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Голям принос на приятелството и сътрудничеството

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ СР РУМЪНИЯ
Президентът на СФРЮ и 

председател на СЮК Йооип 
Броз Тито на 3 и 4 декември 
т.г. направи официално прия 
телско посещение в Социали 
етическа република Румъния 
по покана на генералния сек 
ретар на Румънската комуни 
етическа партия и президент 
на СР Румъния Николае Чау 
шеску.

Президентите Тито и Чауше- 
ску се срещнаха в знак на 
голямото съвместно дело на 
югославските и румънските 
строители — изграждането на 
големия енергиен и плава 
телен обент на Дунав — „I ер 
дал 2". двамата президенти 
се срещнаха на югославска 
територия:
Кусяк край 
на, че гостът посрещна своя 
домакин на своята територия 
което само по себе си илю
стрира приятелството и ис
креността на отношенията ме

на независимостта и суверени 
тета, равноправието терито
риалния интегритет и ненаме 
сата във вътрешните работи: 
в дух на сълидарност и взаим 
но уважаване при взаимно ува 
жаване на собствените пъти 
ща в изграждането на социа 
лизма в двете страни и на 
особеностите на международ
ната им позиция- В отноше
нията между двете страни 
доживяха пълната си афирма 
ция-. •

По^нататън в номщнинето 
се казва: Потвърдени са ста 
новищата от изявлението, под 
писано през септември 1976 
година за политичесната роля 
на националните малцинства 
в развитието на сътрудниче
ството и приятелството между 
народите на двете страни. Из 
казвайки готовност за по-на- 
татъшно полагане на усилия за 
издигане на всестранното съ 
трудничество между двете 
страни, президентите Тито и 
Чаушесну подчертаха, че раз 
витивто на югославсно-румън 
ските отношения отговаря 
не само на основните инте 
реси на, двете съседни соци
алистически страни но пред
ставлява крупен принос към 
афирмацията на демократични 
те принципи в международни 
те отношения, за отслабване 
на непрежението, укрепване 
на равноправното сътрудниче
ство и сигурността в Европа 
и в света в борбата за мир и 
обществен прогрес.

Сърдечна среща и успешни разговори между президен
тите Тито и Чаушеску. Ръководителите на двете държави и пар- 
тии откриха възпоменателни плочи на югославския 
бряг на Дунав, с което бе означено началото на изграждането 
на хидроенергийната и плавателна система „Гердап 2”.

:
и румънския

в пристанището 
Неготин. излез

жду двамата президенти и две 
те съседни социалистически 
страни.

Срещата между другарите 
Тито и Чаушеску в Кусяк бе 
изключително топла и сърде 
чна. След нратка церемония 
на посрещането двамата пре 
з иден ти на пространно плато 
над Дунав откриха възпомена 
телна плоча с надпис: „На 
3 декември 1977 година в при 
сътвието на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито и на 
президента на СР Румъния Ни 
колае Чаушеску по тържес
твен начин започна изграж 
дането на хидроенергийната 
и плавателната система „Гер 
дал 2”, символ на братското 
сътрудничество и приятелство 

СФРЮ и СР Румъ

Президентите Тито и Чаушеску

на Изпълнителния съвет 
Сърбия Душан Чнребич, чле 
нът на Съюзния изпълните
лен съвет Милорад Бировлев 
и югославският 
Букурещ Трифун Нинолию.

Жители на Неготин, работни 
ците от ВЕЦ „Гердап”, труде
щите се и гражданите от цяла 
Крайна тържествено посрещна 
ха президента на Републиката 
като най-енъп гост. Така беше 
в Неготин, в Кусяк и в другите 
места по пътя иъм Румъния и 
след завърщаието му от успеш 
«ата мисия на мира и сътруд 
ничестаото.

щия момент бе подчертано 
че трайна и незаменима осно 
ва за развитие на отношения

на та и сътрудничеството между 
двете страни представлява 
взаимното уважаване зачитането между 

ния”.
Вспоменателна плоча с подо

посланик в
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО СЛЕД ЗАВЪЩАНЕТО В БЕЛГРАДбен текст двамата президенти 

откриха и ла румънената стра 
на — на големия остров Ма ВЕЛИЧАВО СЪВМЕСТНО ДЕЛОре.

След това на остров Маре 
се състоя голям 
народен митинг, на който лро 
изнесоха речи

съвместен

копредседате 
на Смесения комитет за — каза президентът Тито за строителния подвиг „Гер

дап 2" па нашата страна и на приятелска Румъния.
— Висока степен на сходство на становищата на наши

те две социалистически страни и партии

„Нашето приятелско посе
щение в съседна Социалисти 
чесма република Румъния п0 
локана на председателя Чау- 
шеоку, беше — макар и отно 
сително късо — твърде съдър 
жателно и извънредно успеш 
но" — заяви президентът на 
СФРЮ и председател на СЮК 
Йосип Броз Тито олед завръ 
щането си в Белфад.

В изявление за югославска 
та общественост, президентът 
Тито след това каза:

„Ние най^аггред открихме 
работата по изграждането на 
хидроенергийната и плавател 
ната. оистема „Гердап 2". Ця 
лата хидроенергийна и пла 
вателна оистема — като се 
има предвид онова, което ве 
че сме построили и онова, ко 
ето ще построим — по свое 
то икономическо и политиче 
сно значение представлява 
наистина единствен билатера- 
лен похват. Това величаво съв

лите
стопанско сътрудничество меж 
ду Югославия и Румъния Ми 

Бировлев и Георге Оплорад
рен. РАЗГОВОРИ В ДУХ НА ПРИЯ

ТЕЛСТВО
След митинга, на който по 

край двамата президенти при
югоолавоната1 и .румънсжаТа да В съвместното номюнино за 
легация и другарите Драгос- разговорите Тито Чаушесну, 
лав Марнович — председател водени на 3 и 4 денември в 
на председателството на СР Турн Северни между другото 
Сдобия и д-Р Тихомир Влаш- се назва: „Разговорите премина 1лроия_ «Р на цк ха в атмосфера на приятелство
на СНС Тито и Чаушесну и и откровеност, пълно взаим- 
придружаващите ги личности но уважение и разбиратетел 
замитаха в град Дробету Турн ство. Ръноводителите на две 
Севеоин Същия ден олед обед те държави и партии с удо 

животен град на Ду волотвие подчертаха особе 
започнаха югославсно-ру- ното значение антуалност на 

мъноките политически разго принципите и целите на съв
следващи™ дГ"" " И3 Г™п^ Ж

на Бщтославснорумънони- 
лрисъствуваха членът на Изпъ те отношения и сътрудничи- 
присъст у иомитет на Продев ството на между
лателствого на ЦК на СЮК ни на между народен план. 
Драго^еГ стзврев, подпредсе Съгласно изявлението се раз 
датолят на Съюиия изпълни виваха отношенията I оътру 
гален свет и съюЦен соире дничеството между СФРЮ и 
тар на Снш1те “аботи Ми- СР Румъния, СЮК и РНП във 
лош Минич, председателят всички области. И в настоя-

народното работническо и 
комунистическо движение. В 
съвместното съобщение под
борно се посочват резултати
те от нашите разговори. И то 
зи път дойде до израз висо 
ната степен на сходство на ста 
становищата на шите две 
социалистически страни и пар 
тии.

местно дело на нашата стра 
•на — а преди воичко и а Соци 
алистическа република Сър
бия — и съседка Румъния, на 
нашите и румънските строите 
ли свидетелствува за дълбоко 
то доверие и приятелство ме 
жду нашите две страни и мо 
же да служи за пример.

По време на всестранната 
съредечна и приятелска размя 
ка на мнения с президента 
Чаушесну — а отделни разго 
вори имаха и моите сътрудни 
ци със своите партьори — 
ние се споразумяхме и зана
пред всестранно да подобря 
ваме нашето и и паче твърде 
плодовитото сътрудничество 
във воички области, а също 
така и струдничество между 
Съюза на югославските ному 
писти и Румънската комуни
стическа партия.

Разговаряхме изчерпателно 
и за актуалнитв въпроси най 
то и за процесите в между-

налич

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ДЕТАН
ТА

в този
Нашите две страни, които 

твърде добре сътрудничат в 
работата на Белградската об 
щоевропейсна среща, ще по
лагат и занапред усилия за 
да укрепва сигурността и кол 
кото се може повече да се по 
добри сътрудничеството в Ев 
ропа, при което важна роля 
има укрепването на 
на доверие. Ние

(На 2 стр.)

нав

двете стра
лнителния

мерките
съвместно



Величаво съвместно явлоЮГО СЛАВСНИТЕ И РУМЪНСКИТЕ
НОВ ГОЛЯМ ОБЕНТ НА 
СТРОИТЕЛИ

ЮГОСЛАВСНО—ИСПАНСНИ 0
ТНОШЕНИЯ

ВЕ1| »ГЕРР 2* НА ДУНАВ ПЛОДОВИТИ РАЗГОВОРИ

гледища и по 
други въпроси, каквито са раз 
витието на положението а Аф 
рина, международните иконо
мически отношения и други.

Милош 

Мииич по
сети Испания

(От 1 стр.)
432Новата ^ Г с^мощн-ст « ^

мегавата ““^в^^Гиарда нвч алаитроенаргия. През 
Гзовирната сТена що бт.до построено шосе, а може би и

МеПе3С,лвТдН“ патТполовина години президентите 
славия и Румъния — Тито и Чаушеспу отново се срещнах 
на Дунав По-рано то увеличиха тържествата по повод з 
вършваното на „Гердап 1" . сега - началото на изгран,- 

на ВЕЦ „Гердап 2 .

Разменихмеможем да б-ьдемоценихме, че 
доволни о хода на досегашна 
га работа ма Белградската сре 
ща, на която — въпреки изве 
стни разбираеми затруднения 
— доминира общото желание 
за задълбочаване на деганта. 
А това е съществено.

К) тома
Бих исиал още веднаж да 

изнажа задоволство зарад 
плодовитите п риятел 

имахме
От 5 до 7 декември т. г 

на Съюз- твърде
ски разговори, които 
в Румъния, уверен че твърде 
много ще допринесат за лро 
дълбочаванело на югославско- 
румънското разбирателство, 

сътрудниче

подпредседателят 
ния изпълнителен съвет и съ 
юзен секретар .на външните 
работи Милош Минич офици- 

Испания- Милош

Разбираемо е, че при раз- 
най-актуалнитлеждаието на 

международни проблеми, 
бено внимание привлича

Близкия изток, зарад

осо
криално посети 

Минич е първият министър на 
външните работи на една со- 

който

зата ш
опасноста, която представлява 
за мира.

добросъседското 
ство и приятелството.циалистичеона страна, 

посещава Испания. Посещени 
Минич се оценява ка 

то събитие от изплючително
Ние имахме идентични ста- 

за значението и ак
На нас отделно впечатление 

направиха приятелските чув 
които ни изказваха жи

ето на
новища
туалпоста на известните прин 
ципи без 
ос7,щвствяване не е в'ьзмож 
но да се постигне правдиво 

а без

низначение.
По време на посещението 

Милош Минич води изчерпа 
телен диалог с испанския ми 

външните работи

ства,
телите на Турн Северин и о- 

меета през които ми 
такива чувства 

и югославските гра

чието зачитане и

колните
нистър на 
Марселино Орех, а след това 
има среща и с министъра на 
търговията и туризма Хуан 
Антонио.Гарсия-

нахме. Същорешение на кризата, 
това не може да има траен проявиха 

ждани, когато председателят 
Чаушеску беше на нашия бряг

мир. Разбира 
ето на Палестинския въпрос 

сърцевината на близкоизточ 
проблем изцяло и илю* 

очаква

се, че решени

Милош Минич се срещна и 
с крал Хуан Карлос, с мини
стър-председателя Адолф Су- 
арес, с председателя на Кор- 
теса (парламента) Антонио 
Хил и с други личности.

В разговорите в Мадрид на 
шият съюзен секретар и него 
вите събеседници извършиха 
изчерпателна размяна на мне
ния по въпросите за взаимно 
то сътрудничество и за мира 
и сигурността в Средиземномо 
рието и
Югославско-испанският 
оборот понастоящем възлиза 
на около 50 милиона долара в 
двете посоки, което е недоста 
тъчно с оглед на съществува 
щите възможности.

Испанските средства на ма 
сова информация дадоха го
лям публицитет на посещени 

Милош Минич в тяхна

на Дунава.е
ния
зорно би било да се 
че може да се постигне ис

се отНа нрая, възползвам
на председаобстоятелство!о

теля Чаушеску и на другите 
румънски ръководители и на 

народ да отправя

тински напредък ако този ос 
се заобикаля-новен въпрос

румънския 
сърдечна благодарност за твъР 

и сърдечно
Само ония инициативи, кои 

за тези обто водят сметка 
щоприети принципи могат да 
разчитат на най-широка под-

де топлия прием 
то гостоприемство, 
бе оказано.

ВЕЦ „ГЕРДАП 2"
то на Дунав ще се повиши 
с 11 метра. По този начин меж 
ду „Гердап 1" и „Гердап 2" 
ще се образува езеро дълго 
80 километра.

Схема на бъдещата
Новата водоцентрала ще се 

издигне на 80 км по течение 
то на Дунав край шосето Не 
готин — Кладово 
Кусян. От брега на 
страна започва строежът на 
250 метра високата бетонна 
язовирна стена, която ще 
прегради Дунав до румънския 
остров Островул Маре. Глав 
ният обект ще съчиняват две 
централи, две шлюзи, два пре 
ливни бента, два непреливни 
бента и шосе през бента. Пред 
видена е възможността за по 
строяване на ж. п. линия през 
бента.

С построяването на язовир 
ната стена за „Гердап 2” ниво-

което ни

по-широко в света 
стоко- крепа, защото отговарят на 

истинските интереси на всич- Аз също така желая да из 
кажа топла благодарност на 

граждани 
на Кладово, Неготин, Бор, Май 
данпек, Пожаревац и другите 
селища през които минахме

до село 
нашата ни народи в този чувствителен 

регион, нанто и на междунаро 
дната общност. А ние заедно 
с необвързаните и

ще допринасяме кол 
можем нъм положител

хилядите и хлияди
в новатаПървият агрегат 

ВЕЦ „Гердап 2" трябва да за 
с работа през проле- другитепочне

тта на 1983 година, а целият 
обект ще бъде завършен до 
края на 1984 година. Според 
цените от 1973 година целият 

ще струва около 300

страни 
ното
ните процеси в търсенето на 
решение за кризата на Близ 
ния изток, следейки с най- 
голямо внимание крачките, ко 
ито се преприемат във връз
ка с това на разни страни.

