание учас-

ната общност, всички свобод 
ни работни места в общините: 
Враня, Бооилеград, Владичин 
хан, Прешево, Буяновац и Тър 
говище занапред ще се обявя 
ват в седмичния вестник „Вра 
ноне новине”.

На съвеанието в Босилеград 
бе заключено занапред за вся 
ко незачитане на законните 
разпределби да бъдат предпри 
емани санкционни мерки. По 
този
разрешава въпроса на незае
тите лица, каквито в момента 
в Босилеградсна община 
около 400.

тници на заседанието разгле 
даха правата и длъжностите 
на стопанските и трудови орга 
низации във връзна със зае 
мането на работна ръка. Меж 
ду другото Закона определя 
всяка организация да има го
дишна програма, в която се 
утвърждават потребите за но 
ви кадри. За съжаление, таки 

отопанските и

в разисквани- 
каза, че

Следват: ООСТ „Текстилко- 
лор” с 38, химическата проми 
шленост „Лужница” с 23 рабо 
тника и т. н.

развитие на Бо 
с.илеградска община. Тяхното 
обезпечаване и стимулиране
тоябва да бъде грижа на 
чки, защото без тях не могат 
да се осъществяват развойни 
те програми и цели.

Насоките трябва да 
ди всичко

вси-

ва програми 
трудови организации в Босиле 
градска община все още ня 
мат. Също така законната длъ 
жност за обявяването на вся 
ко свободно работно място за 
сега не се спазва изцяло. Спо 
ред постигнатият 
Репионалната

За настаняването на такъв 
брой работници допринесоха 
най-много откриването на нови 
производствени мощности и 
по-пълното използване на съ 
ществуващите производствени 
мощности.

имат пре 
за цел обезпечава 

не на кадри от собствента сре 
да млади и способни опеци 
алисти, които да се включат в 
развойния процес на стопански 
те организации — каза между 
другото Кончар.

начин по-бързо ще се

има

договор в 
самоуправител- В. В.
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ПАРТИЙНА АКТИВНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКА
ОЬЩИНА ЗА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ В ИЗБОРНАТА 

И ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ3| кадрите - конкрзтно 

ясно и отворено 

договаряне

)

(От 1 Стр.) УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ МЕТО 
ДА НА РАБОТАТА

Съществуват нужди зана 
пред да се усъвършенствува 
метода на работата, за да мо 
гат всички партийни орга 
низации ефикаоно да действу 
ват по всички въпроси. За 
целта необходима -е борба 
срещу всички видове на фор 
мализъм бездействуване, ог 
раничаване на инициативите 
и др. С една дума в акциите

да се настъпва градивно, с 
повече знание умение и с 
широко ангажиране на труде 
щите се и гражданите в по 
ли ти чесния живот. Именно 
затова има нужда да създа
ваме постоянни и временни 
форми на партийно действу 
ване: активи, съвещания, сбо 
рови, комисии, трудови гру
пи и други, посредством кои 
то членовете на СК непосред 
ствено ще участвуват във вси 
чки етапи на изграждане и 
провеждане на партийната по 
литика.

Във воичко това отделна 
важност има реализирането ан 
програмата по идейно-полити 
ческото оспособяване на чле 
новете на СК, който е усво 
ена, като траен документ до 
конгресите.

ции в организациите на сдру 
жения труд непрекъонато 
са се ангажирали за увелича 
ване 1 производителността на 
труда и премахване на всич 

отрицателни явления- Ре 
зултатите са различни, 
следователното

За партийната организация
Димитровградска община В потвържение на досега 

миналата седмица беше хара кпазаното говори и приетото 
ктерна по твърде оживената от Комитета предложение за 
предизборна активност. Първи носителите и начина на консул 
чните организации на Съюза тиране за кандидати за опреде 
■на комунистите проведоха под лени функции и за р доводите 
готвителни събрания, на които ли в ООСТ и останалите тру 
се запознаха с документите, дови общности и организации 
които вЪв връзка с изборната В тези донументи са ясно 
дейност е подготвил ЦК на и конкретно определени за 
ькь и ик на СК в Димитров кои функции и постове е необ 
град и със студията на дру- ходимо консултиране 
гаря Едвард Кардел „Насоките са нооителите на консултации 
на развитието на политическа те. 
та система на социалистичес
кото самоуправление”. На те
зи събрания бяха определени 
и групи за изготвяне на отчет 
за работа за изтеклия период 
и на програма за работа и до 
клад за предстоящите задачи.
Бяха определени и дните, в 
които ще се проведат пердиз 
борните събрания, а те в Ди 
митровградска община са в 
ход през тази седмица.

ки
в а по

претворяване 
на практика решенията на За 
кона за сдружения 
една

труд е 
от първите предстоя

щи задачи.

ТЪРГОВИЯТА И ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО В ДИМИТРОВГРАД
СКА ОБЩИНА

Според разпоредбите на законаи кои

Според разпоредбите на За 
кона за сдружения труд с тър 
говия и гостилничарство не мо 
же да се занимава Съюза на 
инвалидите на труда в Дими 
тровград. Този извод беше при 
ет на съвемстното заседание 
на Изпълнителния съвет с пре 
дставителите на обществено- 
-политическите 
гостилничарското предприятие 
„Балкан”, търговското пред 
приятие „Търгонооп” и предста 
вители на Съюза на инвалиди 
те на труда в общината.

На заседанието беше реше 
но в течение на тази седмица 
да се изготви проект с опис 
на обектите и лицата, работе 
щи в магазините и гостилни 
чарсните заведения, които до

сега са били „собственост” 
на Съюза на инвалидите на 
труда.

До края на ноември работни 
ците в „Балкан” и „Търгонооп" 
трябва да кажат мнението си 
и да се съгласят, че „превзи 
мат” обектите и лицата, рабо 
тещи в тях.

По този начин ще се създа 
де възможност в началото на 
декември да се започне с из 
готвяне на самоуправителни 
актове за „превзимане" на ра 
ботлниците, така че до края 
на годината работниците и обе 
ктите на Съюза на инватиди 
те на труда ще „минат” нъм 
.Балнан" и „Търгонооп”.

Общинската конференция 
на СК е носител на консулта 
циите за председател на де 
ловото
Конференцията на СК, за се
кретар на Комитета, за члено 
вете на Комитета и сенретари 
те на първичните партийни ор 
ганизации.

По време на изборната си 
дейност първичните партий
ни органиазции ще анализи
рат постигнатитепредседателство на резултати, 
но и утвърдените слабости в 
дейността си. Във основа 
на това ще утвърдят предсто 
ящите задачи и изберат но 
ви ръководства, които ще 
могат да ги реализират на 
практика. Една от изборите за 
дачи ще бъде да се повиши 
участието на работниците и 
земеделците в състава на ръ 
наводствата и органите на 
СК, ноето ще допринесе за 
укрепване влиянието им в 
изграждането и провеждане
то на политина на СК.

организации,

ОК на ССРН, между друго 
то, е носител на консултации 
те за председател, подпредсе
дател и секретар на ОК на 
ССРН; председател и подпред 
седател на Общинската скуп 
щина; директор, както и глав 
ни и отговорни редактори в 
Издателство „Братство", съвме 
стно с ОК на ССРН в Босиле 
град, Сурдулица и Бабушница 
и т. н.

СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ НА СТА- 
ТУТАРНОТО РЕШЕНИЕ ОТ 1973 
ГОДИНА

На съвместното заседание 
Комитетът и кадровата коми 
сия при Конференцията на СК 
разгледаха и приеха предло 
женията за изменения и до 
пълнения на общественото до 
говаряне за кадровата полити 
ка в общината, предложение 
то за носители и начина на 
допитване за кандидати за оп 
ределени функции в общината 
и предложението за носители 
и начина на консултиране за 
Ръководителите в основните 
организации на сдружения 
труд и останалите организации 
и общности, които имат ши 
роко обществено значение. 
Членовете на Комитета и ка
дровата комисия се запознаха 
и с документите на Междуоб 
щинската конференция на СК, 
а във връзка с начина на кон 
султиране.

Когато се касае за изменени 
ята и допълненията на Дого 
варянето за кадровата полити 
ка в общината, трябва да из 
тъкнем 
през
през 1973 година Общинската 
конференция на СК в Дими
тровград е приела статутарно 
решение, а и за двата докумен 
та най-харантерно е било, че 
едно лице не може да бъде 
на функция повече от четири 
20 години. Подложение на 
Координационното тяло за ка 
дрова политика при ОК на 
ССРН този член на Обществе 
ното договаряне не може да 
бъде в сила и занапред, поне 
же не е в съзвучие нито с 
Конституцията, нито пън с 
партийните дону/иенти на ЦК 
на СЮК, ЦК на СКС, Между 
общинската конференция на 
Съюза на комунистите в Ниш - 
и Статута на общината.

А. Д. В. В.

ДИМИТРОВГРАДОбщинският синдикален съ 
вет е носител на нонсултации 
те за председател, подпредсе 
дател и секретар на ООС, за 
председателите на скупщини 
те и изпълнителните Успешен ход на делегатската 

аистема
съвети

на самоуправителните общно 
сти на интересите, съвместно 
с ОК на ССРН и т. н.

Освен това носители на кон 
султации са Общинската скуп 
щина, ОК на ССМ, и Общин 
ският отбор на СУБНОР-а. На 1неотдавна състоялото 

се заседание на Общинсната 
конференция на СКС в Дими 
тровград и в материалите в 
разискванията

ската
само

система е схваната не 
като форма на участие 

на трудещите се и граждани 
те в управляването с обще-

делегациите в местните общ 
ности, в осъществяване на 
конституционните принципи в 
сдружения труд, както и на 

отвените работи но и като де формирането и дейността на 
йствително овладяване с ця самоуправителните общнооти 
лост.та на обществено иконо на интересите. Голямо внима 
мичесните отношения. Делега ние Общинсната скупщина е 
циите като главно звено м посветила 
фактор в делегатската систе-

С това е обезпечено единно 
осъществяване на принципи
те на кадровата политика и 
съгласуване 
при предлагането и избиране 
то на кандидати за функции 
в Димитровградска община.

много голямо 
внимание се поовети на дей 
ствуването на делегатската си 
стева в общината. Бяха изне 
сени много мнения, оценки, 
предложения за по-уопешната 
работа на делегатите в пред 
стоящия период. При това о- 
собено бе подчертана ролята 

| на Съюза на комнистите и на 
осгтаналите обществено-полити 
чеоки

на становищата

на сътрудничес
твото с общественополитиче 
оките организации: програ 
мата й за работа е съгласува 
на с програмата за работа 
на Общинската конференция 
на йКС, Общинсната нонфе- 
ренция на ССРН и пр.

... че същото е прието 
1975 година. Освен това СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ 

— ОСНОВЕН ФАКТОР НА СТА 
БИЛНОСТ

ма успешно са свързвали ра 
ботата на снупщините със 
самоуправителната база. То 
ва особено е изпъквало но 
гато са били обсъждани въ 
проси във връзна с приемане 
то на обществения план, бю 
джета на общината, данъч
ната политика, финансирането 
<на общностите на интереоите, 
обсъждането мрежтата на учи 
ли щата, защитата на бойци 
те и пр.

На съвместното заседание 
на Комитета и на секретари- I 
те на първичните организации 
на СК в общината, в работата 
ма което взеха участие и Жи 
вота Маркович, член на Секре 
тариата на Междуобщинската 
конференция на СКС в Ниш 
и Петър Виданович, член на 
кадровата комисия при Меж
дуобщинската конференция, 
бяха обсъдени подготовките 
за предстоящите избори в 
Партийната организация в об 
щината.

В уводното изложение секре 
тарят на ОК на СКС Венко Ди 
митров изтъкна, че предстоя 
щите избори очакваме в твър 
де стабилна политическа об 
становна в цялата страна и в 
нашата община. Постигната е 
висока степен на партийно 
единство, редовете на СК са 
мобилни, идейно, кадрово и 
организационно унрелнали, но 

понеже от ето говори че Съюза на кому 
пистите и в бъдеще ще бъде 
ооновен фактор на стабилност 
и иотинони авангард на работ 
ничесната класа.

организации, от чи. 
та съзиатлена дейност най 

> много зависи успешната рабо 
та но делегациите, делегати
те и делегатските скупщини
в общината.

?:
Ценен опит е спечелен и 

по отношение на съгласуване 
на становищата на отделни 
те съвети в Общинсната 
скупщина.

Върху дейотвуването на де 
легатсната оистема в община
та обстойно се спря и другар 
ката Вера Миланова делегат в 
Общинската конференция на 
СКС и секретар на Общин 
ската скупщина.

— Трудовите хора — заяви 
чрез делегации

те и делегатите ои организи 
рано се изявяваха в самоупра 
вителното осъществяване на 
своите интереси в организа
циите на сдружения труд, об 
ществено-политичесните орга 
низации и в местните, общно 
сти. В общината рабоггят 85 
делегации 
гатската база до Общиноната 
скупщина. Досегашният опит 
в провеждането на делегатска 
та оистема в общината, без 
оглед на определени слабости 
и трудности, говори че делегат

На лице е готовността на де 
Но изостанало е задължени легатсната база и делегации-

ето .на делегацията да ос- те заедно със самоуправител
ведомява своята самоуправи ните органи да развиват съ
телна организация или общ- гласувана дейност в ефина
мост за своята работа и за оното провежане на всекид
работата на делегатите. В бъ невните задачи в стопанство-
Двще този недостатък тряб то, в самоуправителните общ
ва непременно да се премах ности и интересите, в местни

те общности в областта на
Миланова

не.Статутарното решение през 
1973 година е било специфи 
чно за Димитровградска общи 
на, изтт,кна се на заседание 
то, понеже някои лица са би 
ли по-дълъг перивд от време 
на определени функции. Сега, 
в момента, беше също лодче 
ртано, няма обективна нужда 

заключение,
1973 година досега нещата са 
значително изменени.

съгласуване на нормативните 
антове със Закона за сдруже 
•ния труд.

На линията делегат — де
легация в повечето случаи 
са постигнати добри резулта 
ти. Извлючиение правят де 
легатите избрани от повече 
делегации. Те не са били ви 
наги в състояние да носулти 
рат всички делегации.

Успешното развитие на с 
моуправлението налага орга
ните на управлението да се 
засилят надрово, организаци 
онно и чеслено за да могат 
и те да изиграят ролята, коя 
то им се възлата.

връзка от деле-
за

Общинсната скупщина със 
своите съвети голямо внима 
ние е пооветила на заживя 
ването и антивизарането на

КОЙ И ЗА КОИ ФУНКЦИИ и 
ПОСТОВЕ Е НОСИТЕЛ НА НОН 
СУЛТАЦИИТЕ Ст. Ст.А. Д-
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НА СДРУЖЕНИЯ
и ЗАНОНАОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

ТРУДСЛЕД ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА ГОДИНАТАООСТ „ТИГЪР" В ДИМИТРОВГРАДВ За качество, от 

обществото приетоУВЕЛИЧЕНИ ЗАКОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

НАМАЛЕНИ ВЪЗНРОИЗВОДСТНЕНАТА, 

СПОСОБНОСТ
обществените 

имали зазаетите в
винаги са

лични доходи.
нато
дейности 
плати, а не

от месец и 
за съгласува 

антове на

печалба е минимална. Нещо по-мално 
половин остана 
не на нормативните

нолентиви със &<х 
сдружения труА'в ^

вената
Извод на трудещите се в 

колектив е, че по този 
значително е намалена 

способ-

този
В момента най-големи № 

се водят, най дасеиз 
на работата 

лекаря и прочие.
мнени

начин
въппроизводствената

основната организа
ция на сдружения труд. И е- 
дииствениия изход в това от
ношение о да се зачитат мер- 

които в началото на го-

трудовито 
копа за
вестно е също така, 40 
тестваните дейности по-бавно 
со осъществява Закона, и в 
Димитровградската община.

резултат. Изразходваните сре
дства бележат ръст от 35,о 
на сто, или за 20 на сто по- 
малко от ръстта на общия до

Това е оказало влияние чи-

кусии 
мери
ма учителя,
Досега са преодолели 
ята че и тази работа е из 
меоима, а измерватели ще бъ 
яат всички самоуправителни 
органи, нанто и професионал 
ните органи и организации. На 
пример, съвсем е възможно 
работата на всеки гимназиа
лен учител най-качествено

оценят учениците му. 
условие да функционира 

ссъвет. Роди-

ОПЕРАТИВНИТЕ планове в 
основната организация 
сдружения труд „Тигър" в Ди 
митровград, за деветте месе
ца на текущата година, са из 
пълнени с 97,4 на сто.

Осъществяването на произ 
план е различно

мост на качествотона

ход.
кито,

До този извод се дойде на 
съвместното заседание, на ко 

присъствуваха директори 
на първич

водствения . _
по трудовите единици. Фабри- I 
ката за обувки е изпълнила д 
планът със 100,1 на сто, 
талния цех със 103,2 на сто, 
фабриката за нишки със 103,7, 

планът не е осъществен 
само във фабриката за техни 
чески стоки, нъдето е изпъл- 
нен с 89,7 на сто. |1

Трябва обаче да изткънем. Ц 
че във фабриката за техниче р 
ски стоки планът не е осъще Ц. 
ствен не поради слабо произ- |§§/ 
водство, но с определен цел.

залежа

/Р ОТОIО п то, председателите
синдикални организации и 

на номисиите
ме ните моI председателите 

за изготвяне на нормативните 
актове в трудовите колективи,

гат да
под
добре класовия
телско-учителските срещи, учи 
телсните професионални акти 
ви учителските съвети и на 

съветници

а (уж?
наманто и представителите 

Междуобщинсния съвет на си 
ндикатите на трудещите се в 
нестопанските дейности.

■ >Т!
:,.’ Я 'ГТг

края просветните 
са най-компетентни оценители. 
Работата пък на лекаря, могат 
да оценяват пациентите, меди 
цинските сестри и т. н. С ед 
на дума, правилника трябва 
да съдъряи онова, което досе 
га сме изговаряли полугласно.

организа-Извънстопанските
ноито се финансират отЗа да не се „правят

понеже стоките от 
последно

ции,
бюджета, в прилагането на За:ли стоки,

тази фабрика през 
време не са се търсели 
пазара, намалено е и произ
водството.

Ако обаче резултатите във 
фабриката за технически сто
ки сравним с осъществените 
резултати през същия период 
на миналата година, ще 
дим че производството е уве 
личено почти двойно (за 80,6 
на сто). Ръст в производство 
то бележат и останалите: във 
фабриката за обувки произве
дено е повече за 21,8 на сто, 
във фабриката за нишки 
31,6 на сто, а в металния цех 
производството, 
със същия период на минала 
та година, е увеличено за 32,4

кона за сдружения труд все 
още не са дейни. Обаче, мя
сто за тревога няма. Именно, 

трудови нолентиви

на \ х'V 1
В металния цех на „Тигър”

Онова, което е направено в 
Центъра за предучилищно и 
основно образование, Здрав
ния дом, Чентъра за култура 
та, в органите на Общинско 
то управление, се счита все 
пак за успех — бе подчертае 
но на проведеното заседание.

предложил Изпълни- 
съвет на Скупщината 

на СР Сърбия: да се намали 
размерът на облаганията 
републиканоките, 
и общински общности на ин
тересите и те да бъдат в съз 
вучие с договорената икономи 
ческа политика до края на те 
кущата година.

повечето 
проведоха референдуми, на ко 
ито работниците се изясниха 
за някои самоуправителни нор 
мативни актове. Закъснения и-

доход да бъде за 91,3 
почти двойно 

в сравнение 
доход, осъществен

дината е 
телния 1

стият
на сто, или 
по-гол ям 
чистия
през същия период на мина
лата година.