които по твърде студено вре 
да ни привет- 

виждаме сил
ето на
та страна. Мадридският днев 
ник „Паис” писа: „Югослав- 

испансвия

ме излязоха 
ствуват. В това 
на подкрепа на 
която водим, и това ни подти 
ква да издържим на този

обект
милиона долара а още 105 ми 
лиона долара трябва 
изразходват за защита на осол 
носта на бъдещия енергиен 
обект.

политикатаСКИЯТ министър с 
си колега ще обсъди сегашна 
та обстановна в Средиземномо 
рието, стратегическата област 
в която Югославия е ключов 
фактор, тъй както не прина
длежи нито пъм един блок , 
като добавя, че „нито една 
от двете страни не е членка 
на съществуващите 
съюзи”.

По време на посещението 
Милош Минич се срещна и с 
водачите на двете най-големи 
опозиционни партии предсе
дателя на Социалистическата 
работническа партия Фелише 
Гонзалес и с генералния сек 
ретар на ЦК на КПИ Сантяго 
Карильо.

да се

път”.
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Тъкмо недостигът и отслаб 
ването на такава монолитна 
организираност в Съюза на ко

Ситам, че не само у нас, 
но винаги и навсякъде в све 
та главна роля на комуниста 
е тъкмо там да бъдат възпи 
татели на масите. А комунис 
тите не могат да бъдат възли 
татели на масите ако сами не 
изградени, ако не са на зави до 
дно теоретическо и политиче 
ско равнище. Те не могат да 

възпитатели на маси 
те ако не действуват като 
единен организъм, като един 
ствена организация с всички 
белези на една революционна 
организация, какъвто трябва 
да бъде Съюзът на комуни
стите на Югославия, с твъР 
да дисциплина и оплотеност 
на своите редици.

маме идейно и организацио 
нно монолитен Съюз.

Децентрализацията, 
съществува у нас, ни показа, 
че сме постъпили правилно ка 
то сме тръгнали в' тази насо- 

доведе ка, защото по този начин е 
създадена възможност за уча 
стие ма по-широк кръг от хо
ра, на широките маои във ела 
стта и управлението. При таки 

условия трябва да съще 
орга

коятоВсени истински ному 
нист все донато е спо 
собен трябва да рабо

ти, творчесни да дей 
ствува, да се застъп

ва нато революционер 
за напредъка ни наше 
то социалистическо об

мунистите, 
гна когато преименувахме Ко 
мунистичесната партия в Съ
юз на комунистите,

това, че мнозина комуни 
дори и някои във висо 
ръководни форуми, ечи

до което се сти

сти, 
ните
таха че вече не са задълже 
ни да приемат решенията на 
друг по-висш форум или пък

бъдат ва
ствува и оная идейна 
низация, която ръководи 
възпитаването и

нещо, ноето по тяхно мнение 
не отговаря на тяхното място 
и организация, 
се стиша до 
телни явления, които 
ни пречеха, които и днес още 
ни пречат, и които трябва да 
премахнем. Ние трябва да и-

с
-привъзпита- 

ването на хората в социалис
тически

Поради това 
редица отрица-щество. дух и КОЯТО ТЪКМО 

зарад това трябва да бъде 
толкова по-монолитна.

много
Тито

(Реч на VI планум на ЦК 
на СЮК, 13. III. 1956 год.)
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СТРОИ СЕ

КАРИЛЬО Комунист
Ргв1»1М Л.игсЛ кл№. 1РОЦ. ■■!

МАКЕД0НСКЙ КопшшзТа
„Наша книга ' подготвя да из ' 
даде известния труд на гене- амнмГ
ралния секретар на 'ИКП Сан 1 1|,,ПЧР|ушЧРЧР/чм
тяго Нарильо „Еврономунизъм ] 1^г1 . Н И|| 11
и държава". Наскоро от пе- | "А 
чат ще излезне и трудът „Де 
мократическо
ство ’ от Жорж Марше, манто 
и „Историческият номпромис”

***Бро] 1072
год>ш XXXV 

3. огто&жр 1977.
Бсограл. 
2 АИН.Нова гара в Ниш ид

★ ★★ (Ь1о1Н0(1) 
го&ЛШУ.

В навечерието на Деня на Републиката в Ниш 
построяването на В този

Югославия — след - загребска 
та. През миналата година от 
Нишката гара се отпътували 
над 8 милиона пътници.

Новата гара ще бъде 
строена на мистото на стара
та и ще има съвремен и есте 
тически изглед с повърхнина 
от 25 хиляди квадратни метра.

М.ПОПтЬл 1Т77
започна 

нова гара. 
голям и важен съоб 

щителен обект ще бъдат ин 
над 25 милиона ди 

нара. Сегашната нишка гара 
е построена още през 1884 
година, когато е построена и 
железопътната линия Белград 
— Ниш.

ЧИСЛО КМ (I) 
ГОИ XXX» (I)вестирани по-

0,»»« Си»», чдипц Югесз.,,1 » Сту ицот, С-^.[

предизвинател-
В САП ВОЙВОДИНАПострояването на обекта е 

поверено на строителното пред 
приятие „Прогрес” от Пирот. 
Гарата трябва да бъде завър 
шена до Деня на освобожде 
нието на Ниш — 14 октомври 
1978

Ниш е голям 
възел в страната и в Европа, 
през който минават линиите 
от Западна Европа към Гър
ция и за Близкия изток. По 
обема

железопътен
в който ще бъдат поместени 
текстове от Бнрико Берлингу- 
ер, Антонио Грамши и Палми 
ро Толяти -— ръководители на 
Италианската КП.

»Н8МУНИСТ« НА ПЕТ ЕЗИКА
За Деня на Републиката ор 

на Съюза на югослав
Общият тираж на „Кому

нист” на петте езика във Вой 
водина сега възлиза на над 
100 хиляди егзепляри седмич

на пътническия тран
спорт тя е на второ место в

година. ганът
ските комунисти и на Съюза 
на комунистите на 
„Комунист”
ките пет равноправни езици 
на народите и народностите 
на Социалистическа автоном
на покрайнина облас Войводи 
на. Досега вестникът се печа 
теше на сърбохърватски и ун 
гарски език. Въз основа на ре 
шението на председателството 
на ЦК на Съюза на комуни 
стите на Войводина понастоя 
щем редовно всяка седмица 
вестникът излиза и на румън 
ски, белоруси и словашки ез

Милан Христов
Сърбия 

излезна на всичВ ГОДИНАТА НА ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕИ И В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА НО.

От езиците на народите и 
народностите в 
„Комунист" не излиза само 
«а български език. Въпреки 
това, че комунист се достатъ 
чно разпространява на сърбо 
хърватски език в Димитров 
градена и Босилеградсна общи 
на. Все пан опитът на остана 
лите народности в СР Сърбия 
не е за подценение. Нужно е 
общинските комитети на СКС 

Димитровград, Босилеград, 
Сурдулица и Бабушнаца пред 
приемат съответните мерки 
пред^ редакцията а на „Кому 
нист” и съответните републи 
кански > органи вестникът „Ко 
мунист” да излиза и на бъл 
гарски като притурка на „Брат 
ство”.

Предадени на употреба нови обекти Сърбия сега

КАНАЛЪТ ДУНАВ — ТИСА — ДУНАВ — ГРАНДИОЗЕН

ТАЗИ ГОДИНА Денят на 
Републиката, 29 ноември, 
цялата ни страна бе посрещ
нат твърде делово и търже
ствено: с нови пускови обек
ти и започване на строежа на 
нови пътища, фабрики, учи
лища, здравни домове и под

На 27 ноември бе предаден 
на употреба граодиозният о- 
бект на нашето земеделие и 42 КИЛОМЕТРА ОТ АВТОМА- 
водостопанство каналът Дунав ГИСТРАЛАТА БЕЛГРАД - НИШ 
— Тиса — Дунав (ДТД), кой
то е строен почти три десети
летия-

С изграждането на този го
лям обект водите на Дунав и 
Тиса ще се ползуват най-ра
ционално за напояване и пла 
ване, а десетки хиляди хекта
ра блатисти терени във Вой
водина ще бъдат изсушени и 
претворени в плодородни ком 
плекси. Това ще допринесе

ОБЕКТ
да се получат две жетви в 
житницата на Югославия- 

На тържественото пускане 
на този обект пред повече хи 
ляди граждани от Войводина 
говори подпредседателят на 
Председателството на СФРЮ 
другарят Стеван Доронски.

ще бъдат завършени още 70 ! 
километра от Умчари 1__ 
Ниш,а до 1980 година ще бъ
де завършена цялата магист
рала Белград — Ниш.

На тържеството,

в нъм

ИК. в
С това във Войводина е осъ 

ществено застъпването на 
партийните ръководства и на 
членовете на СК вестникът да 
бъде разбираем и достъпен 
на всични народи и народно
сти, живеещи във Войводина 
на родния им език.

състояло 
се в Бубан поток нрай Бел
град говори председателят 
на Изпълнителният съвет на 
СР Сърбия инж. Душан Чнре- 
бич.

За изграждането на автома
гистралата Белград — Ниш и 
за регулиране на реките Ду
нав, Сава и Морава през 1975 
година бе разписан народен 
заем от 3 милиарди динара. 
Запланираната сума бе преиз
пълнена с над 900 милиона ди 
нара. Половината от тези сред 
ства ще се изразходват 
изграждане на 
лата а останалата

На 1 декември бе предаде
на употреба участъкът на ав
томагистралата Белград—Ниш 
от Белград до Умчари в дъл
жина от 42 километра. Това 
е част от бъдещата югослав
ска автомагистрала „Братство- 
единство”, чието изграждане 
започнаха преди 30 години 
младежките бригади.

Още през следващата годи 
на до Деня на Републиката

ОТЗВУЦИ НА СТУДИЯТА НА ЕДВАРД НАРДЕЛ

Подтик за усъвршенстване на 
делегатско-скупщинската системаза

автомагистра- Тези дни в Димитровград

трояване на други водоогоГн найГоГрн^^Гщеот^ 
ски ооекти. политичесни дейци в община

ната върху „Антуалните въпро 
си за по-нататъшното развитие 
на делегатско-скупщинската 
система в общината”,

Съвещанието се проведе 
върху идеите от студията на 
Едвард Нардел и това пета
та и част, Тезисите на ЦК на 
СКС за Единадесетото заседа 
ние и встъпителното слово на 
секретаря на ОК на СКС в 
Димитровград — Венко Дими 
тров.

Присъстващите се съгласи
ха с констатацията, че деле
гатската система в Димитров 
градска община и обществе 
но-политическа практика е 
по-дейна, отнолното в дредиш 
ния период. Обаче, място 
за самодоволство няма. За- 
щото са забелязани и някои 
слабости например в работа
та на Общинската скупщина. 
Наистина тя работи по плана 
си и е разиенвала върху живо 
тотрептящи въпроси, за но 
ито е нонсултирана и базата, 
а има и достатачно и такива 
въпроси, по които е разисва 
ла Снупщината а са потекли 
от базата. Но отделните засе
дания на енупщинените съве 
ти не са показали почти ни 
«аква дейност.

ТРЯБВА ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ОР
ГАНИЗИРАМЕ ЗА БОРБА ПРО
ТИВ ЧУЖДИТЕ ИДЕЙНИ СХВА 
ЩАНИЯ

Има явления а някои органи 
зации на СЮК да седят от 
делни хора, които не притежа 
ват основни морално-политиче 

качества. Ние трябва да 
по-друга

циплина всред 
а особено

комунистите, 
при номунистите 

на ръководни лостове. Би тряб 
вало да се укрепи дисципли 
ната при комунистите, а осо ски
бено при ония 
ни постове. Аз считам, че ще 
трябва да 
в Съюза
всички ония хора, които не ват
отгаварят на задачите, без ог 
лед на това за кого се касае, око
ще трябва да слезнат от сво щество.
ите пиедестали да не се по

Много наши трудности са 
последица на 
при комунистите и то на пъР 
во място 
сти на ръководни постове. Ние 
днес изправяме много неща, 
които сгрешихме и допуснах
ме да се изродят в разни из 
вращения-

Аз вече говорих за това, че 
не одобрявам самодоволство
то на известна част стари ре 
волюционери,
„Ние вече направихме 
и допринесохме и нека сега 
други носят бремето и нека 
работят."

недисциплина

при някои комуни
У нас след войната, за жа

лост, в Съюза на комунисти 
те влезнаха множество карие 

хора, които са мисле

на ръковод 'водим
литика и да приемаме в СЮК 

вършим селекция най-проверени хора, най-добри
на комунистите и работници, ония които се проя

в работата си, ония кои 
то се борят за социалистиче 

развитие на нашето об

надрова по

ристи,
ли, а така се и случваше по
средством членството в Съю 
за на номунистите могат да 
получат
да дойдат до пп-висок 
Това го имаше по-рано, а има 
го и днес. Втора

известни позиции и
пост. които назват: 

многонриват с лаври от миналото. Да, нянои комунисти наисти 
Всеки истински комунист все на изиграха своя авторитет, 
докато е способен трябва да нашият народ с право с остър 
работи, творчески да действу критерий гледа 
ва, да се застъпва като ре те ма Съюза на номунситите. 
волюнионер за прогреса на Народът счита, че комунистът 
нашето социалистическо обще трябва във всичко да бъде 

за пример. Ако пък види, че 
работи онова, което не би тря 

Аз считам, че ние номунис- бвало, ноето иритира 
тите сега трябва по-решител мунистите губят 
но да настъпваме. Не може Ние трябва и нъм себе си в 
вече да се работи по старо - своите редици да бъдат по- 
му. Този път решително реши енергични в очистването на 
хме всички тези неща да уре Съюза на комунистите, 
дим и да попречим на дей 
ствуването на антисоциалисти 
чески

категория 
съчинява част откомунисти 

по-раншни революционери, хо 
ра които носеха войната на 
плещите си и ноито резонира 

че вече достатъчно са 
допринесли за делото на со 
циализма, и нена сега рабо 

други. Нянои от тях не 
посветиха по-голя

на членове

Ние ще трябва по-добре да 
се организираме на борба про 
тив разни 
ващания. Ще се наложи по 
вече

ха,
ство.