Но затова пък законните за 
дължения през деветте месе
ца на текущата година са уве 
личени за 3,5 пъти, или беле 
жат ръст от 347. В случая по 
следиците са ясни: Осъщест-

с на
ви- регионални

ма само в изготвяне на самоу 
правителното споразумение за 
нритериите и мерилата за раз 
пределение на личните дохо
ди. Това е и разбираемо тъй Д- С.за А. Д.

в сравнение

Закъснението да не се 

отрази на качеството
на сто.
В четвъртото тримесечие се 

очаква най-голяма реализация
Всички тези поназатели, ка- 

кто и фактът, че са произве
дени 2724 тона различни сто
ки, което стойностно изказа
но възлиза на 128,5 милиона 
динара, говорят че през пър
вите девет месеца се е сто
панисвало добре, 
план е изпълнен със 72 на 
сто което създава възможност 
до края на годината да се 
изпълни цялостно.

Осъществен е общ доход 
от 130 милиона динара, което 
е 74,3 на сто от запланувания 
общ доход за тази година.

Ако се има предвид, че 
през четвъртото тримесечие 
реализирането на произведени 
те стоки е най-голямо, събра 
ния на трудещите се в ка-учу 
новата промишленост в Дими 
тровград са оценили досега 
осъществените резултати на
то твърде добри.

Има обаче нещо, което е 
доминирало на споменатите 
събрания и което тревожи и 
създава грижи на работници
те в тази трудова организа
ция- А това е разпределение
то на общия, относно на чи
стия доход, понеже законни
те задължения бележат го
лям ръст.

Добри резултати — мини
мална печалба

БУДИМИР ГИГОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИН 
ДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ТИГЪР" В 
ДИМИТРОВГРАД

Годишният работник 
запознае проентоспоразумени- 
ята, за да можем да разиск
ваме по тях от 20 ноември

Всеки на събранията на трудещите 
се. Приемането им чрез рефе 
рендум трябва да приключи 
до 15 декември.

Факт е, че до края на го
дината, продължи Гигов, е ос 
танало малко време, в отно
шение на периода, който ос
тана „зад нас”. Затова пред 
стои усилена работа. Смятам 
обаче, че воичко това не тря 
бва да се отрази върху каче 
ството на документите, които 
трябва да приемем.

щеЗаконът за сдружения труд задължава всички основни 
организации на сдружения труд да съгласуват своите норма
тивни антове до края на 1978 година. Определен брои доку
менти трябва обаче да се съгласуват със Закона и приемат 
до нрая на тенущата година. В основната организация на 
сдружения труд „Тигър” в Димитровград, до края на тази 
година, трябва да бъдат изготвени, да се разисква по тях 
и да се приемат чрез референдум: Самоуправителното спо
разумения за сдружаване труда на работнина в основната 
организация на сдружения труд. Статутът ан трудовата орга
низация, Самоуправителното споразумение на сдружаване на 

организации на сдружения труд в трудовата ор
ганизация, статутите на основните организации и Самоупра
вителното споразумение за създаване и разпределение на 
дохода и личните доходи.

Какво досега е направено в тази организация беше 
върху ноято беседвахме с председателя на синдинал- 
организация „Тигър” в Димитровград, работнина Бу- 
Гигов.

основните

тема,
ната

Iдимир
[\-фг' Особено внимание, подчер

та Гигов, трябва да обърнем 
върху Споразумението за съз 
даване и разпределение 
дохода и личните доходи, 
'носно на

сронове не са спазвани. Тряб 
ва обаче да се има предвид, 
че „Тигър” е голяма организа 
ция, с много опецифичности. 
Да се приеме някой документ 
трябва най-напред да се съгла 
суват становищата и мненията 
на всичките ооновни организа 
ции в трудовата организация,

— Когато се касае за съгла 
суване на нормативните акто 
ве със Закона за сдружения 
труд мога да кажа, че излез 
наха от печат проектоопоразу 
менията за сдружаване труда 
на работника в основната ор 
ганизация и Статутът на трудо 
вата организация- Тези дни се 
очакват и останалите докумен както и на равнището на тру

довата организация като цяло. 
Това са обекитвни 
но проявени са и субективни 
слабости ...

на
от-

правилника за осно
вите и критериите при разпре 
деление на личните доходи.

Будимир Гигов

Затова основна задача,
ната организация, но и пред «ЙНЕЖ ЗДйеЖЕ 
чески организации, управителните тела полити 
лектива, е начествено и успешно

Общият доход за първите 
девет месеца, в сравнение 
със същия период на мина
лата година, бележи ръст от

ти, които трябва да приемем 
до края на годината и които 
ще получи ч всеки работник в 

52,9 на сто. Вътрешните ме- ноликтива, каза Гигов. 
роприятия в основната орга
низация, по отношение на ра 
ционално стопанисване и ико- закъснява? 
номисване, са дали очаквания

причини,
и специалистите в ко

да принлючим работата,
ноято на този план предстои до ноаст
Гигов.— И нанва в конкретния 

случай © програмата до нрая 
на годината?

на годината, изтънна
— Не говори ли това, че се

— Безспорно, че приетите
А. Д.
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Модернизират се пътищата 

в Димитровградска община
ОТЗВУЦИ НА СТУДИЯТА НА ЕДВАРД НАРДЕЛ

ЗА 1Ш-Г0ЛШ ДЕЙУ1СТ 

НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
За мястото, ролята и задачи 

те на местните общности, ще 
се разиоква на следващото за 
седание на Председателството 
на ОК на ССРНЮ в Димитров 
град.

Значението на местните об 
щности в развитие на нашата 
обществено-политическа систе 
ма е същото, канто и на ор 
ганизациите на сдружен трун 
в стопанството. Обаче, тази 
констатация сякаш не се отна 
ся до обществено-политичеока 
та дейност в селата в Дими 
тровградска община. Именно 
местните общности тук без- 
действуват.

Затова на неотдавна прове 
деното заседание на Председа 
телството на ОК на ССРНЮ в 
Димитровград е прието заклю

чение, една работна група да 
обиколи няколно примерни ме 
стни общности и изготви ма
териал, въз основа на тяхната 
дейност, авторитетност, изява 
и пр. Тук трябва, преди вой 
чко да се обърне внимание, 
колко действително те са оно 
ва, което им налага Конститу 
цията. А на такъв анализ ни 
задължава студията на Едвард 
Кардел „Насоки на развитие 
на политичесната система и со

★ В ход са работите на участъка Смиловци — Пъртопопински- 
те воденици. — Асфалтиран е пътя Каменичка река — Ка
меница, а в скоро време ще започнат работите на пътя Въл
новия — Д. Криводол и Водениците — Моинци

КАКТО ни осведомиха 
..Градня” напълно е асфалти
ран пътя Каменичка река — 
Каменица и частично пътя ме 
жду Каменица и Сенокос.

Изграждането на този път 
започна

та. По този начин движение
то на тоя път няма дп спира 
и през зимните месеци.

в ците до Моинци в дължина 
от два километра, 
на този участък трябва да за

Работите

циалистичесното самоуправле
ние". както и тезисите за Еди 
надесетото заседание на ЦК 
на СКС и материалите и ра
зискванията на заседанието на 
неотдавна състоялата се Об
щинската конференция на Съ 
юза на комунистите.

преди три месеца. 
Средства от 818 хиляди дина
ра е обезпечила Самоуправи- 
телната общност на пътното 
стопанство. С тези средства 
строителното предприятие 

„Градня” завърши работите. 
Освен това на пътя са работи 
ли и жителите на Каменица, 
които са изкопали водопровод 
дните канали и работили на 
онези места където машините

д. с.
МОЖЕ ЛИ

ПОВЕЧЕ ДОБИТЪК - 

ПО-МАЛКО ДАНЪК
нямат достъп.

На 29 ноември — Деня на 
Републиката официално ще за 
почнат работите на пътя Въл
новия
Средства за този път са обез 
печени от Предприятието за 
пътища в Ниш и Самоуправи 
телната общност за пътно сто 
панство в Димитровград. Спо 
ред сключения договор този 
път в дължина от 2 километ 
ра, трябва да бъде готов до 
края на май 1978 година. До 
края на тази година трябва 
обаче да приключат работите 
на част от пътя в дължина 
от 700—800 метра.

За този участък местната 
общност е обезпечила необхо 
димия камък за настилка, а 
„Градня” ще сложи настилка

Долни Криводол.

Вълновия: Тун ще мине шосето за Висок

В ход са работите и на 
пътя Смиловци — Пъртопопин 
ските воденици в дължина от 
1650 метра. На този път „Гра
дня ще работи върху подгот 
вителните работи, а асфал
тирането ще извърши Пред
приятието за пътища в Ниш.

Средствата от Общинстта 
за пътно стопанство, са обез
печени и за пътя от Водени-»

Показателен е примерът 
на Пиротсна община, нойто 
трябва да се изучи и прило

Преобладаващото мнозин
ство от селското население 
в Босилеградска община се 
занимава с овцевъдство и го 
ведовъдство. Но броят на то 
зи добитък е малък в отдел 
ните семейства. Отглежда се 
почти толкова колкото да се 
задоволят най-необходимите 
семейни потребности. Живот 
новъдството изцяло е интензи 
сно. На броя и на начество 
то не се обръща внимание. 
Липсват организирани меро 
приятия за подобряване на 
породата на добитъка а изку 
пуването му, последвано от 
конкуренцията, представлява 
отделен проблем.

Няма съмнение, че със сти 
мулативна данъчна политика 
стотици семейства в Босиле 
градена община ще потърсят 
поминъка си в отглеждането 
на повече овце и крави, и- 
ли, по-точно в отглеждането 
на един вид от този добитън: 
само на овце или крави. Са 
мите производители които 
отглеждат по 2-3 говеда или 
по- 10-15 овце най-добре зна 
ят, колко е това трудно. Мал 
ко добитък, големи главобо-

почнат до края на годината, 
а срокът за 
им е май 1978 година.

Всички тези участъци 
част от пътя Димитровград — 
Висок чието направление през 
Вълновия цели да избегне за 
воите във Видлич над Брай- 
ковци и да даде възможност 
за движението и през зимни
те месеци.

приключването
жи

са
В Пиротсна община живот

новъдите са стимулирани с 
данъчната политика. Това е на 
правено много просто и ясно. 
Пропорцията на данъка на 
едно селско домакинство на 
малява ако се увеличава 
броя на добитъка в същото 
Повече добитък 
малко данък. Ано например 
един селокоотопански произ 
водител отглежда 50 овце, с 
50 на сто се намалява данъ
ка му. Ако отглежда 80 ов 
це, данъкът се намалява 
още повече. Подобно е поло 
жението и с отглеждането на 
пзродисти крави. По този на 
чин производителят — жи
вотновъд. който отглежда на 
пример 100 овце или 4 — 5 
крави изцяло се освобожда 
ва от данък на кадастралния 
доход.

С това мероприятие на Об
щинската скупщина значи
телно е увеличен броя на 
селските доманинства, които 
изключително се занимават с 
отглеждане на добитък. По 
този начин те стават същин 
ски стокови производители: 
произвеждат не само за ово 
ите потреби но и за пазара.

Ползвата от това начина 
ние е огромна. Производст 
вото на храна се увеличава, 
подобрява се жезненото рав 
нище на селскостопанските 
производители, миграцията 
на населението намалява.

При едно такова положе
ние животи ©въдите — стоко 
В1И производители стават пря 
но заинтересовани за устано 
'вяване на доходни ноопера- 
.ративш отношения с търгов 
оките и преработвателни ор 
ганизации на сдружения труд. 
Естествено е, че това тласна 
процеса на сдружаване на 
труд и средства и установява 
не истинсни кооперативни 
отношения в смисъл на распо 
редбите на Закона за сдру 
жения труд.

Посоченият пример е много 
показателен и трябва да се 
опознае и да се изучат въз
можностите за прилагането 
му например и в Босилеград 
ска община.

А. Д.

по-
БАБУШНИЦА

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Обществените организации, 

в които работят деца и мла 
дежи в Бабушнишка община, 
наброяват към шест хиляди 
членове. Най-числената е орга 
низацията на Червения кръст 
с над две хиляди членове, 
организацията на движени 
ето на гораните с 1800 и Съю 
за на пионерите с 1500 члено 
ве. Покрай тях действуват 
още и Фериален съюз, разни 
спортни дружества и др.

Покрай постигнатите досега 
резултати — бе констатирано 
— на неотдавнашното заседа
ние на Председателството на 
Съюза на социалистическата 
младеж, някои от тези обще-

на сдружени труд.
Оценено е, че занапред те

зи отрицателни явления не 
трябва да се търпят, а да се 
премахват. Програмите на ра 
бота занапред в тези органи 
зации ще се дават на публи 
чно разиокване, като по такъв 
начин ще се съсичат корени 
те на всеки стремеж към ско 
ваване дейноста на тези об 
ществени организации.

В акцията за пълно обобще 
ствяване на организациите, за 
нимаващи се с възпитанието 
и образованието на младите 
пряко ще се грижи и Общин 
ската конференция на Социа 
ли етическия съюз.

ствени организации изостават 
Не вървятв развитието си. 

в крак с времено. Често пъти 
се занимават с странични въ
проси, а има и случаи на за 
тваряне в собствени рамни.

Все още има случаи групи 
хора да налагат своето влия
ние и те да водят политина в 
тези организации вместо то
ва да бъде обсег на работа 
на ръководства, избрани на де 
легатсии начин, които да изра 
зяват и пренасят

Тъй като в някои от тези 
организации не е в достатъ 
чна степен изразено влияние 
то на сдружения труд — то в 
тях предстои коренно 
стройство.

лия и накрая малко доход. 
С преминаването към отглеж 
дане на добитък „на едро” 
селският производител ще ста 
не зантересован за формира 
не на кооперация, организира 
на ветеринарна служба, за 
пласмента на добитък и прои 
зведенията и пр.

С една дума, ще се повтори 
примерът на Пиротсна общи 
на, нойто се е показал мно 
резултатен. Този въпрос в Бо 
силеградска община изисква 
основно проучване, допитва
не със селскостопанските 
производители, с местното 
предприятие за производство, 
оборот и услуги и с другите 
селскостопански оранизации 
извън общината. Тази акция 
търси в нея да се включат 
агрономи, икономисти, вете
ринарни лекари, самоуправи-
телните органи на всички
структури, обществено-поли 
тическите организации. Защо 
то не веднаж казваме, че в 
общината съществуват добри 
условия за развито животно 
въдство, а действително от 
година на година то е в упа- 
Дън.

преу-
М.влиянието

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПТИЦИТЕ

КОКОШКА
Днес са известни над 200 породи до

машни нокошни. Дребните коношчици джи- 
нги и бантамки са истински джуджета — 
те са тежки само по 0,5 мг. Много красиви 
са едрите качулати породи с папулна ка
то калпаче на главата. Петлите от поро
дата феникс и йонохама имат опашни, 
дълги до 5—6 м.

Особено важни за нас са ценните сто
пански начества на тези домашни птици. 
Тромавите едри кокошки и петли от поро
дата норнишон не снасят много яйца (го
дишно 100—150), но затова пък тежат по 
5—5,5 нг. Най-добрите носачи са кокошки
те от породната лекхо.рн. Годишно те сна
сят по 250 яйца, а някои рекордьорки — 
и по 360 яйца.

По-важни са кокошките от смесен „ме
сно-яйчен" тип, те онаоят към 200 яйца 
и тежат по 3 кг.

КОКОШКАТА и петелът спадат към но 
кошевите птици, от които в нашата при
рода се срещат няколко представители: 

лещарка (в горите) и яетребица, 
пъдпъдък (в полята). Но нито

глухар, 
кеклик,
един от тези видове не е техен прароди
тел. В непроходимите годи на Югоизточна 
Азия и днес живеят 3—4 вида големи 
колкото гълъб диви кокошки, които са 
най-близките им роднини. Особено подобен 
на нашите петли е банкивският петел, но
йто живее в индийските джунгли. Разбира 
се, този див цетел и кокошка летят много 
добре. Надвечер те кацат по дърветата и 
нощуват по тях. При зазоряване слизат 
на земята да си търсят храна.

Опитомяването на коношките навярно 
станало още преди 5—6 хиляди години. 

Отначало те се отглеждали като свещени 
питици и избиването им било строго забра-

е

Ст. Станков
нено.
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ч*»
НОЖИЦАИЗЛОЖБА Младите поколения жизнено свързани 

революционното дело на другаря Тито
НА

ЮГОСЛАВСКАТА 

СКУЛПТУРА В 

СОФИЯ
с

Н1ИЗ-май-младите помоления 
нено са свързани с револю
ционното дело и мисълта на 

Тито”.

(От 1 Стр.)

цата от всични основни учили 
В София е открита излож- ща от сръбската национал- 

ба на съвременната югослав ■ НОст и българската народност 
скулптура. Застъпени са I 0т Димитровградска, Босилег- 

31 скулптори, главно от по- 1 радснв и Сурдулишна и Бабу 
младото поколение. Изложба шнишка общини, 
та откри посланикът на : Нашите верни приятели и 
СФРЮ в' България Радован сътрудници от „Дечйе нови- 
Урошев, а между присъству не" от братски Горни Милано 
ващите бяха заместник-ми- Вац тази година не можаха да 
нистъра на външните работи присъствуват на винторината 
Мария Захариева, замест- 1 поради дефекта, който из пъ- 
ник-председателя на Комите- тя се случи на колата, с моя
та за културата Милчо Герма 1 т0 пътуваха представителите 
нов, многобройни художни- • им.
ци и други хора на изкуство | Викторината събуди голям 
то, както и дипломатически • интерес сред децата от всички 
представители. ! основни училища и родителите

При откриването на излож I Им, а особено в Божишкия 
говориха и председател I район. Новопостроената зала 

ят на Съюза на български | в Божица прие над 300 зри- 
те художници Димитър Осто- тели и бе препълнена. Бяха

надошли хора от всични села 
в района, пък и от Горна Ли 
сина на съседната Босилеград 
ска община.

На викторината, нато гости 
присъствуваха: Милорад Та- 
сич, секретар на ОК на СКС, 
Любен Величков, председател 

двете на ОК на ССРН и Владислав 
Фущич, председател на Из
пълнителния съвет на ОС от 
Сурдулишка община, Янко Об 
лак, директор на ООСТ „Мора 
ва-хидротехника" от Белград 
и Тихомир Иванович, директор 
на основното училище от Сур

другаря 
Големия усилия за успешно 

организираме на тази нултур- 
проява положи колективът 

„25-ти
ска

■ на
основното училище 

май" в Божица като домакин, 
и този на основното училище 
„Йоваи Йоваиович — Змай’ 
от Сурдулица. То подготвиха 
подбрана културно-забавна 

програма от хорови и соло- 
песни, които изпълниха сурду 
лишките хористи, Съпровожда 
ни от оркестъра на училище
то им, рецитал, посветен на 
жизнения път и революцион- 

Тито

на

Учениците от Божица изпълняват рецитал за ДРУ^РЯмото дело на другаря 
и китка народни хора от бо- 
жишните ученици. Основното 
училище от Божица пое и це 
лонупната грижа около преби 
ваването на гостите и участни

бата

ич, в името на Съюза и коми 
тета за култура, и комисарът 
на изложбата Божидар Бек.

В кратката си реч послани- 
Урошев напомни, че то 

ва е първа по-голяма манифе 
стация в осъществяването на 
новата програма на културно 
сътрудничество между 
страни и че след четири дни 
в Белград ще бъде открита 
изложбата „Тракийско изкус
тво”. Изтъквайки, че „ние в 
Югославия вярваме, че с раз 
мяната на изложби, както и 
други облици на културно съ
трудничество, се разширява 
кръгът на информации за живо 
та в дадена страна и че мо
гат да имат положително отра 
жение за по-добро разбирател 

между народите и съв 
между

ците във викторината.
Във викторината се събрев- 

новаха общо 46 ученици, от 
които по история, сърбохър
ватски език и музикално въз-

кът

попитание по дванадесет и 
български език десет. Крайно 
то класиране в нея е следно
то: по история* — Саша Вуна- 
шинович от Сурдулица, Соня 
Милованович от Бабушница, 
Ивайло Караджов от Бистър, 
по сърбохърватски език: — 
Весна Йович от Димитров
град, Милена Маноилова от 
Трънски Одоровци и Никола 
Васев от Горна Лисина; по 
български език 
менова от Димитровград, Ду
шица Тодорова от Трънсно О-

Реданторът на „Другарче” Милан Величков 
победителите

ланова от Поганово и Драган- 
ка Янева от Божица.