чужди идейни сххората, 
авторитет.

тят
всични
мо внимание на своите лични 
-интереси и обществено-поли
тически се пасивизираха.

Но аз считам, че комунистът 
трябва да остане докрай вой 
ници на революцията, да бъде 
всестранно активен, 
върху нас комунистите лежи 
цялата отговорност. Не смеем 
погрешно да схванем 
за насочващата идейно-полити 
ческа роля на Съюза на кому 
нистите,- защото нашият народ 
все пак гледа преди всичко на 

комунистите и нас ни ечи 
та за отговорни 
за всичко, ноето е отрицател-

да работим и то отгоре 
до доле. Вече по-дълго време 
говорим, че За Изпълнителният съвет ч 

на Общинската скупщина е 
казано също тана, че тряб 

сание, но това никак не мо ва да се освободи от работата
жем да осъществим. И в то ло някои не тана напълно не

гови въпроои.

ни е необходи 
мо специално теоритечно опи

Съюзът на номунистите тря 
елементи. Това не мо бва да бъде начествен. Съю

же да постигне само Предсе зът на комунистите трябва
дателството на СЮК и него да бъде силен, не числено,
вото Изщ>лиително бюро. Не но качествено. Следователно,
обходимо е пълно ангажиране недейте много да се боите,
отдоле нагоре. Всички ръно- т.е., недейте много да се но
водства в републиките, кому лебаете при изхвърлянето от
ните и първичните, организа' редовете на Съюза на кому 
ции трябва ясно да се поста нистите на ония, ноито отго
вят и енергично да работят, варят, ноито петнят или ком
А знаем, че има първични ор прометират нашия Съюз. И
ганизации на СЮК, които са не само Съюзът на комуни

защото
ва отношение трябва да бъ 
дем по-ефинаони. Никак не 
омеем да допуснем третиране 
то на всекидневните поблеми 
да ни новеде на гол пранти- 
цизъм.

на Об
щинската скупщина, трябва 
да си намери овоето място в 
по-нататашното развитие на 
скупщинската система. А ме
стните общности, манар и 
да се те и другояче наричални 
ниногаш ги не сме виждали 
по-дейни. Все пак и за тях 
е казано, че с работата им не 
можем да бъдем доволни.

Председателството
идеята

нас
и виновни (Разговор с представите

ли на Задар, 28. VII. 
1969 год., в. „Борба” от 
29. VII. 1969 год.)

но при нас.
Трябва

съществува
пасивни и мълком минават стите, но и нашата социалисти 
над разни ексцеси и аномалия, ческа система.

да кажем, че не 
достатъчно дис Д. С.

СТРАНИЦА 3БРАТСТВО ★ 9 ДЕКЕМВРИ 1977



ЗАСЕДАНИЕ НА ОН НА ССРН В БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД Всенародната отбрана - право и 

длъжност на всени гражданин
те общности. При това оонов 
китв фаитори за осъществя
ването на планираните цели и 
за разгърщане на масови и- 
«ициативи в тази област ще 
бъдат местните организации 
на ССРН.

Общественото самозаштита 
трябва да лостане 
част на обществено-лолитичес 

дейност на трудещите 
в местните

Тържествено чествуван 

Деня на Републиката
Делегатите на Общинската нонференция на ССРН 

Босилеград, на проведеното неотдавна заседание обсъди^
X ГГГма^н^Тс ГоГГоТ°делИагат:Г^

приеха решения във връзка със задачите на оькп 
концепцията на общонародната

в
На 26 ноември в основното 

училище „М. Пи яд е" в Дими 
тровпрад се състоя тържество

Учителите пред пионери, из 
несоха сказки за великият ден 
— 29 ноември, след което из 
вършиха тържествен прием 
на 135 първолачета в Съюза 
на пионерите.

В чест на празника бяха ор 
ганизирани приеми на пионе
рите и в останалите осемгоди 
шни училища в Димитровград 
сна община.

В навечерието на празника 
на 28 ноември, извидничес- 
кият отряд „Момчил войвода" 
организира лагерни огньове.

На 29 ноември, председате
ля на Общинската скупщина 
е Димитровград Борис Бори
сов устрои прием за членове
те на нашето посолство в Со
фия, както и за представите
лите на крайграничните градо 
ве Годеч и Драгоман в НР Бъ 
лгария.

Празникът бе тържествено 
ознаменуван и във всички 
ООСТ и това по-тръжествено 
и по-маоово от било кога да

Тазгодишното чествуване на 
29 неомври — Деня на Репуб 
лината измина под знака на 
Титовите и общоюгославските 
юбилеи.

Тържествата в Димитровград 
започнаха още на 25

даха и 
в осъществяването на 
брана и самозащита

ОТ'

ноем- С7>ставнабъде създаден Ноордина- 
комитет, който ще о-

Оцеиката за снабдяването 
и изкупуването говори, че в 
тази област има все още ре
дица нередности като после
дица от субективни слабости 
Именно с обединяването на 
босилеградските стопански ор 
ганизации о една со разчита
ло на по-уопешно снабдявано 
по-качествено търговско обслу 
жване и по-родовно изкупува
не на селскостопански стоки

Фактите говорят, че положи 
толните промени твърдо бав
но се осъществяват. Изкупни 
те цени на добитъка не са 
еднакви във всички изкупвате 
лни пунктове. При това твър
де бавно се увеличават. В 
много магазини в селата лип
сват стони от първа необхо
димост. За отчетените слабо
сти най-голяма отговорност 
носят основните организации 
на сдружения труд „Слога” и 
„Напредък", чиято основна 
дейност е търговия и изкупу
ване.

С цел нередностите в тази 
област организирано и ефина- 
сно да се премахват, по ре
шение на Общинската конфе
ренция на ССРН при всички 
местни общности ще бъдат 
създадени съвети на потреби
тели. На общинско равнище

щеври.
ционен
бединява всички мероприятия 
и ще съдействува в решава
ното на въпросите от тази оо-

На тази се състоя тържест 
вено събрание в залата на Це 
нтъра на нултурата. Председа
телят на ОК на ССРН Сърби- 
слав Златкович изнесе доклад 
за изминалите 34 свободни го

ката
се и гражданите 
общности, сам ©управителни
те общности на интересите и 
организациите на 
труд. Именно тук трябва да 
се организира решителна бор 
ба срещу всички видове неп
риятелско действуваме, 
волие, бюрократизъм, крими- 
нал и други отрицателни об
ществени явления бе изтъкна 

заседанието на Конфе- 
на ССРН-

ласт.
По въпроса за задачите на 

ССРН в осъществяването на 
концепцията на всенародната 
отбрана и самозащита встъпи 
тел на реч изнесе ЦОНЕ ТОДО 
РОВ, началник на Отдела на
родна отбрана към Общинска 
та скупщина в Босилеград 
Между другото той посочи ня 
кои от резултатите, които се 
в тази област ежедневно за* 
д-ьлбочават и 
Той добави, че отбранителни
те подготовки са една от най- 
важните задачи в дейността 
на организациите и форумите 
на ССРН. Трудещите се и гра 
жданите своите права и дълж 
кости в тази област осъщест 
вяват непосредствено чрез 
всички форми на обществено 
то и самоуправително органи
зиране.

Според решенията на Кон
ференцията, своята обществе 
на активност по въпроса на 
всенародната отбрана и само 
защита ССРН занапред ще 
съсредоточи в организациите 
на сдружения труд и местни-

сдружения
дини.

В доклада бе подчертано 
че и димитровградска общи
на, със собствени сили, и с 
помощта на по-широка обще
ствена помощ, с успех изгра
жда Своето по-щастливо утре 
,„Доволни сме е постигнатото 
но и готови за още по-големи 
успехи,
— Общественият бруто-про
дукт от 448 720 000, национа
лен доход от 11 000 на жител 
е 3 600 заети и 2 253 среден 
личен доход, съвсем реално 
е очакването да в 1980 годи
на посочените показатели из
глеждат: обществения бруто- 
продукт 787 918 000, национа
лен доход 20 000 е 4 200 зае
ти и ръст на личните доходи 
с 8,5 на сто.

След доклада започна кул
турно-художествена програма, 
изцяло подготвена от учени
ците на гимназията „Й. Б 
Тито" в Димитровград. Центра 
лно място в програмата бе 
твърде успешни рецитал, пос
ветен на Титовите и наши 
юбилеи.

свое

то на 
ренцията 

Във всично това значителна 
роля има делегатската систе
ма, а за осъществяването на 
непосредствените и конкретни 
задачи масовото идейно-поли- 
тичесно образование, възпита
ние и оспособяване на труде
щите се и гражданите с анти 
вно и равноправно участие на

заяви Златкович. осъществяват

жената.
За цялостно доизграждане 

на системата на всенародната 
отбрана и самозащита необ-

е.
Трудовите и делови успехи 

във всички организации на 
сдружен труд в изминалите 
девет месеца настоящата го
дина, даваха белег на увесе
ленията на димитровградска 
работническа класа.

Денят на Републиката — 29 
ноември тържествено бе че-

ходимо е редовно и начестве 
но информиране на всични су 
бекти, участвуващи в 
важна обществена дейност — 
бе заключено от страна 
Общинската конференция 
ССРН в Босилеград.

тази

на
ствуван и във всички местни 
общности. на

В. ВД. С.

БОСИЛЕГРАД

ТЪРЖЕСТВЕНО В 

ЦЯЛАТА ОБЩИНА
★ Тридесет и четвър

тият рожден ден на Ре
публиката ни в Босилег 
радска община бе оз
наменуван с редица тъР 
шества

училището, която ноои името 
на легендарния и безсмъртен 
пионер — партизанин Бошко 
Буха. Ръноводителят на пио
нерската организация Влади
мир Михайлов връчи на ново
приетите пионери билети, шап 
ки с петолъчки и друго.

В чест на Деня на Репуб
ликата в сградата на основно 
то училище в Босилеград бе 
организирана изложба на худо 
жници от българоната народ
ност в Югославия. В органи
зация на списанието „Мост" 
от Ниш, Самоуправителната 
общност по култура в Боси
леград и Общинският комитет 
по чествуване на държавните 
празници, на изложбата бяха 
представени 30 експонати на 
авторите: Слободан Сотиров

Чествуването започна с тър
жество в Основното училище 
„Георги Димитров" в Босиле
град. По този повод ученици
те изпълниха разнообразна <и 
богата културно-художеотвена- 
програма свързвана с Титови
те и наши юбилеи, 34-годиш- 
нината от Деня на раждането 
на Републината и с 35-годиш- 
нината от създаването на Съ
юза на югославските пионе
ри. Тържеството приключи с 
приемането на първолачетата 
в пионерската организация на

Миле Николов Стефан Манасиев Харалампи Иванов
Никола Антов, Зорица Нико
лов—Костич, Душан Донков, 
Веселин Деннов, Георги Геор
гиев, Методи Петров, Младен 
Йотов, Иван Колев, Богдан Ни 
колов и Милорад Геров.

Изложбата откри председа
теля на Общинската конфере 
нция на ССРН в Босилеград 
Борис Костадинов. След това 
произнесе нратка реч за исто 
ричесната борба на югослав
ските народи и народности, 
(Ръководени от ЮКП и Тито в 
създаването на днешна само- 
управителна социалистическа 
Югославия-

лавският народ избра 
път на изграждане на социа
листическо и самоуправително 
общество на братски народи 
и народности 
стадинов.

В продължение на речта си 
той каза, че през 1948 годи
на другарят Тито единодушно 
подкрепен от народа решител
но отхвърля нападките на Ста 
лин и другите членки на ИН- 
ФОРМБЮРОТО, запазвайки и 
този път свободата и незави
симостта на югославските на
роди и народности.

След нато посочи 
по-важните резултати в разви
тието на българската 
ност, Костадинов наза, 
нея не са й необходими ни
какви външни „закрилници", за 
щото своите проблеми, както 
досега, така и занапред — ус
пешно ще разрешава в само- 
управителната югославската 
общност на братски народи и 
народности.

в навечерието на 29 ноем- 
ври в Босилеград бе 
зирана културно-художествена 
програма с литературно чете

не, в което участвуваха изве
стни литератори от българсна- 
та народност. За юбилеите на 
другаря Тито и за възходя
щия подем на СФРЮ от исто 
ричеокото заседание в Яйце 
до днес говори СТОЯН СТАН
КОВ, главен редактор на вест
ник „Братство". В продълже
ние на програмата учениците 
от ооновното училище „Геор
ги Димитров" и от образовате 
яния център „Иван Караива- 

изплъниха рецитали, по
светени на Деня на Републи
ката и на революционния и 
жизнен път на другаря Тито. 

о литературното

изтъкна Ко

нов

някои от
. — Въоръжената борба на 
нашите народи и народности 
намери пълен израз в реше
нията на Партията да се о- 
форми военен комитет на че
ло с другаря Тито. Това пот
върди решителността на на
шата Партия да превземе в 
организирането на Народоосво 
бодителната война. Високият 
морал на народа да се бори 
срещу фашизма е допринесъл 
на пълния успех .в тази нера
вна борба, в която е създаде
на днешна Югославия, югос-

четене на 
гтроза и поезия се представи
ха: Миле Николов — Присой* 
ски, Стойне Янков, Алексан
дър Дънков, Харалампи Ива
нов Стефан Манасиев I 
ниците Весна Стоичкова, 
лица Каранфиловц и 
Иванов.

народ- 
че на

и уче-
Пе-

Новица

В хумористическата част от 
програмата взе участие Бог- 
Дан Николов, журналист от ве 
стнин „Братство”,органи-

Младите рецитатори от Босилеград
в. в.
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СУРДУЛИЦА
ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСНИЯ АНТИВ В БОСИЛЕГРАД

ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ-„ПОПРАВКА“ 

НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРОПУСКИ
КОМУНИСТИТЕ СА ОТШОРНН ЗА 

ВНЕДРЯВАНЕТО НА ДЕЛЕГАТСКАТА 

СИСТЕМА
Анализирайки предизборна 

та дейност в първичните орга 
Общинският номи- 

на Съюза на комунисти 
Сурдулишка община 

между другото се спря и вър 
ху въпроса колко са спазва 
ни сюгжестиите за състава на 
ръководствата в първичните 
организации, актива на работ 
ниците-комунисти — непосредс 
твени производители и Об 

конференция на

обстойно са разгледали да Критериите са спазени и в 
дените предложения във вси „Звезда”, модната конфенция, 
чки първични органиазции, и АТП „Единство”, „Зидар”, „5 
констатират, че на кадровия септември и др. 
въпрос в предизборната дей
ност е отделено необходимо Разбира се, в известно чи 

внимание. сло първични организации на
СК нритериите и сюгжестии 
те да се обезпечи 
чесно мнозинство 
риатите
низации, накто и за бъдещия 
състав на Общинската конфе 
ренция. не са последователно 
и докрай 
сюгжестии.