След винторината — от име 
то на местната общност и об 
ществено-политическите орга 
низации в Божица думи на 
благодарност и признание на 
организатора и участниците 
във викторината произнесе

провъзгласява
дулица.

Любен Величков, председа
тел на ОК на ССРН, от име
то на обществено-политичес- 
ните организации на Сурдули
шка община поздрави участ
ниците във викторината, гости 
те и останалите присъствува- 
щи и между другото 
„Такива и подобни манифеста 
ции най-добре говорят

Любен Михайлов, председа
тел на местната общност и
директор на основното учили 
ще в Божица, а поздравител
но писмо до другаря Тито про 
чете Денко Рангелов, журна- 

„Брат-

ство
купните о^ тношения 
държавите”, Урошев 
уверени, че тези изложби ще 
бъдат принос в тази насока.

Катя Ка-
изрази

каза: лист от издателство 
ство” в Ниш.Ясмина Станчевапитание

от Горна Лисина, Бранна Ми- М. Величков(Танюг) колко

УЧЕБНОТО ДЕЛО

лище също тако определен брой методични 
единици ще се разработят на по-подробен на
чин от епохата на ранния феодализъм включ
вайки до Втората световна война.

В областта на генграфията, учиниците от 
шестите класове пообстойно ще изучават наци
оналната география на България, като между 
другото се запознаят с нейното положение, гра
ници и величина, природните и области, нли- 
мата, животинския свят, реки, езера, мо
ре, туризъм земеделие, съобщения, култура, 
просвета, национален състав на населението и

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ

3 акона за училищата на народностите 
в Социалистическа република Сърбия регулира 
и задължението на обществено-политическата 
общност в обезпечаване на допълнително изу
чаване на на някои образователно-възпитателни 
области, свързани със съответния народ на да
дена народност. В този случай българската и 
албанска народност в Сърбия според законни
те предписания в своите училищата реализи
рат и допълнителни програми из областта на 
историята, географията, музикалното и изобра
зително изукство в основните училища и из 
областта на историята, изобриразителното и му
зикално изкуство в среднонасочените училища.

Във връзка с торната специална служба при 
Завода за развитие на възпитанието и образо
ванието в Сърбия, предложи тези дни на Ко
мисията за училищата на народностите в ре
публиката, изготвени проект,опрограми, които 
бяха найобстойно обсъдени, с повечето забе
лежки и допълнения и в пречистена форма бя
ха представени на Просветния съвет на Сър
бия за приемане.

Просветният съвет на пооледното ои засе
дание от 10 ноември тази година, след като ра
згледа материалите, чрез глаоуване ги и прие 
с което и официално същите ще могат да се 
прилагат в основните и. средните насочени учи
лищата на българската народност.

В какво всъщност ще се състои допълне- 
телно възпитателно и образователно изучаване 
на отделните учебни дисциплини?

Учебните програми за училищата ,в Сърбия, 
които са приети преди една година, се отнасят 
до всички училища, а в тоя случай и за бъл
гарската и албанска народност. Новина с допъл- 
нитените програми е в товя, че в отделните уч

ебни области учениците 
получават нови или разширени 
делни методични еденици по история, геог
рафия, музикално и изобразително изукство.

Така например: в областта на историята 
учениците от българската народност в шестите 
класове по-обстойно ще се запознаят с основ
аните събития от миналото на югославските на
роди и народности, както и с някои допирни 
точни от това минало с българската история, 

създаването на Първото и Второто 
царство, канто и средновековната

от народността ще 
знания по от-

пр.
При обработка и реализиране на програми

те от областта на изобразителното и музикално 
изкуство, учениците от българската народност, 
оовен че ще изучават постиженията в страната 
си и между
сти, в някои методични единици това ще свър
зват и с определени 
■и в България,

югославските народи и народно-

а главно 
българско
култура на българите и нейните връзки с кул
турата на тогавашните им съседни балкански 
държавични. В седмите класове по-обстойно 
ще се изучава историята на българския народ 
и неговите борби за национално освобожде
ние от турчите, както и национално-революцио- 
но.то движение за национална и черковна сво
бода, свъзрано с дейността на народните буди
тели Ботев, Левски, Рановсни, Каравелов и др. 
накто и завоевателните претенции към Македо- 
дония. В осмите класове вниманието на учини
ците ще се опре на ролята на България между 
двете световни в ойни, нейното участие като 
съюзник на Германия през Втората световна вой 
на и помощта на Народооовободителната войска 
на Югославия при формиране на някои парти
зански части на територията на Югославия- В I 
първи и втори клс на оредното-насочено учи

постижения на това поле 
а също така и постиженията, ко

ито е в областта на изобразително изукство по
стигнала българската народност в Югославия 
чрез своите културни дейци каквито са Никола 
Антов, Слободан Сотиров, Душан Донков, Зори- 
ца Николова — Костич и други, както и гости- 
шенидта в областа на музикалното поле, на по- 

на архитентурата, историческите паметни
ци в средата на българоката народност, каквито 
са манастирите Паля и Погановски и друго.

Просветния съвет на Сърбия, накто и съо
тветните комисии, които са работили върху кон
цепциите на горните програми считат че с тях
ното научно реализиране, учениците от българ
ската народност ще могат да получат 
знания и правилен поглед върху 
свързани с тяхното шнолуване.

лето

пълни 
много въпроои,

Кирил ТРАЙКОВ
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ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА 
МЛАДЕЖ КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКТА
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Предстои Ч \ щ. 'интензивна дейност

У

Конференцията прие отчет
ния доклад и Програма за иде 
предстоящия едногодишен пе 
риод. Избрано е ново Предсе 
дателство с 18 членове и 12 
делегати за Общинската кон 
ференциж на Съюза на социа 
листичеоната младеж в Дими
тровград, а за председател на 
Председателството на Училищ 
ната конференция е преизбран 
СЛОБОДАН РАНГЕЛОВ, 
ник от четвърти клас на 
назията „Й. Б. Тито" 
тровград.

!■

— Безспорно 
председателя на Председател 
ството — имахме и пропуски

фета на 28 март т. г. когато 
тя нощува в гимнацията и др. 
не са малки.

ПОДЪЛ Ж'И

1
И РЕЗУЛТАТИТЕ ТРЯБВА ДА 
БЪДАТ ПО-ДОБРИ. . . - т

— Нашата главна задача — 
продължи Рангелов УЩ.е уче
нето. Наистина по успех сме 
между първите в групата на 
средни училища, обаче, меж 
ду първите сме и по броя на 
отсъствия ич повтарящите. За 
дача е на всечи младеж и де 
война да положи всичките си 
ли за подобрение на състоя
нието. След това — завърши 
докладващият 
ход практическото прилагане .на 
насоченото образование с об 
ща основа, трябва да дадем 
допринос към осведомяване на 
осмокласниците, 
трябва още в скамейката да 
види своето работно място т. 
е. своята бъдеща работа.

уче- 
гим- 

в Дими-
ш ш

Момент от мача по баскетбол

ОРГАНИЗИРАНИ СМЕ ПО-ДО
БРЕ. . . ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ ПОСРЕЩНА 

ХА КОЛЕГИТЕ СИ ОТ ГОДЕЧ (НРБ)

понеже е в
Поздравявайки 

щите, председателят на Учи 
лищната конференция на Съ 
юза на социалистическата мла 
гимназията е по-добре органи 
зационно поставена сега и ня 
ма по-голяма първична младе 
жка организация от 30 младе- 
же. Именно, една паралелка 
— идна първична организация- 
Това дава възможност за по- 
голяма дейност през настоя 
щата изборна година.

В доклада се чувстваше и 
самокритичност, особено за 
направените пропуски в изте 
кпата година.

присъства- ПОЛЕЗНА
СРЕЩАУченикът

В разискванията взеха учас 
тие Деница ИЛИЕВА, Момир 
ВАСОВ, Любиша ВАСОВ, Ни
кола ГЕОРГИЕВ, канто и гости 
те от ЮНА и председателят 
на Общиноката Конференция 
на Съюза на социалистическа 
та младеж НИКОЛАЙ ПЕЙ
ЧЕВ.

Слободан Рангелов
На 11 ноември т. г. връщай 

ки посещението, група сред 
ношколци от гр. Годеч (НР Бъл 
гария), пребиваваха в Дими 
тровград, нато гости на сред 
ношколците в гимназията „Й. 
Б. Тито".

Младежта от крайгранични 
те съседни градове, срещата 
обогати с хубаво организирани 
спортни състезания по тенис

на маса, футбол, шахмат. . .
Така договореното крайгра

нично сътрудничество се раз
вива по плана.

неуспех в акцията „Най-добър 
ученик, паралелка, клас и учи 
лище”. И работата на отделни 
те комисии не е била на нуж 
ното равнище. Обаче, успехи 
те ни в трудовите акции, ор 
ганизацията на посрещането и 
изпращането на Съюзната ща

д. с.

СРЕЩИ
Д. С.

ОБИЧАБАБУШНИЦА

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И РЕВ0ЛЮЦИ0 

ННИТЕ ТРАДИЦИИ ОТ НОБ
СЕЛСКИЯ
ЖИВОТ

В годината на Титовите и на 
ши юбилеи — 40-годишнината 
от идването му начело на на 
шата Партия и 85-тия му рож 
ден ден 
но възниква и въпроса за раз 
витието и таченето на славни 
те традиции от Народоосвобо 
дителната борба.

Как тези свещени завети на 
поколенията, които с небивал 
героизъм и самообладение. с 
цената на овоите животи да 
станат близки на всички тру 
нещи се хора днес, предимно 
на младите?