За най-актуапните идейно 
политичесни въпроси на Съю 
за на номунистите , 

на политичес 
система говори Новак Родич, 
член на Изпълнителния номи 
тет на ЦК на СКС

При това необходимо е не 
посредствено и ноннретно да 
се анализира дейността на вси 
чни чланове на СК в рабо
тата на делегациите. Защо- 
то, с обобщени преценни не 
могат да се осъществяват по 
ложителни промени — изтън 
на Родич.

Подобно Родич говори за 
метода и съдържанието в ра 
ботата на първичните партии 
ни организации.

Своите становища и реше 
ния комунистите трябва да из 
граждат в делегациите, събра 
нията на трудещите се и граж 
даните. Те не могат да раз 
делят задачи за други, а са 
мо да не участвуват в изпъл 
няването им. С 
пръвичните 
зации не могат да бъдат пи
то над, вън от съществените 
събития в нашата обществе
но-политическа система — на- 
за Родич.

На края другарят Родич го 
вори за значението на нласо

низации в разви 
ката ситет тиетоте в

то

При това в болшинството 
първични организации е воде 
на достатъчно сметна за нла 
сово-социалния и останалите 
актуални критер .1 при пред 
лагането на кандидати за чле 
кове на секретариатите на пър 
вичните организации на СК 
и Общинската конференция 
на СК.

След встъпителното слово 
на ГОНЕ ГРИГОРОВ, секретар 
на ОК на СКС за досегашният 
опит на делегатсната систе
ма в Босилеградсна община 
за ролята на субективните 
сили в по-нататъшното изграж 
дане на нашата политическа

работни 
в секрета 

на първичните орга-
щинската
СК.

Именно, едно от основните 
изисквания в тази 
било: да се предлагат хора, 
които със своята работа, иде 
йно-политическа 
ност и последователност 
дело са се доказали в осъще 
ствяването политиката на Съю 
за на номунистите.

В анализа, Кадровата коми 
сия и Общинският

спазвали даденитенасока е
та система, пред членовете 
на Общинския политическия 
актив говори Новак Родич.

Като се спря върху някои 
моменти от досегашният опит 
на функционирането на деле 
гатската система Родич под
черта, че са необходими но 
'ви и практически решения 
във всяка жизнена среда 
за да се премахнат допусна
тите досега слабости в тази 
система.

Освен това, направен е про 
пуск в някои първични орга 
низации от прякото производ 
ство: не са предложени кан 
дидати за актива на работни 
ците-комунисти 
ствени производителя.

определе-
В първичната организация 

„Мачкатица" от седем канди
дати за сенретариат — повече 
то от половината са работници 
от прякото производство, 
първичната организация на

на
други думи 

партийни органи
непосред-

комитет
Общинският комитет (въ- 

прени направените пропусни) 
нонстатира, че в предизборна 
та дейност е потвърдена ви 
сока степен на идейно-поли
тическо и акционно единство 
на СК в общината.

Ето защо изборните събра 
ния, които понастоящем се 
провеждат, с пълна сериоз
ност и с начествено нов под 
ход вършат „поправка” на 
пропуските, направени в пре 
дизборната дейност.

БАБУШНИЦА

Всенародната отбрана 

дълг н чест
I - г \ • , г?

— За развитието на делегат 
ската система нато трайна и 
основна предпоставка за раз 
Дълбочаване ан демонратични 
те отношения у нас, пълна от 
говорност носи Съюзът на но 
мунистите.

во-социалното укрепване на 
ОК и за прилагане на кадрова 
та политика, която като по 
стоянна обществена грижа 
непренъонато трябва да бъде 
в интерес на трудещия се и 
гражданина.

В. В.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС И КАДРОВАТА 
КОМИСИЯ В ДИМИТРОВГРАД

Внедряването и развитието 
на система на всенародна от 
брана и обществена самозащи 
та беше един от главните въп 
роси, които обсъдиха делега 
тите на трите съвета на Об 
щинската скупщина в Бабушни 
ца тези дни.

В оценката за състоянието 
на всенародната отбрана в об 
щината се посочва, че тя е на 
завидно равнище, но се изтъ 
ква, че занапред ще бъде не 
обходима още по-голяма ак
тивност на това поле.

Именно, делегатите които 
също похвално се изказаха за 
състоянието на всенародната 
отбрана и -обществена самоза 
щита в общината, подчертаха 
че всяка местна общност, вся 
ка организация на сдружения 
труд и учреждение, трябва да 
бъдат напълно подготвени да 
възпрат всяко евентуално по- 
хитителство. Значи, ще трябва 
да строим и да изграждаме 
нато чели сто години ще бъ 
де мир, а да бъдем готови ка 
то че ли утре ще избухне во 
йна!

скупщина изтъкнаха, че зана
пред ще е необходимо на то
зи въпрос да се посвети най- 
голямо внимание, преди вси 
чно в местните общности, ка 
то основни нлетки на нашето 
общество. Днес всенародната 
отбрана не е само „привиле- 

Учения по 
всенародната отбрана с успех 
провеждат и девойки и жени.

На изборните събрания се 
програмира бъдещата дей
ност, с подчертана ангажира 
ност в предконгресния пери
од и избора на членове на де 
легации и делегати за скуп- 
щините на обществено-поли 
тическите и самоуправителни- 
те общности. Поотоянна за
дача занапред е и нласово-со 
циално укрепване на СК с 
приемане на работници и мла 
дежи, канто и идейно-полити 
ческото издигане на членство 
то и укрепване на моралния 
лик на комуниста.

Предизборните събрания 

недостатъчно подготвенития на мъжете.

Общинският комитет и кад
ровата комиоия при ОК на 
СКС в Димитровград, на неот
давна проведеното заседание 
оцениха състоялите се предиз 
борни събрания в партийната 
организация в общината. Най- 
гол ямо внимание беше обър
нато на проявените, по време 
на събранията, слабости в ня 
кои първични организации. По 
край оценката, че през изтек
лия период са постигнати за
бележителни резултати, беше 
изтъкнато, че предизборните 
събрания не са били достатъ
чно сериозно подготвени. Ка
чеството на отчетите и рази
скванията, в болшинството ор 
ганизации, особено онези от 
града, не е било на желаното 
равнище.

претворяване в живота на За
кона за сдружения труд и про 
чие.Подготовката на населението 

за всенародната отбрана е ед 
на от най-важните задачи пред 
обществено-политическите ор
ганизации, преди всичко Съю
за на комунистите, Съюза на 
младежта и Социалистическия 
съюз на трудещите се.

Също така се констатира, 
че комунистите все още не 
са намерили правото си мя
сто в делегатската система и 
не се чувствува влиянието на 
Съюза на номунистите. Това 
може да се каже и за роля
та и задачите на комунистите 
в останалите обществено-по
литически организации, което 
ясно говори за недостатъчна
та ноординираност на всички 
обществено-политически фак 
тори.

М. А. Ст. Н.

БАБУШНИЦА

За празника нов цех 

на „Тигър“ Тези въпроси също бяха об 
съдени и на съвещанието със 
секретарите на първичните ор
ганизации на СК от града. За 
това по време на изборните 
събрания, които в Димитров
градска община са в течение 
трябва да се обърне особено 
внимание върху изготвянето 
на нужнжите материали — до 
нлад и програма на работа. 
Само по този начин няма да 
се повторят слабостите от пре 
дизборните събрания, на кои
то е изостанала критическа 
оценка на постиженията, но и 
на проявените слабости на ор 
ганизациите между двата из
бора, ако не във всички, то 
поне в някои организации на 
СК в общината.

С цел да се осъществи по- 
голямо влияние на кадровото 
положение в първичните орга 
низации на Съюза на комуни 
стите в общината Комитът и 
|кадровата комисия разгледа и 
списъка на излъчените нанди- 
дати за секретари в организа 
циите и за членове на Общин 
сната конференция на СК. С 
определените забележки бяха 
запознати и секретарите на 
първичните организации.

Твърде важна задача пред 
всенародната отбрана и обще 
ствена самозащита е нейно 
то още по-пълно обобществя 
ване. И досега тя е достояние 
на най-широките маси на тру 
дещите се и гражданите, за 
щото именно е и тяхна необ 
ходимост, но все 
тук-таме недоразбиране на ней 
ното значение. Касае се пре 
ди всичко, за въпроси отнася 
щи се до военно положение 
за които досега винаги се ечи 
таше, че представляват тайна 
Огромна часта от тях обаче 
не е никаква тайна, а ежедне 

задача. Такъв е случаят 
например с гражданската за
щита. Подготовката на населе 

всенародна отбрана 
е никаква тайна или

И/1ИЧ говорейки за значение 
то на този стопански обект 
вложени са над 105 милиона 
динара, а открити са 650 нови 
работни места.

В чест на Титовите и наши 
юбилеи и по повод Деня на 
Републиката в Бабушница бо 
пуснат в редовно производ
ство цех за производство на 
автогуми.

Този най-голям стопански 
обект в Бабушнишка община 
е изграден с помощта на за
водите „Тигар" в Пирот, Фон
да за насърчаване развитието 
на изостаналите краища в СР 
Сърбия и с банкови кредити.

Канто подчерта в речта си 
на митинга по този повод пред 
седателят на Общинската ску 
пщина в Бабушница Станимир

За разлика от организаци
ите от града по селата, с ня~ 
нолно изключения, към пред
изборните събрания се е при 
стъпило сериозно. На тях, по 
край комунистите, са присъст 
вували и останалите гражда
ни и младежи, които нритиче- 
они са се отнасяли към актив 
костта на организацията на 
Съюза на комунистите. А това 
говори, че по селата има хо
ра, които заслужават да бъ
дат членове на Съюза на но- 
муниститв и за приемането 
им в редовете на СК трябва 
да се обмисли.

На тържествения мигинг в 
Бабушница присъствуваха: Бра 
нно Мирнопич, председател на 
Стопанската камара в СР СъР 
бия, Драгомир Милоевич, се
кретар на Междуобщинската 
конференция на СКС в Ниш 
Любиша Игич, председател 
на Регионалната скупщина и

още има

много гости от съседните об 
щйни.

М. Авна
Към проблемите, в болшин

ството трудови организации 
от областта на стопанството 
но и в останалите, подходът 
не е бил най-добър. Все още 
недостатъчно се намира жела 
ния метод на работа и влия
нието на Съюза на номунис
тите в разрешаването на про
блемите. Нато пример е и об
стоятелството, че на предиз
борните събрания е твърде 
малко разисквано за самоуп
равлението в дадени среди

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В СКСнието за 
вече не 
привилегия на ДаД®н >Ф'ьг от 
хора, а грижа на всички тру 
дещи се и граждани.

Приключиха предизборните събрания
В докладите за работа меж 

ду двата изборни периода пър 
вичните партийни организации 
анализираха идейно-политиче
ското състояние в собствени 
те редове, постигнатите ре
зултати и разговаряха за най- 
важните предстоящи задачи.

В. В.

Първичните партийни орга
низации в местните общности, 
основните и трудови организа 
цим в Босилеградсна община 
приключиха предизборните съ 
брания, на които бяха излъче 
ни кандидати за нови рънооод 
ства, за делегати на Общин
ската нонференция на СКС и 
нейните органи и тела.

И колното по-успешно орга 
всенародната отбра-низираме 

на колкото повече тя става до 
стояние на ло-широи нръг от 
хора — толкова по-добро.

В заключение на разиенва- 
всенародната отбра- А. Днията по 

на делегатите на Общинсната
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД I
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НАВ стопанството добри резултати

миналата година, о по-голям 
за 53 па сто.

Доходът бол еж и по-малък 
ръст в сравнение с дохода от 
първото полугодие. Донато 
през шестте месеца на годи
ната доходът в сравнение с 
първото полугодие на минала
та година е бил увеличен за 
105 на.сто, сегашното увели
чение за деветте месеца въз 
лиза но 69 но сто.

областта на тсопанст-тати в 
вото.

Общият доход на всички ор 
ганизации, в сравнение 
същия период на миналата го 
дина бележи ръст от 45 на 
сто. Най-голямото влиянио въ 
рху общите резултати оказва 
най-голямата трудова органи
зация в общината — каучу
ковата промишленост „Тигър- 
Димитровград". Общият доход 
в тази организация за девет
те месеци на годината, в срав 
нение със същия период но

Изпълнителният съвет при 
Общинската скупщина в Ди
митровград обсъди информа
цията за резултатите на _сто- 
ланските организации в 
ната, за деветте месеца 
текущата година. Характерно 
е, че за разлика от същия ле 
риод на миналата година, ко- 
гато три организации са забе
лежили загуба, сега нито ед
на стопансна организация 
общината не е работила със 
загуба. Останалите поназатели 
също говорят за добри резул-

със
общи

на

в

Чистият доход о СЪЩО зна
чително увеличен и в сравне
ние със същия период на ми 
палата година и е по-голям за 
53 на сто.

I

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА В „УСЛУГА" В ДИМИТРОВГРАД
Само една стопансна органи 

по-ма-зация е осъществила 
лък чист доход в сравнение 
със същия период на мина
лата година. Това е основната 
организация на сдружения 
труд „Младост” (производство 
то) при конфекция „Свобода", 
при която чистия доход, в 
сравнение със същия период 
на миналата година е по-ма- 
лън за 10 на сто. Но това не 
значи, че тази организация е 
осъществила слаби резултати 
Миналогодишните резултати 
са били над всички очаквания 
и са внесени като най-добри 
в историята на предприятие-

ИМА ВСЕ ОЩЕ 

НЕРАЗРЕШЕНИ 

ДИЛЕМИ
Висока механизация — висона производителност

съшия период на миналата говлияние и на личните доходи 
ноито са по-високи в сравне
ние с деветте месеца на ми- 

година.

дина.
резултати 

безспорно са добри, се кон
статира на заседанието на Из 
пълнителния съвет. Но 
и проявени слабости. Ненапла 
тена реализация е увеличена 
за 1 на сто, а това е оказа
ло отрицателно влияние и вър 
ху осъществения доход.

Осъществените
Заплатенитеналата

нето лични доходи са по-голе 
36 на сто и бележат имами за

ръст във всички стопански ор 
ганизации. Трябва обаче да се 
каже, че ръстът на заплатени 
те нето лични доходи по ра
ботник бележи увеличение от 
27 на сто, в сравнение

ности — тъкачен цех, хлебо- 
пенара, търговска мрежа, во- 
довод, строителен цех и т.н. 
от които всяка е специфична 
Всички тези трудови единици 
имат малък брой работници и 
недостатъчен доход. В случай 
на формиране на основни ор
ганизации, поради увеличение 
на администравните работи 
значително се обременява до 
ходът на предприятието.

Последователното прилага
не на Закона би предизвика
ло, считат в „Услуга”, опреде 
лени дейности да бъдат лик 
видирани, поради малкия общ 
доход.

Има мнения „Услуга” да се 
организира и като трудова ор 
ганизация от обществено зна
чение, на която ще бъде поз
волено всички дейности да 
организира в делови единици 

Тези дилеми са все още 
във фаза на обсъждане и не- 
във фаза на обсъждане и са 
неразрешени. Счита се обаче 
че в течение на 1978 година 
до края на която проблемът 
трябва да се разреши, ще въз 
никнат нови становища и ще 
се получат нови съзнания и 
опити. А това ще даде въз
можност за най-подходящо 
разрешаване на възникналите 
организационни проблеми, съ
гласно, разпоредбите на Зано-

Всички тези документи ще на за сдружения труд. 
бъдат приети до края на го
дината, канто и Статутът на 
организацията, който е съгла
суван със Закона.

Освен това, в ход са и ра
ботите върху изготвяне плано 
вете на трудовата организа- 
ция и единици. В тази насока I 
в „Услуга" са изправени пред | 
бройни проблеми и дилеми. у 
Те са оказали пряко влияние Щ 
и върху закъснението в изгот 
вянето на споразуменията. •'УЯНИК

Основен въпрос е бил нак ' '
предприятието да се организи 
ра. От този въпрос е завися- 
ло и кои документи ще тряб 
ва да се изготвят.

Ако желаят последователно 
да прилагат разпоредбите на 
Закона в „Услуга" трябва да 
се организират като трудова 
организация, в рамките на ко 
ято ще бъдат повече основ
ни организации на сдружения
труд. Това произтича от обсто Благодарение на механизацията асфалтовите километри 
ятелството, че има много дей «тръгнахме” по долината на Ерма

Претворяването на дело на 
Закона за сдружения труд е 
една от най-важните задачи, 
пред която се намират труде
щите се в комунално-битовото 
предприятие „Услуга” в Дими 
тровград. Въпреки известното 
закъснение и в тази трудова 
организация вярват, че до 
края на годината ще бъдат 
приети всички необходими до 
нументи.

През ноември е обсъдено 
проентоспоразумението за фо
рмиране и разпределение на 
средствата за лични доходи 
чийто текст е получил всеки 
работник. Предложенията за 
изменение и допълнение на 
проентоспоразумението са из
несени на събранието на тру 
дещите се, така че комисия
та има възможност да внесе 
новите предложения, които са 
в съзвучие със Закона, в окон 
чателния текст на споразуме
нието.

Въз основа на споразумени
ето е изготвен и правилник за 
утвърждаване критериите за 
разпределение на средствата 
за лични доходи. Същевреме 
нно са определени и трудови
те задачи на всеки работник 
които ще бъдат внесени в 
правилника за организация на 
дейността и трудовите задачи

то.
Добрите резултати в стопан 

ството са оказали значително А. Д.СъС

РАЗВИТИЕ НА »ДРЕБК0Т0« СТОПАНСТВО ДО 1980 ГОДНА
Изпълнителният 

Скупщината на 
който неотдавна 
прие информация за трудно 
стите п ореализацпята проек 
тите на ,дребно” стопанство

В осъществяването на „дре 
бното" стопанство занаятиий 
ството на територията на Ниш 
ни регион досега не са пос
тигнати задоволителни резул
тати. Всички опити да се 
направи по-значителна крачка 
напред в тази област на сто 
паниоване се завършват са 
мо с договори и предложе 
ния на възможните мероприя 
тия, които нямаха щастие 
да дожевият конкретно при 
ложение, въпреки че с Об 
ществения договор на СР 
Сърбия за развитието .на 
„дребното” стопанство от 1976 
до 1980 година точно са опре 
делени първостепенните за
дачи, които до голяма сте
пен трябваше досега да бъ 
дат осъществени.

заключе 
които трябва да спомог 

развитие

прие и определени 
ния,

разгледа и нат за ускоряване
то на тази безспорно твърде 
важна област на стопанисва 
не...

съвет на 
СР Сърбия

Въз основа на член 108 на Закона за принуди
телно поравнение и ликвидация, ликвидационният уп
равител на Шивашко — занаячийската работилница 
(в ликвидация) „Прогрес" в Димитровград

0БЯВЯВ1
Публичен тръг за имуществото на Шивашко — 

занаятчийската работилница в ликвидация „Прогрес”. 
Имуществото се състои от следното:

Начална 
продажна ценаЗа ооновен изговор носи 

телите на тази дейност и за 
тяхното пасивно отношение 
върху провеждането на та 
зи акция посочват преди вси 
чко финансови причини.

1. Основни средства (шивална машина и 
едър инвентар)

2. Основни материали (платове и 
подобно)

3. Спомагателни материали
4. Готови стони (костюми, разни ман- 

тили и под.)
5. Дребен инвентар

Общата стойност на имуществото: 109 550

42 162 дин.

А. Д. 29 461 дин. 
18 261 дин.

Й 14 032 дин. 
5 634 дин.11 Дин.

Щ ш Продажба на имуществото 
публично наддаване, предимно 
след това поотделно.

Обществените правни лица

1ще се извърши чрез 
за всичките стоки, а

имат предимство на

са длъжни в деня 
„ доназателство, че имат
нсредства в РазмеР от 10% от стойността на продаващите се стони.
1977 гп^ЛИЧНИЯТаТРъГ Щ® се ИЗВъРши на 21 декември 
977 година от 8 часа в помещенията на „Прогрес” 

в Димитровград, улица „Маршал Тито” М> 17 Р 
Имуществото, предназначено 

моню да се разгледа всеки работен 
часа.

3
нупуване.

Заинтересованите нупувачи 
на публичния тръг да доставят

:

Ч|Р за публичен тръг 
ден от 8 до 101

Ликвидационен 
Мирно Павловйч,

управител 
. с. р.
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ЛОВ И РИБОЛОВ

ЙО - ОРГАНИЗИРАНО
СРЕЩУ БРАКОНИЕРСТВО

Ловното дружество в Дими кучетата на тези „ловджии",тровград наброява 
члена, а има традиция от ня

370Към които изплашват дивеча, тън
мо когато е това най-малкоколко десетилетия. Това, ка- позволено. На края, съществу 
ва и съмне,чие за проява нанто и извънредната забрана на

лова през тазгодишния есенин някаква болест всред дивечаловен сезон, бе повод да по нарочито заека. 3:..ова е изпитаме няколко ловджии меж дадена заповед за забрана наДУ които и Петър МИТОВ 
председател
за положението на това 
нство в Димитровградска об
щина.

лова до следваща заповед. 
Дружествотона дружеството на ловджиите 

в Димитровград и досега се е 
борило срещу

стопа
нарушителите

но сега, когато се организират
— Условията за развитие на на делегатски принцип, учре

ди актив на Съюза на кому-това стопанство — заяви Ми
то в — в нашият край са до 
бре известни и вън от община 
та. Заека, лисицата,

нистите, получи ловопазач, о-
кончателно ще се сложи край

преди ня на недисциплината.
колко години и глиган, от ми
палата година и фазан има 
капитални егземпляри. Наисти 
на преди няколко години бях 
ме по-богати с този дивеч.

— Една от причините за то 
ва е — продължи Митов, — 
бракониерството. 
Знаем, че в общината има 
повече от 370 ловджийски пу 
шки, които не са евидентира 
ни от дружеството, .а избиват 
дивеча. Най-драстични са при 
мерите на с. Куса врана, къ- 
дето има повече от 30 пушки 
а само 12 ловджии, или ТъР 
нски Одоровци и др. Тук са и

А какво сте запланирали 
в бъдеще?

в

— Да доведем до края фор 
мирането на ловджийските се
нции по районите, по-органи 
зирано да подхранваме диве
ча, през зимното време и да 
развием широко сътрудничес
тво с колегите от съседни об
щини, Пирот, Бабушница, а в 
рамките
сътрудничество и с български 
те ловджии в град Годеч и 
Драгоман.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССРН ЗА

ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
крайграничнотона

Д. С. г‘Дт^СТ0И засеАание на Об-щинсната конференция на 
ССРН в Димитровград по проблемите на местните общно
сти ^За две кожи в-Босилеград

Неотдавна Боян А. Стаменов от село 
Долна Любата ни среща в Босилеград, дър
жейки под мишница две овчи кожи.

— Кому да се оплача? — попита той. 
— Заради тези две кожи бях принуден да 
дойда в Босилеград и да се опитам да ги 
продам!

Председателство на ОК на 
ССРН в Димитровград неодав 
на проведе разширено засе 
дание на което разгледа ак 
тивността на местните общ
ности. На заседанието се кон 
статира, че местните общнос
ти в общината могат да се 
класифицират в три групи, 
според активността си. В пъР 
вата група могат да се причи 
слят местните общности във 
Висон, Забърдие и района на 
Невля. В селата на тези рай 

живеят предимно стари 
хора. Всички села в тези рай 
они нямат партийни органи 
зации, а в 27 села съществу 
ват само 4 младежни органи 
зации.

Във втората група бяха при 
члени приградските села Же- 
люша, Лукавица и Гоин дол. 
В работата на местните общ 
пости на тези села участвуват 
освен

вно работят, обаче помощта 
(кадрова и финансова) от стра 

на обществено-политиче
ските организации е слаба. 
Затова се взе решение в най- 
скоро време да се проведе 
заседание на Общинската нон 
ференция на ССРН в Димит 
ровград на което да се съгле 
дат работите на местните об 
щности от гледна точна на 
студията на Е. Кардел „Насо 
ки за развитие на политичес
ката система и

на

селскостопанските про 
изводители и работниците от 
Димитровградските 
тия, които 
местни общности са и най- 
дейни в общината. Събрани 
ето нонстатира обаче, че мес 
тната общност в Димитров
град, която има 4 200 избира 
тели слабо работи.

Оценявайни изготвения ма 
териал по въпроса на дейно 
стта на местните общности 
присъствуващите се съгласи
ха, че много местни общно 
сти в общината вече по-анти

предприя 
тук живеят. ТезиВ нашето село няма кой да ги изку

пи. По-рано в един от търговските магази
ни в нашето село се вършеше изкупуване 
и на кожи. След обединяването на стопп-

социалистиче 
сното самоуправление", тези- 
сите на Единадесетото засе 
дание на ЦК на СКС и мате 
риалите на Общинската нонфе 
ренция на Съюза на комуни 
стите в Димитровград.

ските организации с този вид изкупуване 
спря... Парите, които взех от едната кожа 
не могат да ми „вържат" пътните разходи. 

Струва ни се, че не е нужен никакъв
В. В.

они

коментар.
Д. с.

ПО ТЯСНА, криволичеща пътека на място' на идно- 
гашната теснолинейка „се пробиваме" до село Ранита, мал- щШ? 
но село скътано в подножието на Руй- Всично наоколо има 
есенен колорит... Тишината се нарушава от поняной мину- V 
вач, решил да отиде до Звонци и постоянният нлонот на ^ 
Ранитска рена...

Слънцето прави усилия да се насмее нато разнъсва 
облаците и отврвеме-навреме проблясва над миньорското 
село.

*

кое дом В това село почти няма къща, от която да не е 
излязъл” миньор...

Но и покрай това не дише уморно. Това впечатление 
веднага се получава щом се влезне в селото. Картината е 
по-жива. Животът тун и без въгленопачите си тече ната
тък. Истина, в последно време миньорските сърца сгрява 
надеждата, че ще започне експлоатация на кварцита. Очак
ват се резултатите от изследванията.

Преди десетина дни в Ранита започна строеж 
дом.

I
МИНЬОРСКОТО нултурен

Върху темелите на стара сграда, ноято не може
ше вечб да поднася зъба на времето, изпод хълма Лешйе 
расте нова сграда.

Договрът за започване на тази благоустройствена ан- 
ция е сключен бързо. Ранитчани са се съгласили с 
местно самооблагане да обезпечат 200 хиляди динара за до
ма. Казват, че сума от 200 хиляди ще бъде достатъчна 
за изграждане на помещения от общо 200 квадратни метра.

— Акцията е приета радушно — казва Сава Стоянов, 
заместнин-председател на Съвета на местната общност в 
Ракита. Ето, всени ден идват и повече работници, отнолиото 
трябва... Строи се неуморно. За десетина дни, вижте нол- 
но е напредвал — поназва с ръна Стоянов.

Донато говорим тана със Стоянов, доближава ни се 
една старица, по лицето на която се четат следи от тежък

Строежът на дома

живот, спря и рече:
— Всички сме „за" да се направи дома. И стари и 

млади сме готови да помагаме, да работим... — наза тя-
Изграждането на културния дом преобрази ранитчани.
Започна нов живот в селото, нипи треснава надпре

вара с времето... Води се борба сградата да бъде готова 
преди първия сняг. Работят с еднкъв ентусиазъм и ста
ри и млади.

Това е първата фаза на благоустрояването в Ранита. 
След изграждането на нултурния дом — ще се строи 
сграда за библиотека и читалище.

СЕЛО
Доброволно.

X
милутин джунич
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ЮЖНОМОРАВСНИЯ РЕГИОН

ТйГми И - ТРУДНОСТИВ
КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

УИРЕ1ВА МАТЕРИАЛ 

НАТА МА
насочено образова- 

е все ощепложение на средното 
общини в Южноморавския регион

личните доходи на про

трудещите се иресите на 
основните организации на сдру 
Ж9НИЯ труд, трудовите и мес
тните общности.