Всред множеството форми 
за развитие и течене на тради 
циите от Народоосвободител- 
ната борба е и местната об 
щност.

В Бабушнишка община, ноя 
то има хубави традиции в то 
ва отношение, местните общ
ности са включени в развити 
ето и теченето на традициите 
от НОБ наравно с останалите 
самоулравителни структури.

Развитието на традиците от 
Народоосвободителната борба 
в местните общности е пое 
тояиен дълг и задача на вси 
чни самоуправителни субенти 
в нея-

За тяхното успешно органи 
зиране и провеждани, при по 
вечето местни общности са 
създадени координационни но 
митети, ноито се грижат за 
осъществяването на програми 
те в тази област.

Постоянното внедряване на 
тези традиции, разширяваване

то на братството и единството 
всред нашите народи и народ 
ноеги — са и вдъхновение за 
успешно социалистическо стро 
ителство.

Начело на тази акция са Со 
циглистическият съюз, Съюз 
ът на комунистите, Съюзът на 
социалистическата младеж, Съ 
юзът на бойците и др. масови 
обществено-политически орга
низации, които по своето ес 
тество и задачи

нието — 6 септември, а Зави 
динци, Проваленин, Студена. 
Модра стена, Радосин и Вал- 
ниш 4, докато Модра стена, 
Раков дол и Горни Стрижевац 
— 7 юли, Деня на въстанието 
в Сърбия. Някои местни об
щности за свои празници са 
взели важни дати от овоята 
най-нова история: дата на съз 
даване на партизански отряди, 
на освобождение от фашизма 
и пр.

Като облин на активност в

та, създават съвместни програ 
ми, които 
значение.

С осъществяването на тези 
програми— се върши възпита 
ние на подрастващите поколе 
пия в духа на братството и 
единството, внедрява се социа 
листичесни патриотизъм всред 
младите.

Има и забележителни резул 
тати от тази дейност. Не е за 
подценяване факта, че 24 ре 
лигиозни празника в Бабушни 
шка община са заместени с 
дати от революционното мина

по-дълбоноимат Когато неотдавна посетихме 
първичната партийна организа 
ция в с. Бребевница попитах 
ме, кой номунист младеж, 
девойна най-много се е анга 
жирап в обществените и би 
тови акции. Получихме отго
вор, че това е двадесетгодиш 
ната АНКИЦА МИТОВА.

— Обичам съселяните си. 
Уважавам тяхното трудолюбие. 
Селяните са най-трудолюби 
вите хора. Затова обичам да 
им помагам и физичесни, и 
медицински.

Тана говори медицинската 
сестра Митова, за която има 
ше работа и в София, нъдето 
е завършила средно-медицин
ско училище, в СР Словения, 
нъдето е нонкурирала, колко 
то да се опита, а не и действи 
телно да се раздели от село-

съвсем естестве\

развиват 
дейност и са в позиция да 
съдействуват теченето на тра 
дициите от НОБ да пусна дъл 
боки корени в местната общ 
нсст.

Като една от формите 
дейност при 
традициите от НОБ са и дър 
жавтните и народни празници. 
На 29 ноември — Деня на Ре 
публиката, Първи май, 4 и 7 
юли и др. празненства — ре 
довно се организират тържес 
тва, на ноито се изнасят докла 
ди за значението на тези праз 
ници, за борбата на въстаниче 
ока Лужница срещу българо- 
ф а шисти и те онупатори и пр.

Но това е само, така да се 
каже, една от формите.

В местните общности в Ба- 
бушнишна община е в тече 
ние изработка на програми за 
постоянна активност по разви 
тие и течене на традициите 
от Народоосвободителната бор

развитието и теченето на тра 
дициите от НОБ е и поддържа 
нето на паметниците от НОБ, 
край които всяка година на 
4 и 7 юли се организират рай 
онни тържества.

ло.
Така например, село Брати 

шевац е взело за свой праз
ник Деня на републината, Ба- 
бушница Деня на освобожде-

за
развитието на

М. А.

ЛЕСКОВАШШТ ТЕАТЪР 

В БОСИЛЕГРАД
ТО.

— Работя нанто и останали 
те младежи и девойни. През 
лятото бях бригадирка в мла 
дежката трудова анция на ре 
гионалният водопровод. Десе 
тина пъти идвах с останалите 
селяни на същия обект. Дей 
ствувам в партийната и мла 
дежната организация-

Примера на Митова, следят 
и останалите 11 младежи и дв 
войни в село Бребевница. Те 
хните акции са забележител 
ни и в тържествата по случай 
забележителните дати.

По повод 40-годишнината от 
идването на другаря Тито на 
чело на СЮК и 85-тия му ро
жден ден, Народния театър от 
Леоновац гостува в Бооиле- 
град с две театрални предста 
влелия. За учениците от ос
новното училище „Георги Ди 
М1итров" изпълни пионероно- 
-‘младежиа сцена „Клихераши” 
от Раде Павелнич. Темата на 
това театрално представление 
е свързано с участието на

пионерите в Народоосвободи
телната война. .

Пред учениците от средно
школския образователен цен 
тър „Иван Караиванов" Лесно 
•вашният театър се представи 
с драмата „Петриин венец" 
от Драгослав Михайлович. С 
това представление Лесковаш 
пият театър означи пет десети 
летия на успешна и непрекъс 
ната работа.

ба.
В съдействие с основните 

училища — обществено,поли
тическите организации, на пъР 
во място Съюзът на младеж д. с.в. в.

+
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ДИМИТРОВГРАД

ВМЕСТО КОМЕНТАР Ще с» създаде матща 

и преселнициЕДНО ПИСМО
клуба предлага като възможно, помеще
нието в Спортния център моето в момен
та ползва гостилничароното предприятие 
„Балкан” като бюфет, да се даде на пол
зване на шахматния клуб, а помещението 
на входа да се ползва като зала за тенис 
на маса.

Нашето внимание в момента се спря въР 
иск на шахматху едно писмо — относно 

ния клуб „Димитровград”, отправено тези 
дни до Общинската самоуправителна об
щност на интересите за физическа култу 
ра, обществено-политическите организации 
и Общинската скупщина в Димитровград.

Шахматният клуб, търои обезпечаване 
на помещение необходимо за нормална 
работа на клуба. В писмото между друго 
то се казва, че клубът не ще може да ра 
боти, нито пак да осъщвстява масовост 
в рамките на своята нултурно.спортна дей
ност. Ако не се обезпечат необходимите 
условия за работа, а преди всичко, ако 
на съответен начин «е се разреши въпро- 
съг с помещенията, тяхната дейност ще 
бъде по-слаба от сегашната. Слабите успе
хи в досегашните състезания в Междуоб- 
щинската шахматна дивизия, довежда до 
отсъствие на чувство на отговорност към 
клуба.

Учередителната скупщина, 
-! състои на 11 де- 

От Димитровградска
нея ще бъдат Де

заНа неотдавна проведеното
3тГиГшиаас^НДоТмеиТСр" 
град бе прието предложението 
о Нишния регион да се еьзда 
дят четири Матици на пресел 
циците. Една от тях Да бъде 
— Матица на преселниците в 
Горно Понишавие и Лужница. 
Седалището й ше бъде в ™ 
рот. В нея ше бъдат вилюче 

Димитровградска, Бебушни 
1 Пиротсна община.

До 10 декември т. г. ще се 
избори на делегати

която 1йе_ се 
кември. 
община в 
легерани 10 души.

Основна задача на Матицата 
поддържа връзка с пре 

живещи в различ 
света, да ги 

нашите стопански 
постижения, за

По този начин опоменатите помеще
ния що съотвотствуват ма първоначално
то предназначение, а Спортния център ще 
бъде по-богат за едно хубаво културно 
спортно съдържание. Шахматният клуб 
по такъв начин що бъде в сътоянио да 
заинтересува работническата и средно
школската младеж, що можо до открие 
шахматна школа за младите, ще се създа- 
дат условия за провеждано шахматни със
тезания и състезания по тенис на маса, 
а воички заинтересовани за този спорто
ве, граджани, младежи и девойки, що мо
гат в следобедните часово да намерят 
място за отдих и почивка.

След осъщестяваното на този необхо
димост шахматистите що имот и по-голя- 
ма отговорност за своите неуспехи, се под
чертава в писмото.

е да
солниците, 
ни държави по 
запознава с 
и обществени

сред преселниците от 
потекло владее го

които 
югославско 
лям интерес.

ни
вка и д. с.
проведат

ДИМИТРОВГРАД

ДОГОВОР ЗА КАДРИТЕСегашното положение наистина демо
рализира шахматистите. Така хендинепира- 
■ни идат от мач в мач и още повече се град, а по предложение на 

Ноординациония отбор за 
просите на кадрова политика, 
бе приет документ за нужните 
лроцедурални консултации в 
избора на колегиалните дело 
ви органи в организации 
сдружения труд.

Приемайки

неотдавнаНА проведеното 
заседание на Председателство 
на ОК на ССРНЮ в Димитров

въ-излагат.
Поради това Изпълнителният отбор на А. с.

ИЗ ДЕЙНОСТА НА ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАД

в

този документ, 
е направена още една крачка 
към обобщестяване на кадро 
вата политика. Именно , при 
етият документ не само, че 
подтиква но и задължава по- 
голям брой организации и хо 
ра да креират кадровата поли 
тика. В същия документ е на 
значено, кои са тези органи 
зации на сдружения труд с по- 
широко обществено значение 
и за кои е нужна консултация 
при избирането на председа 

делови

Ще се строи стол 

за 250 ученици
Самоуправителната общност за детска защита в Ди

митровград е единствената, която е доволна от услугите на 
професионалната ои служба. А, тя има нужните помещения 
и специалисти.

Не само че сме ние доволни — заяви Борислав Пешев, 
председател на Изпълнителния отбор на скупщината на са
моуправителната общност, — но са доволни и другите на 
които помагаме.

Завидната дейност на службата и общността въобще, 
ни подтикна да попитаме, накто е запланувано и накво в мо
мента се работи.