Материалното 
ние в тринаесетте

слабо. Като последица на товатвърде
светните работници са сравнително низки

НЕОБХОДИМА Е ГРИЖАТА НА 
ВСИЧНИВ средносрочната програма 

за културно развитие на Бо- 
силеградсна община са опре 
считани от самоуправителната 
нултурна общност за основни 
и най-съществени. Преди вси 
чко, набляга се върху разви 
тието и укрепването на мате 
риалната 
организации 
Единствено солидна материал 
на основа дава възможности 
и открива перспективи за осъ 
ществяване и на останалите 
културни дейности. А това са: 

развитие на самодейно- 
в различните отрасли на

седем за търговия, пет за ма 
шинотехници и др- В досегаш 
мото развитие на училищна 

мрежа на средното обра 
е съгласувано с

региона.чоно образование в 
Например по един ученик се 
пада само 1,04 квадратни ме 
тра. В най-трудно положение 
в това отношение се намират 
образователните центрове 
Босилеград, Прешево и Буяно

Тези основни констатации 
бяха изказани на съвместно 
то заседание па Продседа- 

на Междуобщин-

Културата е важно звено 
обществения живот. Съю3'ьт 
на комунистите, Социалисти
ческият съюз, Съюзът на син 

Съюзът на соци- 
зана-

в

та
телството 
ския съвет на Съюза на син 
дикатите и на Изпълнителния 
съвет на Самоуправителната 
общност за насочено образо 
ваиио в Южноморавсии репи 

което бяха обсъдени 
въпроси в иасоче

образование в

зование не 
потребите на сдружения труд 
Обективно — училищата сами 

могли този въпрос да 
и стопан

дикатите и 
алистичесната 
пред ще трябва да проявят 
по-голям интерес, за да полу
чи всяка трудова и жийнона 
среда своя културна програма 

В трудовите организации сле 
два да се поведе акция за ра 
звитие на. културата на труда 
и то: естетизация на трудо
вия амбиент, развитие на твор 
чеството, културата на между 
личностните отношения и охра 

нултурата на

имладеж
база на културните 

и институции. не са
разрешат, защото 
ските '
госрочно не са планирали ка 
дровите си потреби. Сега о- 
баче възможностите за према 
хване на тези слабости са на-

вац.
Този проблем ще бъде още 

идната учебна 
очаква

организации досега дълпоостьр през 
година, тъй нато се 
броят на новозаписаните уче 

да се повиши с още 
души. То 

ва налага спешно да се по
строят няколко нови училищ 
ми сгради.

Също
тта на училищата със 
менни учила и съответен учи 

инвентар е

он, на 
актуопните 
ното средно

ници
две до три хилядирегиона.

През тази учебна година в 
училищата 
чено образование 
те в Южноморавоки 
са записани 7 382 ученика в 
221 паралелки. Републиканска 
та общност за насочено обра 
зование е разрешила да се за 
пишат 6 229 ученина в 208 па 
ралелни. Това означава, че са 
повече записани 1 153 учени 
ка в 13 паралелки. Съгласно 
новата училищна реформа във 
воички общини в региона пови 
шен е не само броят на учени 

клас, но и съв

лице.за средно насо 
в общини 

регион
стта 
културата,

разклоняване на библиоте 
чното дело (откриване на но
ви читалища) и обогатяване 
на книжния фонд,
★ популяризация на филмо 

вото творчество и прожекция 
на филми по селата,

междуобщинското и изо 
бщо културно сътрудничество 
с цел да се върши обмен на 
опит и да се запознаят кул
турите на всички народи и 
народности в нашата страна, 

-А" мероприятия за ангажира 
не по обезпечаване на кадри 
за работа в културата.

Естествено, че списъкът на 
насоките за културно разви
тие на общината с това не се 
изчерпва.
РЕАЛНА, ИЛИ ПРОГРАМА НА 
ЖЕЛАНИЯ?

СРЕДСТВА И СОЛИДАРНОСТ
така и оборуденос- 

съврената на труда, 
създаване на човешки хуманни 
условия на работа и лроизвод 
ство.

В местните общности също 
ще трябва да се изготвят кул 
турни програми. Тези програ 
ми трябва да съдържат: урба 
на и култура на живеене, ес
тетическо и хигиенично уреж
дане на селищата, подобрение 
и защита на жизнената и при, 
родна среда, развитието на ме 
ждуличностните отношения на 
селищата, развитие на само
дейните творчески възможно
сти на трудещите се, гражда 
ните и младежта.

С тези въпроси 
се занимава Общинският ко
митет на СИ, обсъждайки със 
тоянието и проблемите на кул 
турата в общината. Пред са 
моуправителната културна об
щност на интересите, както и 
в общината, се намира важна 
задача: да се приложат разпо 
редбите на Закона за сдруже 

труд и в тази област. Счи 
та се, че по тоя начин ще бъ 
дат отприщени нови 
ще бъдат създадени редица 
благоприятни предпоставки за 
пълнеценен и богат културен 
живот.

За да се осъществи опре 
деленият училищен стандарт 
на средните училища в регио 

са необходими още 34 
милиона динара. Разчита се 
че те могат да се обезпечат 

финанси 
на образованието по

твърделищен
слаба. В това отношение нито 
едно училище в региона не 
изпълнява

на

определените нор чрез допълнително 
райе
принципа на взаимността и со 
лидарността. При това обаче 

пълна рационализа 
на образованието, чрез

мативи.

ВЪЗМОЖНОСТИ И СЛАБОСТИ

се търси 
ция
която може да се осъществи 
необходимо пестене.

В рамките на финансовите 
проблеми трябва да се разре 
шава и твърде слабото мате-

Отделен проблем е, че в 
региона все още не се е стиг 
нало до съгласуване на сред 
ното насочено образование 
с потребите на сдружения 
труд. Засега съответните об 
щински координационни коми 
тети все още не полагат нео 
бходими грижи за свързване 
на средните училища с орга 
низациите на сдружения труд 
в стопанската и обществена 
дейност. Съьо така бавно се 
осъвременява и недостатъчно 
се реализира програмата по 
производствен труд.

В региона има голям брой 
образователни центрове и учи 
лища, създаващи кадри или 
подобен профил. Например 
десет училища школуват ква 
лифицирани работници от ме 
талообработваща специалност

ците в първи 
нупният брой на учениците.

КАДРИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Един от сериозните проблеми 
е липсата на отделни кадри в 
образователният процес. Така 
например в момента на средни 
те училища в Региона липсват 
50 учитела по математина и 20 
по физина. Това нещо налага 
да се търсят решения чрез 
дългосрочна надрова полити 
ка на стипендиране и отделни 
форми на стимулиране на над 
рите. Инак в средните учили 
ща работят ! 160 просветни ра 
ботнина.

Също липсват добри матери 
ални условия за провеждане 

възпитателно-образовател 
ния процес в средното насо

неотдавна риално положение на просвет 
ните работници в средното 
насочено образование. В сра 
внение с други професии, ра 
ботата на просветния работ
ник засега е между най-сла 
бо възнаградените.

В осъществяване 
ки задачи 
стройството на средното обра 
зование, особена роля и отго

Веднага трябва да се отбе 
лежи, че Републиканската кул 
турна общност оказва значи
телна материална помощ за 
изпълняване на културната про 
грама. Освен капиталовложе
нията за строежа на култур
ния дом, тя обезпечава и око 
ло 1/3 от съвкупните средства 
за редовна дейност на самоу 
правителната културна оущно 
ст. За изграждането на култу 
рния дом досега са ангажи 
рани над 10 милиона динара. 
Очевидно, забележка на Репу 
блинанската културна общно
ст не може да се направи по 
отношение оказваната помощ 
на културата в община.

Но от друга страна, средства
за културните дейности недо 

стигат. Така например за те 
кущата година за отделни 
средства в размер от 630 хил 
яди динара (400 хиляди от 
приход на облагания за култу 
рата и 230 хиляди от републи 
канската културна общност) 
Естествено ,тази средства са 
недостатъчни. А трябва да се 
финансират: развитието на са 
модейността, музикално-сцени
чната дейност, изобразително 
то изкуство, културно-художес 
твените манифестации, работа 
та на читалища и библиотечни 
пуннтове и попълняване на 
книжния фонд, кюнофинация 
на селата, защита на културни 
те блага, решаване на въпро 
са за културните кадри, меж 
дуобщинско сътрудничество 
както и работата на профе
сионалните служби при самоу 
правителната културна общно 
ст, и пр. и пр.

От назаното личи, че в кул 
турата на Бооилеградсна об
щина трябва да се решават 
много проблеми. Засега плано 
вете и програмите главно са 
грижа на самоуправителната 
културна общност на интере 
сите. Все още няма договори 
м програми от страна на орга 
низациите, действуващи в кул 
турата. Интересите в тази об 
ласт не са съгласувани с инте

на всич 
свързани с преу-

ния
ворност има регионалната са- 
моуправителна общност за на 
сочено средно образование и 
възпитание.

сили и

на
В. ВСт. Н.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ КАКВИ РОДИТЕЛИ 

ТАКИВА ДЕЦА
Разбира се, едно такова опре 

деление може само условно 
да се приеме. Но всениднив 
мият живот ни убеждава: ако 
се снараме по детето (с осно 
вание или безпричинно), а ве 
днага след това започнем да 
му се радваме — това дете 
се съпротивява на една така
ва наша „нежност”. Очевид доволните и идващите често
но у него изниква дилемата: в стълкновение с околността,
трябва ли да прави умишле- Най-сетне — това са на ня-
ни или неумишлени -наруше кой начин родители с комплен

за да го помилва след си, при които се забелязват

цел), включват се в различни 
„нелегални” групи. Най-остра
та проява им е: плячносване 
на магазини, взимание „на 
заем" нола, нападане на неви 
нни граждани и подобно. По- 
блага проява е, че стават твър 
лни, несамостоятелни. . . С ед 
на дума Си в единия, и в дру 
гия случай) танива деца ста 
ват проблем и за семейството, 
и за училището, и за общес
твото като цяло. Обикновено 
ги наричаме възгтитателно-пре 
пуснати, или безпризорни де 
ца. Проблемите наистина са 
своеобразни.

с проблемите на семейството 
и децата и други 
да действуват превантивно, за 
да не се допуснат деформа
ции.

трябва

ния.
това родителят? Или пък тряб душевни и невротични явле

ния-
Сигурно е, че такива роди 

тели не могат правилно и съ 
временно да възпитават деца 
та си. С неуравновесеното си 
поведение те създават разли 
чни травми у децата, чиято 
последица е нарушаване на 
чувствата и нервния живот ан 
младото същество. Затова 
не е чудно, че в танива се
мейства се случват чести кон 
фликти между родители и де 
ца. Случва се дори децата у- 
порито да отбягват 
говори с „най-милите" и по
степенно се отчуждават от до 
ма. Те търсят спокойствието 
си, отдушник на невратизира 
ния живот и правото да им се 
-признае ведро и радостно де 
тство, което по природа им 
пренадлежи
на. Именно, децата се впускат 
в скитни (често без план и

Още повече, че днешният 
родител не е отговорен за въз 
питателните проблеми на деца 
та си само пред самия себе 
си и овоята съвест, но и пред 
Цялата общност. Защото въз 
питанието 
проблем. Нашето общество не 
е безразлично как и На кой 
начин се

ва да се държи нормално, в 
границите на пристойното, и 
по тоя начин да остане ,,неза 
белязано"?

(Безспорно, родителят ире 
ши. Неговата нагла нрав, или 
моментално лошо настроение, 
ногато се проявява неблагора 
зумно (по посона: изналяване 
бяс върху недлъжното и без 
помощно дете) представлява 
лоша постъпна във възпитани

не е само техен

възпитава младото 
поколение, ноето ногато пора
сне трябва да превземе отго 
ворността за съдбата на об
щността.ето.

КАК ДА СЕ ПОМОГНЕ НА 
ДЕТЕТОЧЕСТИТЕ ПРОМЕНИ В НАСТРО 

ЕНИЕТО — ОТРИЦАТЕЛНО СЕ 
ОТРАЗЯВАТ ВЪВ ВЪЗПИТА
НИЕТО

раз- А затова г 
необходима здрава

е на първо място 
семейна 

среда. Също здрава обнръж- 
ваща го среда, която с при
мера си най-много влияе въР 
ху възпитанието 
предпоставки за развитие на 
устойчиви добродетели у де
цата.

Най-напред трябва 
„лекуват" 
да се влияе върху средата, 
за да не се идва до неже
лани последици. Предучилищ 
ните възпитателни заведения, 
-училищата, 
дицинсните съветвалища, ор
ганизациите, занимаващи

да се 
техните родители и

Поставя се въпрос: нои ти 
пове родители често менят 
настроение?

'Преди всичко, това нервни, 
или пък подлежащи на нерв 
кост хора. Освен тях — не

и създава

на друга стра педагогическо-ме-

Д-р Слободан Василевсе
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шш ладожнд отрлнццд
СИМПИЗИУМ В НОВИ САД

оС?пЕТН.?'ИЗБ0|,НО СЪБРАНИЕ НА ИЗВИДНИЧЕСКИЯ 
РЯД „МОМЧИЛ ВОЙВОДА" В ДИМИТРОВГРАД Я

ОТ-

Титовата мисъл и дело в 

социалистическото възпитание НОВО РЪКОВОДСТВО 

И НОВИ ИМПУЛСИОт 5 до 8 декември 
Нови

т. г. в
сад се състоя симпози 

ум на темата: „Титовата 
съл и дело в социалистическо 
то възпитание”. В работата на 
съвещанието

на това в социалистическото 
възпитание — заяви на симпо 
зиума Божко Крунич, 
тник председател на' СК на 
Войводина и г:рч..4^едател 
организационния 
Нашата задача 
ло е преди всичко анционно 
да се отнасяме, което ще ре
че да допринасяме за оживо 
творяване на Титовата мисъл 
на нейното класово-революци 
онно съдържание. Това, разби 
ра се, ще постипнем с пое 
тоянно критическо отношение 
към

люционно преобразование, ко 
ято ще характеризира борбата 
за оживотворяване на съще 
отвените цели на социалисти
ческата революция,
•на историческите интереси нз 
работническата класа 
дещите се да станат господа 
ри над условията и резултати 
те на своя труд и 
със всички обществени рабо 
ти. Този дълбок човешки сми 
съл на социалистическата ре
волюция еднакво търси про 
фесионални знания и способ 
ност
насоченост, свободна личност 
и обществена отговорност и 
активност на човека — самоу 
правител.

Симпозиумът обсъди 12 те 
ми с толкова доклади и 58 
научни съобщения.

В присъствие на председа
теля на ОК на ССРН г; \ 
дателя на Общинския отбор 
на Съюза на бойците, пред
ставители на Съюза на запас 
ните командири и представи
телите на Радио-клуба в Дими 
тровград, тези дни се състоя 
отчетно-изборно събрание на 
извидническия отряд 
чил войвода”.

бе подчертано, че в бъдеще 
пред извидниците се поставят 
крупни задачи, преди

ми замес- предсе-
всичко

променяне на формата и на 
чина му на работа, накто и до 

съществуващите 
опити. Работата на отряда тря 
бва да бъде постоянна. Члено 
вете трябва ежедневно да се 
ангажират в средите, нъдето 
работят, учат или живеят, а 
по този начин ще се създа- 
дат условията за омасовяване 
на отряда, включване на най- 
добрите членове на 
сната и младежка 
ция.

на относновзеха участие 
мнозина научни и обществени 
работници. Бе 
в нашата

вкомитет.
, към това де- и на тру пълване наподчертано, че 

непосредствена и 
Дългосрочна дейност в облас
тта на социалистическото 
питание делото и мисълта на 
другаря
неизчерпаем източник

владеятВЪЗ „Мом-
Тито представляват 

за ус
пешно действуване, изследова 
телска работа и публицистика 

тази важна сфера на идеоло 
гията и обществената полити

Доклад за работата 
Ряда изнесе Николай Пейчев 
председател на дружеството. 
Присъствуващите на 
нието бяха запознати 
рията на отряда, неговата дей 
ност и задачите му. Името си 
„Момчил войвода" отряда е 
получил 1974 преименувайки 
дотогавашния „Граничар” 
по името на

на от-

обществената практика 
както и с решителни миропри 
ятия в системата на образова 
нието. Такова отношение съ
що така подразбира постоянно 
обогатяване на организираното 
възпитателно влияние, 
всичко в редовете на младеж

накто и революционнав пионер-
организа-заседа- 

с исто-ка.

Освен товаТитовата извидничесният 
отряд „Момчил войвода” 
местно с останалите общест
вените фактори в общината, 
включени в процеса на въз
питание и образование на де-

мисъл и дело 
съдържат трайни ценности на 
марксистката теория на поли 
тическата практика в социали 
етическото самоуправително ра 
звитие и

Съв-преди

та. царибродския па 
ртизански отряд, който е форПо-нататък Крунич каза, че 

навлизаме в епохата на ревокато съставна част (В. М.)

ДИМИТРОВГРАД

РАДИО-ПРОГРАМА
По повод Деня на Република 

ноември, група препо 
даватели и членове на рецита 
торената секция при гимназия 
„Иосип Броз Тито” в Димитров 
град подготвиха 45-минутна ра
дио програма. Васил Маринков 
гимназиален преподавател, из 
несе доклад за значението, рол 
ята и създаването на Репуб 
ликата.

В програмата бяха изпълне 
ни и музикални точки, посве 
тени на революцията и сво 
бодата. Учениците-членове на 
рецитаторската секция проче 
тоха стихове, посветени на Ре 
публиката и Тито.

Накрая на програмата бяха 
съобщени резултатите от на

градния конкурс, проведен ме нов Циле от Гоиндол, който 
жду учениците на тема: „Огъ изнесе спомените си ’за Ци- 
ня на Републиката днес блее- ле. Този разговор също 
ти с нов блясък". Наградени местен в бюлетина, 
са четирима ученика: Марина 
Велкова, Габриела Давиткова 
и Драгиша Станоев всички 
ученици от първи клас и Да- 
ница Илиева от четвърти клас 
(първа награда).

По тоя начин учениците и 
преподаватели от Димитровград 
оката гимназия взеха участие 
в чествуването на празнина на 
Републиката. Това беше пър
вата радио програма от нача 
лото на учебната година.

Очавка се занапред подобни 
радио-програми да се органи 
зират по-често.

та — 29

е по

При издаването на бюлети
на ценна помощ оказаха и 
Светислав Лукич, Христина Па 
найотова и гимназиалния учи 
тел Чедомир Николов както и 
преподавателите Никола Ден- 
ков и Света Живкович.

Деница Илиева

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ 
ФОНД

Отрядът на поход

миран на 2 юни 1944 край с 
Сенокос на мястото „Извори- 
ще”. Оттогава до днес отря-

цата и младежта, ще настоя
ва със своята дейност да дот 
принесе в изпълняването на 

дът е надделял много трудно общите задачи, насочени към 
сти, успешно е завършил ня- развитието на младия човен с 
колко акции. За най-успешни високи морални качества, ос- 
проведени акции на отряда по пособявайки го да стане по 
сочени са уреждането и доиз лезен член на обществото, го 
граждане на възпоменателна- ден да извършва своите за- 
та чешма в местността „Изво дължения. Със своята

, засаждане на 6500 бо- рама и начин на работа извид 
фиданки, изграждането ниците се стремят членовете 

иа регионалния водопровод да възпитават трудови, пред- 
след това организирането на прием иви, здрави и прогреси 
редица походи и срещи с бой вни хора 
ците, участието в, държавни
те празници, а особено на -29 
ноември, Първи май, 4 и 7 
юли и пр.

Грамоти 

за успех„Наша младост“
В Босилеград се състоя тър 

жествено заседание на Общин 
ския съвет на Титовия фонд 
на което участвуваха ръководи 
телите 
дови

След издаването на четвър
ти брой на бюлетина „Наша 
младост”, редколегията, коя
то р съставена от младежи и 
девойки, от представители на 
училищната общност на учени 
ците и представители на жур 
налистичеоната секция при ги 
мназията „Йосип Броз Тито”, 
подготви и петия брой на 
бюлетина, посветен на Репу събор на учениците от средни 
бликата. те училища, състоял се на 18

Преподавателя по изобрази и 19 ноември в Белград на те 
теяно изкуство — Никола Ден ма: „По-нататъшните задачи 
нов, изработи първата страни на Съюза на социалистическа 
ца -на бюлетина, относно даде та 
графическото й оформление.

Слободан Рангелов — пред
седател на ученическата кон
ференция помества статия за 
изборните събрания в Съюза 
на социалистическата младеж 
при гимназията, Найден Колев 
председател
общност на учениците пише 
за работата на училищната об 
щяост през първото тримесе 
чие.

зговор с група ученици от пър 
ви клас, при които успехът е 
най-слаб.

В рубриката „Младите и све 
та" Зоран Геров пише за бо 
гатото и разнообразно бригади 
рско лято.

прог-рище
рови

на стопаноните, тру I 
и обществено-политиче I 

организации в общината.ски

За значението на Титовия 
фонд и за поотипнаните му 
досега резултати в стипенди 
райето на млади работници 
ученици и студенти от работ 
ничесни семейства

За осъществяването на про 
грамите си цели, отряда през 
идващата година е заплану
вал изграждането на свой из- 
видничеоки лагер, в нойто ще 
се провеждат обучението на 
членството, състезания, лаге
руване и прегледи.

На заседанието бе прието 
и статутарното решение на 
Общинската организация на 
Съюза на извидниците в об
щината, програмата за рабо
та, а избран е Изпълнителен 
отбор от 5 члена и щаб на 
отряда от 15 члена.

За забележителни резулта
ти отряда „Момчил войвода” 
бе възнаграден от Съюзния 
отбор на Съюза на бойците 
от народоосвободилелната вой 
на на Югославия с грамота.

В бюлетина са поместени и 
някои от заключенията на IV

В отчета бяха изтъкнати и 
някои слабости в досегашна
та работа на отряда. Преди 
всичко, изтъкната е недоста
тъчната ангажираност и дей
ност на взводовете, недоста
тъчната им самоинициативност 

Също
бяха направени забележки и 
върху работата на отрядното 
Ръководство, което досега не 
е било учредено в съглаоие 
със Статута, а причината за 
това е бавното трансформира 
не на дружеството върху но
ви основи й недостатъчна ра
бота в омасовяване на отря
да. Засега той наброява само 
100 члена, предимно среднош
колци, млади работници и пио 
нери.

В доклада за бъдещата ра 
бота и задачи, нойто поднесе 
Цанко Ностов, между другото

говори
ПАВЛЕ ИЛИЕВ, председател 
на Общинокия съвет на Ти 
товия фонд. Той изтъкна, че 
и трудещите се в Босилеград 
ска община са дали свой 
принос в омасовяването на 
Титовия фонд. Всички основ

младеж в развитието на 
самоуправителните отношения 
в оредното насочено образова 
ние”. на конкретни акции.

За неотдавнашните посеще 
>ния на група ученици и пре 
подаватели от Годеч и Боси 
леград пише Миомир Васов.

ни и трудови организации в 
общината, накто и повече от 
300 души са членове на Тито 

фонд.на училищната вия
В рубриката „Поезия” са по 

местени стихове на Габриела 
Давиткова и Славица Петрова 

В бюлетина е поместен и а също така и на Ванчо Сто 
разговор с директора на гимна иловски десетар на грани 
цията Методи Георгиев за ус- чната застава „Иван Нараива 

на учениците през пър нов”, В бюлетина е поместе 
вия класификационен период на и наградената творба на Д 

задачи на Илиева.
Бранислав Гукич води разго 

вор с приятел на Васил Ива-

За осъществените досега 
резултати в Титовия фонд на 
тържественото заседание бя 
ха връчени 27 благодарстве 
ни грамоти на ооновните и 
трудови организации в Босиле 
градена община.

пеха

и по-нататъшните 
младеж за подобрение на съ 
щия- Също е поместен и ра в. в. д. С.
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НА СОЦИАЛНИ ТЕМИ
ДИМИТРОВГРАД ОТ РАЗДЕЛЕНИТЕ 

БРАКОВЕ
ДЕЦАТАЩЕ СЕ СТРОИ 

ОЛИМПИЙСКИ БАСЕЙН
ства напълно напускат школунепредвидени и неже- 

въпроси. Бащите рядио
ред 
лани
се съгласяват да дават по-го 

средства за издръжка 
на децата си и пак се стига 
до съд.

При това
ли нов брак, все 
се решават да дадат издръ
жка, или П7,н напускат постоя 
иното си местожителство 
издирването им е затруднено. 
Те се отнасят към децата ка 
то чели не са техни. При раз 

съда прикриват истински 
приходи и на всяка це 
опитвата да издейству 

обществена издръжка за 
своите деца... В това отноше 

показателен е случаят с 
М. П. от село 
години той не дава издъжка 
за детето от разделения си 
брак като се грижи само за 
семейството си от втория 
брак. Дори и след наказване 

затвор не иска да помог 
на детето 

измъчва за средства и учи в 
Лесновац...

могат футболни отбора — ..Асен 
Болнансии — член на МФС 
— Ниш с общо около 40 фут 
болисти. Освен
ствува и баскетболния отбор 
„Свобода" със своите 20 ба 
скетболисти, нов член на Сръб Е 
оката дивизия. А от тази годи 
на шахматният отбор „Дими 
тровград" с 12 члена и тж. 

Резултатите, които осьщест 
в различните състеза 

ния не ни задоволяват, наро 
чно не сме доволни с резул 
татите на „Асен Балкански". 
Но ногато имаме предвид сре 
дната възраст на футболисти 
те — 27 години и това, че сме 
във фаза на сменяване на го 
нерациите
га няма — подчерта Видано 
вич.

ДО ПРЕДИ десетина-петна- 
десет години в Бооилвградена 

малко има

ването си...
Майките на такива деца не 

могат да се хванат на постоя 
нямат

с малко париНан и
да се осъществят големи ре 
зултати и в спорта и физиче- 
ската култура въобще може 
да ни послужи като пример 
Димитровград.

община съвсем
разделени бракове. Това 

ако наистина за съв 
живот наистина не съ 

почти никакви ус

лемитова съще- работа, защото 
-кому да оставят децата 
или лък ако се настанят 
работа, децата остават на ули 
цата и тя им става възпита 
телна...

Нанво може да се направи 
за ези деца?

Ной е компетентен да се 
грижи за тях?

Преди
родители. Те нз бива да гу- 

от предвид, че децата 
И без

ше нна си,ставаше
наместен 

щвствуваха 
ловия и ако, в повечето слу 

брачните другари няма 
Днес обаче не е 

Все по-голям е броят на

бащите, сключи 
по-трудно

чай,
ха деца. 
така. I__
разделените бракове, а всред 

такива с по някол

и

вихме
тях има и 
мо деца. 

Искам
технитевсичко

да се спрем върху 
въпрос от гледна точка

пит
те си 
на се бяттози

на издръжката на такива до 
ца и грижата за тяхното въ 
зпитание и образование. По 
ложението на такива деца по 

по правило е незавидно, 
защото издръжката им се о- 
безпечава 
и такова разрешаване на въ
проса почти винаги е 
ущърб на децата.

са тяхна първа грижа.
на това, че са се раз-ват оглед

делили — не бива да забравят 
основната си грижа. В никакъв 
случай разделените родители 
не бива да допускат чрез съда 
да им се налага да дават из 
дръна за законните си деца. 
Издражката не бива да схва
щат като някаква „глоба", а 
като свой родителски дълг.

ниемясто за трево Гложие с с
чти

посредство съда— Какви са ви плановете за 
в бъдеще?

— От Републиканската общ
ност за физическа култура по 
лучихме 400 000 динара. Това 
е достатъчно със самооблага 
не и трудови акции да си 
направим и олимпийски ба
сейн в спортния център 
„Парк" в размер 33:17 метра. 
Имаме желание и за спортна 
хала, но нея ще има и кога 
то се започне с изграждане 
то на сградата на ново сре 
дно училище, също тана тун 
в околността на Центъра.