— При нас загуба няма — заяви Пешев — онова ко
ето получим — и разпределяме, Както е известно, финанси
раме детската градинка „8 септември”, топлата закуска на 
всички ученици от основните училища в Димитровградска 
община. От година на година изпращаме все по-голям брой 
деца на Адриатика, а отделяме нещо и за инвестиции. Така 
например в 1977 обезпечихме около 1.480.000 дин. от Ре
публиканската общност за детена защита за изграждане на 
нов ученически стол. Намерението ни е този стол 
до^старата училищна сграда на основното училище „М. Пия- 
де”. Строежът трябва да почне най.къоно до 31 декември 
и бъде готов до началото на новата учебна година.

Така успешното действуване на самоуправителната об
щност за детена защита дава пример на истинска 
щита -на малките, а прави детството им по-радостно.

тели на колегиалните
досегашното назва-органи 

ние на директорите.
Организации на сдружения 

труд от областта на стопан- 
се отнасяството за които 

приетия документ са: — ООСТ 
„Димитровград”,
„Братство”, „Циле”, „Градня”, 
„Сточар”, „Балкан”, „Услуга”, 
ЖТП — гарата, както и онези

„Свобода",

организации, чието седалище 
е извън Димитровград.

Извънстопансните организа
ции на които се също такада строим
отнася приетия документ са: 
— Центъра за предучилищно 
и основно образование, гимна 
зията „Й. Б. Тито”, основното 
училище „М. Пияде”, Центъра

за-

на културата, Здравния дом и 
митницата в Димитровград.Д- С.Безбрижна, ко и опена игра...

Д. С.
ДИМИТРОВГРАДСПОРТ

РАЗРЕШАВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ПРОБЛЕМИ
Жилищните проблеми в Ди 

митровградска община беше 
тема, която на съвместно за
седание обсъдиха Изпълнител 
ният съвет на Общинсната 
скупщина и Изпълнителният 
отбор на Самоуправителната 
общност за нвартируване.

Формирана през декември 
1974, Скупщината на общно 
отта учредена през 1975, а 
крез 1976 отново избирани де 
легати и отново учредявана 
Скупщината й, може овобод 
но да се каже, че тази об
щност все още не е „зажи
вяла” и все още не води по
литиката в областта на нвар 
тируването в общината.

Естествено, че тази общност 
е изправена пред редица про 
блеми, но болшинството от тях 
все още остават без решение.
За тяхната дейност говори и 
фактът, че в течение на тази 
година не е започнало изграж 
дането нито на една обществе 
на квартира в общината, а с 
години не е изградено делово 
помещение.

Убедително поражение на 

»Ае. Балканони« В началото г 
беше проведено

на тази година 
1 и заседание 

с представителите на основни 
те организации на одружений 
ТРУД. на което се разисква за 
сдружаване на средствата за 
жилищно строителство, 
големите трудови организации 
отказаха да сдружават своите 
средства с общността, поне
же тя и нямаше своя програ 
ма. Специалистите пък от об 
щността изтъкваха, че не мо 
гат да изготвят програма, с 
оглед че не разполагат с 
новете на трудовите организа 
ЦИ'И, въз основа на които биха 
изготвили' програмата. По този 
начин и не се тръгна 
чалната точка.

На заседанието се обсъди и 
информацията за състоянието 
на фондовете в тази общност. 
Беше изтъкнато, че средствата 
събиращи се от нвартиранти 
те в обществените квартири 
са толкова ниоки, че от тях 
не могат да се обезпечат дори 
и средства за амортизация на 
сградите. Оовен това

обществените блокове са 
бездейни, а за същите дори 
не се знае кога последен път 
са избирани, имат

в

ли правил 
ници за работа и прочке. А 
всичко

„ОМЛАДИНАЦ” (Г) — „АС. БАЛКАНСКИ” 3:0 (2:0)
това говори за едно 

хаотично положение и за без 
брой проблеми в областта на 
квартируването.

Изхождайки 
на заседанието 
е необходимо да се

Най-Гнилан лото време от 90 минути, кол 
кото продължи мача, бяха до 
машните футболисти.

За отбелязване е тук, че до 
заключение на състезанията 
в дивизията „Изток” на МФС

село недалеч от 
Пирот, на 13 ноември. Тере
нът неравен. Времето сухо, 
идеално за игра. Зрители око 
ло 100. Съдийската тройка, 
предвождана от Апексич от 
Алексинац — слаба.

„Ас. Балкански” — Ставрев 
К. Марков, Иванов, Петров, 
Пейчев, Тодорович, Ставров 
Д. Тодоров (Йорданов), Ден- 
ков, Кръстев и Алексов.

„Омладинац” — Дончич, Ве- 
лкович Й, Велкович Р, Джормч, 
Спасич, Младенович, Йовано- 
вич, Кърстич, Велкович Н, Ста 
ноевич, Маркович (Гроздано- 
вич).

от посоченото
се реши, че

раздвижи 
програма, за решаване на !и 
лищните проблеми 
те организации г 
ТРУД, общностите

— Ниш има само още два нръ 
га. Димитровградските футбо 
листи най-напред ще бъдат 
домакини, а в XIII нърг от таз 
годишното есенно първенство 
ще гостуват в Житковац. Съ- 
щЖо така желаем да подсе 
тим че „Ас. Балкански” досега 
е спечелил само два мача, за 
губил четири, а три играл на 
равно, докато един не е одър 
жан. Както се вижда, изгледи

в основни 
на сдруженияпла

на интереси 
те и останалите организации 
и общности. Тази програма, то 
страна на общността, трябва 
да се изготви до края на фе 
вруари 1978 г., а ООСТ се за 
Дължават до 15 декември т. 
г- Да презентират плановете 
си на Общността. Общността 
за нвартируване трябва 
готви програма

от на

Голмайстори: в 18 минута 
Маркович 1:0, в 42 минута Вел 
кович Н. 2:0 и в 73 Йованович 
3:0 за домашните.

Убедително по-добри за ця

те за по-високо клаоиране в 
дивизията 
със слабата ои игра и не зас- 
лужуват.

да из
„ за изграждане 
на жилища през 1978 и дълго 
срочна програма за

димитровградчанй

разрешава 
не на жилищната проблемати 
на в общината.

д. с. съветите А. Д.
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Защо 

умират 

зайци е

Нови издания на „Братство”

околност НА СЕЛО ВЛАСИ
(Отнъс от По долината на Ерма — др Спас Сотиров)

В настъплението пред колегите си Буе се стремеше 
да докаже, че извор-майна на река Нишава е всъщ
ност Суковската река (Ерма) и че тази река е изгуби- 

.ла към Пирот и Ниш името си само поради кратноте- 
чение на Пинска от Калотино до Димитровград (Ца
риброд), което върви паралелно с между континентал
ния път. Според Буе и най-старите географи не Ни- 
ваша а река Сунова (Ерма) споменавали като десен 
приток на Морава! Поради тия и други трудове от ка
питално значение Златарски сравни Ами Буе ласкаво 
като Нестор на Балканологията!

Проучавайки същото Влашко ждрело друг един 
на географията, сръбският професор Цвиич 

дойде до нова плодотворна идея: клисурите на Пони- 
шавието и неподобаващите на тях проломи из другите 
облаоти на Балкана, смята той, са били най-напред 
огромни пещери, т. е. корита на силни подземни ре
ки. Таванът на тия подземни реки по-къоно се срутил 
и пещерите се превърнали в проломи и дефилета. 
Явлението започнало да се случва преди хиляди годи? 
ни, обаче срутването на късове от скалите продължа
ва и в „модерни” времена. И във Влашкото ждрело 
едно от по-големите срутвания се случи през 1955 
година, когато огромен блок се откъонал от височини
те и паднал със силен трясък в Ерма. Подобно на ос
таналите грамади и той препречил пътя на струите на 
Ерма, които блиснайни се от отраните им яростно се 
вълнуват все до изхода от Ждрелото. Трясъкът и 
ехото от падоалия 1955 година блон силно изплашил 
и разтревожил жителите на село Власи, но не и мла
дежта, която нехайно летно време отива на къпане 
тъкмо в най-опаоните места и силни бързеи.

Клисурите в Понишавието, според Яннович, се об
разували по времето на оцеждането на отделните 
езера съществуващи в миоцена: Нишкото, Белопа- 
ланачкого, Пиротското, Трънското и т. н., което ще 
рече, Сичевашка клисура е по • стара от Ермината, 
Влашкото ждрело малко по-старо от Одоровското, Одо- 
ровското от Трънското и т. н.

Огромните орешаци, които Иречен споменава в 
дневника си, сега са намалени на единични дънери 
тук-таме в котловинната. Старите влашки орехови го
ри са сигурно били самоникли, естествени, автохтони, 
въпреки че родината на ореха е Югоизточна Азия. За 
такива подобни орехови гори в дефилето на Гърдели- 
ца преди двадесетина година писа белградският бо
таник (роден в Димитровград) А. Гигов, като ги отнесе 
към остатъци от реликтни фитоценози.

Случи се по някога, дори всерд бял ден, върху 
нлоните на някой орех да съзрете пъргаоа тъмноко- 
смата катеричка, която събира запаси за през зимата. 
Една година наблюдавахме следното събитие: върху 
грамаден орех над дядо Рагината воденица беше се 
възкачила малка катеричка с лъскава козина. Под 
стъблото пъшкаше настървено нашенец, типичен шоп,

(Следва)

г Вестта, 
умират 
вистна болест, от някои 
ловджии и ловни орга
низации се прикрива. Ве 
теринарната служба още 
не е открила причини
теля на тази болест, но 
засега се твърди, че 
зайците не са заразени 
с бацили на туларемия- 

'Ветеринарните специа
листи умоляват ловджии 
те от всички краища на 
Сърбия да съобщават 
веднага 
следи на умрели зайци, 
а умрелите да изпращат 
на преглед.

че зайците
от за сега неиз

Братство

БРЕМЕТО
Най-сетне след продължително хубаво и слънче

во време настъпи период, който и в нашите краища 
показа, че е пристигнала есента. В някои краища 
тази промяна на времето донесе и сняг. Сняг падна 
и по върховете на планините в Югоизточна Сърбия 

Метеролозите предвиждат и през следващите 
дни да продължи предимно облачно и студено вре
ме. Температурата ще намалява и през следващите 
дни ще се движи от нула до 10 градуса.

Въпреки това, че дъждове не валят, специалис
тите предупреждават земеделските производители да 
не чанат, а да продължат с есенната сеитба.

великан

ако забелязат

Въз основа на чл. 24 на Правилника за реша
ване на квартирните въпроси на ползуващите пенсия 
Първостепенната комисия за решаване на потребите 
за квартири на ползвателите на пенсия в Димитров
градска община обнародваДъб

ОБЯВАстар 300 

години
За даване на заеми на ползвателите на пенсия 

за изграждане на нови и поправна на стари жилищни 
сгради.

Сумата от 400 хиляди динара във вид на заем 
ще се даде на ползвателите на пенсия за:

1. Купуване, завършване или построяване на 
,собствени жилища.

2. Поправка или ремонтиране на собствени се
мейни жилищни сгради и апартаменти.

С молбата за получаване на заем по точка 1 
представя се договор за купуване, доказателство че 
кандидатът има одобрен проект за строене и лона- 
ция. С молбата за получаване на заем под точка 2 
трябва да се достави позволително за строене и дока
зателство за собственост.

Молбите се пишат на предписан формуляр, който 
може да се получи от професионалната служба на 
общността по пензионно и инвалидно осигуряване.

Срок за доставяне на молбите е до 25 ноември 
1977 година. Документите се предават на професи
оналната служба на Общността по пенсионно и инва
лидно осигуряване в Димитровград.

От комисията за решаване на нвар-

В село Таново, нъдето през 
1815 година извунна Штороте 
сръбсно въстание против тур 
ците се намира Дъб стар 300 
години.

На това място, 
през годината, хората тук се 
събират и изнасят 
когато княз Милош се объР 
нал към селяните със следни 
те думи: „Ето мен, ето вас — 
война с турците”.

Дъбът е под защита на дъР 
жавата.

един път

спомени

тирните въпроси на получаващите 
пенсия в Димитровград

ИН МЕМОРИАМ

Покана за абониране на ))Братство«На 24 ноември т. г. се навършават 9 години от 
смъртта на нашия съпруг, баща и дядо

БОРИС РАНЕННОВ ЯНЕВ УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛЮ!
Абонирам се на весник „Браство” от 1 януари

1978 година до-------------------------- .
Вестника ми изращайте на следния адрес:

Вестник „Братство" върши 
набиране на абонати за пе
риод след 1 януари 1978 годи 
на. За тази цел поместваме 
долната заява.

Като на редовен читател и 
приятел на вестника, обръща
ме се нъм теб с молба, до
волното желаеш да бъдеш а- 
бонат и занапред, да попъл
ниш, отрежеш и върнеш заяв 
ната на адрес на „Братвство" 
Кей 29 декември № 8, 18 000 
Ниш, най-нъсно до 20 денем 
ври т.г.

от с. Долна Лисина.
Понлон пред светлата му памет!

От съпругата Асна, сина Драган, дъ
щерите Верна и Миланна и семей
ствата им.

Име (собствено и фамилно)

село (улица)

ТЪЖЕН ПОМЕН Поща

Абонамента ще внеса в срок от 15 дни след по
лучаване на сметната.

Измина една година от смъртта на снъпия ни ро
дител

АРБА СТАИШ ПЕЙЧО! БЛАГОДАТземеделец от с. Плоча — Босилеградсна община.

На 20 ноември (в неделя) в 11 часа ще се съ- 
покойнина в дома на семей-

сното робство мината била из 
позвана от италианбка фирма.

Благодат е мина в Босиле
град ска община, откъм южна 
та страна на планина Бесна 
Кобила. Миналото на мината 
не е много известно, но се 
знае, че старите римляни са 
използували оловно-цинковите 
руди на тази мина. След тур

стои годишен помен на 
ството в Плоча.

Работниците били подложе- 
екоплоатация.Молим роднини и приятели да присъствуват на ни на тежна 

Някои от тях били организира 
ни в работничесни организации 
и чрез стачни искали да подо 
брят своето положение.

помена.

Опечаленото семейство
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МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
своите дългове,върнали

направили иъм частни 
и възобновили к ъшите 

на селото. Счита се, че това 
от най-големите ложа 

в нашите краища.

те
които
лицаВЪПРОСИ:

1. Нои са притоците на Драговищица? I е един
риКаменица?2. През ноя година бе опожарена

Герин Висон?
3 ВИСОН е планинска об- 

СърбияЮгоизточна3. Кои села се намират в ласт в
заградена от Стара планина и 

от която прина 
Димитровградска 

част от Пиротска

Видлич, част 
длежи населото били при 

се обърнат с мол 
събрание

жителите на 
иудени да 
ба до народното 
•на тогавашна България дз МУ 

помощ. Селото лолучи- 
11 000

ОТГОВОРИ:
община и 
община — наречени Горен и 

Висок. Горния Вис01< 
Сенокос,

1. ДРАГОВИЩА, река в Бо 
община, се обра 

БОЖИЧКА 
РЕКА. Бо

силеградсна 
зува от две реки:
РЕКА и ЛЮБАТСНА 
жичка река извира от западни 
те склонове на „Кръвави кам
ък", като буен планински по
ток. В своето течение изменя 
името си според названията на 
местата, къдото протича.

Точно на един километър от 
Босилеград при местността ,,Ва- 
лявици", Божичко река, след 
нато •напусна завоите се влива 
•във водите на Любатсни река 
и оттук носи името ДРАГОВИ 
1ЦИЦА. Отначало реката нав 
лиза в Тесна клисура. Корито
то на реката не е по-широко 
от 20 до 30 м.

На 9 километра под Босиле- 
• град в Драговищица се влиза 

Бреонична рена, а на 13 
южно от Босилеград — Бран

Долен
обхваща

даде
ло помощ в износ от

селатаяъзк и
РЕЗИЪЛК

I
Изпрати ми абър сват Гога от Строшену чешму: 

Манчо, ко знайеш да знайеш, ама гледай одма да 
дойдеш, че има у Цариброд сеирбаджан. Помисли 

па ои реко: а бре Манчо за тебе ли йе теквая 
работа, я си седи дома, не резили се под старе годи- 
не! Очеш, ама нещо ме гьделичка, мирку не ми 

Манчо да не идеш? Истина, стар си
случи

'.ггьгпа 6/о*о

СИ,

дава: защо па 
човек, ама йеднуш у сто године може да се км

текова нещо. ковска рена.
2. Село Каменица в Димит

ровградска 
пожарено през 1887, преди 90 

Почти цялото село би 
обхванато в от пламъците 

на огъня- Десет години то не 
могло да се обнови и затова

СвЬго 1111Постегну си опънците — па айде у Цариброд 
Извади си билет ко що му йе ред. Ченам, чекам, гле- 

коджа народ се насъбрал и сви чекайУ- • •
община беше о-

дам ДолниКаменица, Брайковци, 
и Грони Криводол, Вълновия 
и Славиня- (Карта на Висок).

дини. лева и било задължено 
върне дълга в срок от 10 го 
дини. С тази помощ селяни

да
лоПо йедну време видим нищо нема да буде од 

сеир-баджан. Тамън реши да върнем билетът, 
дойдоше две турйиже. Кажу другите залетели

тия 
те ти
по пут, па че дойДУ по-послове. ка, само че всяка годи 

на купувам жилетка 
по-голяма с един но
мер. ..

— Татко, направих си 
цигулка!Пак реши, че чекам! Ка съм изгубил толкова 

време и минул тенъв пут — че чекам.
— Браво, момчето 

ми! А отнъде взе стру
ни!А младиня се насъбрала, стойу под пенжеру- 

на културният дом понадзърне некоя от турГш- 
онаю. Вати ме срам, та си рено дай

— От пианото! оБащата: — Ще въР 
вим ли, или ще се 
качим в автобуса? 

Детето:
да вървим, но ще ме 
носиш на рамене!

ту
Лекар-психиатър 

га телефонната слушал 
ка и чува женени глас: 
„Докторе, моят мъж 

въобразил,
Какво да правя?”

— Можете ли да ми 
го доведете?

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

ВДИонете, почну да 
да си мърднем малко. По добре — Моята съпруга е 

— скромна. Всяка годи 
на й купувам по една 
жилетна и толноз.

— И аз постъпвам та

Тамън да мърднем теЪи неной че каже: и ду! 
Сви потърчу ка он синдранът се смейе и каже ядъц!

че еси е 
кон.

оА времето си се върти, върти. Стану голема 
?)и. Виде се дека никакъв сеир-бад- 

нема да има, народ поче да се разотоди. Рено- 
йутре че дойДУ- Издеяни се, ама си реко че

вечера — нема 
жак 
ше:
дойдем и йутре. о

Преди да си пойдем, йедън от културният дом, 
реноше не пуща девойчетията, оче да му плате дека 
му киното пропадло. Я съм чел по весниците кико се 
ниднапуйу авиони: ДЦ-9, Боинг... Ама нигде не съм 
чел да се ниднапуйу играчице. Он човекът може да 
йе прав, ама тека испаде, голема гюрунтия се ди-

След излежаната при 
съда двама криминал- 
ци затворници се сре 
щат пред входа на за
твора.

— Ще вземем ли ав 
тобус — пита единият. 

Но канво ще го 
отговаря дру

же.
правим
гият.Кво да ви расправям повече — и на йутре дън 

•излезе но ще рече ония: ядъц!

Изгуби си два дъна — язък за временцето. Мо
жеше за това време да се докарам двоя кола дървца. 
Че улови време, па зимусна има да се чешем куде 
ме не сърби.

о

Две п риятелни разго 
варят помежду си:

— Винаги съм се пи 
тапа защо англичаните 
предпочитата да пият 
чай-

— Защото ти никога 
не си опитвала тяхното 
нафе.

Манча

1

Съвремени
кражби
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