Така сме, всички условия, 
с малко пари и голям ентузи

-V
V

и
Е. Виданович със

си, което сеОбикновено при раздяла на 
брачните двойки децата _ са 
мални и остават при майките 
си, донато бащите биват за 
дължени за даване на издър- 
жка. Съдът винаги има пред 
вид майчината любов към 
децата и съдът издава присъ 
да, в която се посочва, 
децата трябва да останат при 
майките си зарад обезпечено 
гледане и възпитание. Но 
така е донато децата са мал 
ки. Щом пораснат, възникват

неЗа успешното омасовяване 
на физическата и култура тези 
дни разправя ни Еленко Ви 
данович, секретар на самоу- 
правителната общност за фи 
зическа култура в Димитров-

При случаи, където положе 
нието е затруднено, трябва да 

компетентните 
органи за социални грижи при 
Общинската скупщина.

Децата не бива да бъдат 
жертва за несполучливия брак 
на своите родители. Защо те 
да плащат цената на тази не 
сполука.

се намесятзащото 
нередовно полу 

от законни

Децата се мъчат, 
или съвсем
чават издръжка 
те си родители: нямат доста 

храна, облекло, нямат
град.

— Имахме само 500 000 ди 
нара и много, много голямо 
желание и направихме спорт 
ният център „Парк” с хубаво 
спортно игрище. Тъй като от 
ло-рано сме имали баснетбол 
но, волейболно и хандбално азъм създали за омасовяване 
игрище, а насноро ще има на физическата култура в Ди 
ме зала за шахмат и тенис митровград. Доволни сме с 
на маса, наистина ни не до- постигнатите резултати в тая 
стига само басейн и на вси насока. Все по-голям брой 
чки спортисти да дадем ед добри ученици и млади работ

ници и_ останали Димитровград 
живот в Димит чани свободното си време про

тъчно
средства за школуване.

Има дори случаи такива де 
овчари или гоца да стават 

ведари, да отиват на занаят, 
а някои поради липса на сред Иван АНДОНОВ

СРЕЩИ

НЕСТИХВАЩА АКТИВНОСТнакъв шанс за упражнения.
Спортният

ровград е традиционно раз- веждат тун. 
вит. В момента тун, има два Д- С.

100 ГОДИНИ НА ЗДРАВНАТА СЛУЖБА В ГОРНО ПОНИ- 
ШАВИЕ И ЛУЖНИЦА

Един от основателите на 
Царибродския партизански от 
ряд. сетне ръководител в 
обществено-политическа общ 
ност и дългогодишен дирен- 
тор на научуновата промишле 
ност в Димитровград, днес 
пеноионер — това са най-ос 
новните данни от .личния па 
спорт” на Живно Виденов. И 
като пеноионер той продъл 
жава със същия темп обще 
ствено-политическата си дей
ност. В течение на тази годи 
на активността му бе особе 
но изразена в изграждането 
на футболното игрище в спор 
тния център в Димитровград, 
понеже като председател на 
комитета за строеж на обен 
та беше организатор на много, 
трудови акции. В тези избор 
ни и предконгреони дни Ви
денов като член на политиче 
ския актив при ОК на СКС в 
Димитровград, активно работи. 
На проведеното предизборно 
събрание на първичната орга 
низация на Съюза на комуни 
стите в каучуковата промишле 
ност „Тигър" в Димитровград 
забележихме дискусията му, 
понеже най-критически ое о- 
бърна нъм проблемите в тази 
организация.

Изтъкнал бих продължи Ви 
денов — че няма въпрос кой 
то Съюзът на комунистите не 
може да раздвижи, и не само

раобтниците в тази организа 
ция също не са постигнати 
значителни резултати. И по то 
зи въпрос с години рази
скваме, но резултатите изоста 
ват. А решаването на тези 
въпроси най-много зависи от 
нашата организираност и спо 
собността да действуваме на- 

комунисти.

Тържества, достойни иа 

юбилея
Здравната служба в Горно назначил седмицата на здрав-

Понишавие и Лужница през ната служба от 5 до 11 декем-
година отбеляз- ври т.г.

Най-напред, най-еминентни 
Имен- медициноки специалисти про

фесори на медицинените фа
култети в Ниш и Белград ще 
прочетат най-новите ои науч-

тонастоящата
ват голяма годишнина — един 
век на съществуване, 
но, през 1877 година, след ос
вобождението на той край от 
турско иго в Пирот е откри
та първата болница за Пирот ни съобщения. Скасните ще 
•и Бабушница, а по-късно и за бъдат произнесени в голяма- 
Цариброд. Така е 1877 година та зала на новия хотел 
взета за началото в развитие
то на здравната служжба в на 
шия нрай.

Но действуването ни не тря 
бва да бъде само в рамките 
на организацията на Съюза на 
комунистите, но и във всички 
други тела и организации. А ко 
мунистите са и най-отговорни, 
че някои проблеми остават не 
разрешени; че се закъснява 
с провеждане в дело на Закона 
за сдружения труд, че делегат 
ската оистема не функционира 
на желания начин, понеже и 
в колектива и тези делегации 
„седат” номунисти — наза на
края Виденов.

Пи
рот.

След това заетите ленари в 
Горно Понищавие и Лужница 

За тази цел клона на Сръб на учениците и селяните по 
окото лекарско дружество за училищата, и местните общно 
Горно Понишавие и Лужница сти ще произнасят сназни с 
превзе мерки за тържествено цел здравната култура на на- 
и делово ознаменуване на та- селението да се издигне на 
зи историческа дата. Покрови по-голяма степен. При това за 
тел на тържествата е Сръб- щитата от заразните болести 
ско лекарско дружество наче- ще бъде главна тема. 
ло с председателя му профе- На край на най-заслужните 
сор д-р Борислав Найденович лекари ще бъдат присъдени 

Координационият отбор за награди и признания- 
тържеството и трудово честву 
ване изготвил е и програма и

Живно Виденов

да раздвижи, но комунистите 
да се грижат и за провеждане 
нето
приказваме за нови налитало 
вложения
фабрика за гумени 
латекс и реконструкцията на 
фабриката за технически сто 
ки. За тези въпроси разиоква 
ме на събранията, но 
тават нерешени и в дело все 
още не ги провеждаме. Днес 
за съжаление не чухме защо 
е така и носят ли вина за 
това комунистите.

'Във връзна с разрешаване 
на жилищните проблеми на

А. Д-
му в дело. А с години

Д. С.
— Основната организация 

„Тигър” в Димитровград, наза 
Виденов, е постигнала
лежителни резултати, за ное 
то голяма заслуга имат и 
комунистите. Но в изминалия 
двегодишен период са прояве 
ни и слабости, които не са из 
несени в доклада. Малко е ка 
замо и кои задачи сме поста 
вили за разрешаване. Аз нон 
кретно бих говорил за два за 
сега все още, неразрешени 
проблема.

изграждане на 
нишки отСПОРТ

забе-Загубен и последния мач
АСЕН БАЛКАНСКИ — МОРА-ВД (ЖИТКОВАЦ) 2:5 те ос

На 27 ноември т.г. в Житно шо време и кален терен, от 
вац се срешнаха отборите на борът на „Ас. Балкански” за 
„Морава” като домакин и „Ас. губи мача с висок резултат 
Балкански” гост. Това бе мач 5:2 безразлично на това, че 
от последният кръг на диви- първото полувреме завърши 
зията на МФС Ниш, в тазго с 0:1 за димитровградоните 
дишните есенни състезания- футболисти.

Пред около зрители по ло Д. С.
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НЯМА СПЕЦИАЛИСТИПРЕДИ 30 ГОДИНИ

ОБЯВАДругарю редантор,
В настоящия момент 

вършихме обмен на 
елентричните стълбове 
в село Стрезимиров- 
ци. Но имаме големи 
проблеми. Ние работи 
ме сами, един тракто 

пенсионери, 
на из-

Линията преди срок Издателство „Братство” — Ниш, търси

коректор
на седмичния вестнин „Братство”На 16 ноември 1947. г. в 

Сараево пристигна първия 
влак по младежката линия 
Шамац-Сараево, която бе за
вършена 
пред срок. На тази линия дъл 
га 242 км 
5 520 000 кубически метра зе 
мя и камък, изградени 17 го 
лями мостове в дължина от 
2 086 метра, пробити 9 туне 
ла в дължина от 2 400 метра. 
Линията на доброволни нача- 

на Юго 
211 000 членове на 

младеж на всички

■народи 
дничество със

'
Кандидатът се приема на определено време — 

до завръщането на щатния норентор от почивна по 
майчинство. Понеже се насае за извършаване на ра
бота в ограничен обем — два дни седмично (вторнин 
— сряда), приетият кандидат няма да бъД© в редовно 
трудово отношение.

Личният доход според самоуправителния акт за 
разпределение на личните доходи в Издателството и 
обема и начеството на извършените трудови задълже
ния.

и 1народности в сътру 
специалисти рист и 

Предприятието 
праща специалисти да 
ни помагат и дават у- 
казания. Затова имаме 
много трудности и при 
това имаме едно неща 
стие и сега жената е 
в Сурдулица в болница 
в гипс.

Мисля, че не е право 
специалистите да полу 
чат лични доходи за 
работа в нанцеларията, 
а трябва да обиналят 
терена. Ето ние в мо
мента освен в Стрези 
мировци работим на 
електрификация на Ке 
бапова, Гранджина и 
Грубина махала.

те.
четърнадесет дни В изграждането на младеж 

ката линия са участвували и 
5 735 младежи и девойкп от 
42 страни. В Сараево на 16 
ноември на величествения ми 
т.инг по повод пускане в на 
линията говори председателя 
'на Съюзното правителство 
маршал "Рито. Посрещане на 
първия влак присъствуваха 
около 80 000 строители на ли 
нията, граждани на Сареов и 
околността.

бяха изкопани

Кандидатите трябва да имат най-малко средно 
образование и добре да знаят българсния литературен 
езин. За успешното извършавано на работата на но
рентор кандидатите ще бъдат тестирани (на 22 XII 
1977 г. в 10 часа в Издателство в Ниш).

Молби с кратна биография се подават до Изда- 
срон от 8 дни след публикуването на об

ла строи младежта 
славил- 
Народната

телството
явата. Постъпването на работата е от 1 януари 1978 
година.

Издателство „Братство" — Ниш
Б. Тончев

ДИМИТРОВГРАД

ПРЕКЪСНАТА РЕЙСОВАТА ВРЪЗВА С ВИСОК
Снеговалежите и 

то време в Димитровградска
та община, към края на ми
налата и в началото на тази 
седмица, се 
отразиха и на съобщенията. 
От 3 декември спря движе
нието за Виоок, на линията 
Димитровград — Сенокос. А- 
ко мразовете продължат най- 
вероятно е, че ще се открие 
линия, но през Пиротска об
щина.

Движението е значително 
трудно и на останалите ли
нии, които поддържа клонът 
на „Ниш-енспрес” в Димитров 
град. На релация Димитров
град
отива само до Трънски Одо- 
ровци и то с големи труднос
ти и закъснение.

Също така с голямо закъс
нение се поддържат връзките 
със Забъдие, на релация- 
та Димитровград — Мъзгош и

Димитровград 
доровци, понеже през Козари 
ца автобусите трудно 
ват. А подобно е и положе
нието на линията Димитров
град — Долна Невля- 

Засега редовно се поддър
жат само връзките на рвла- 
цията Димитровград — Ниш 
и Гоин дол — югославсно-бъл 
гарсната граница.

Височки О*студено

мина-

непосредствено
Куса врана рейсът

Движение е трудно по заледените пътища А. Д.

НОВИ ИЗДАНИЯ НА „БРАТСТВО"

НАВСЯКЪДЕ ВАРОВИК И ЧАКЪЛ ■ ■ ■

(Откъс от „По долината на Ерма” от д-р Спас Сотиров)
Атрактивното геоморфоложко устройство на Поер- 

мието, особено долината на Ерма от Власи до Звонска ба
ня. оставя най-голямо впечатление на посетителите. То е 
следствие както на хилядовековното действие на различ-

години. Въз основа на намерените фосилни останки преди 
всичко се прави заключение, че по това време Поермието 
е представлявало суша. Тук-таме в близост на тогавашните 
мочурища се срещало едно растение РзИорЪуФн на висо
чина около 80 см с дребни игливодни и две други също 
по-низки от 1 метър растения с клиновидни листа. По ед
ри били представители на някои най-примитивни хвощо- 
видни (Сусю збета). Освен тази бедна вегетация, намира
ща се край блатата и мочурищата, останалите 
сушата били голи.

ни вътрешни и външни земни сили, измоделирали удиви
телно разнообразни и контрастни облици, така и на тех
ния пъстър геоложки състав. Загадъчните геоложки и още 
по-трудно обясними тектонични отношения ангажираха 
вниманието на редица учени и лека-полека геоложката 
библиография на Ерма стана внушителна. Първите проу
чвания в това отношение започна великият френски учен 
Ами Буе през 1836 и 1837 година и те оттогава не прекъ
сват и ден-диешен, без изгледи да се изчерпят в близко 
бъдеще.

Най-напред да напомним, че в областта на Ерма са 
(като в идеално учебно поле!) всички основни 

скали: и еруптивните, и утаечните, и кристали- 
това от почти всички най-важни геоложки —

части от

Колкото се касае за най-древни животни — поло
жението е подобно. Следи от древни силурски животни са 
намерени в пазвите на Руй планина, в НР България, неда
лече от бреговете на Ерма. Обаче преди две десетилетия 
белградските геолози Петкович и Милоевич откриха още 
едно богато находище на архаични фосили в тази област, 
което се намира по на север схг Руй, в дълбокия окоп на 
звонската река Блатъшница, току под самата Звонска 
баня. В измитите от пороищните води скални напластявания 
бяха разузнати отлично запазени останки от древни жи
вотни, наричани в науката граптолитн, — твърде прими
тивни организми от групата хидроза, които са живели 
преди около 400 милиона години в нявгашното силурско 
море, покриващо тази територия. Такива колониални 
животни днес не живеят никъде вече на: Земята. Интере
сно е да напомним, че фосили от граптолити по-късно бя
ха намерени на още няколко места на територията на 
СФРЮ, например в планината Кръндия в Славония, Ку- 
чай в Хомолието и др., също влизащи в състава на гли
ни шисти и аргалошисти (скали обикновено черни, които 
леко се разцепват на гънки плочи и табли). Следо
вателно, разглеждането на отпечатъци от граптолити в ко
ритото на Блатъшница може да се провъзгласи като осо
бена знаменитост на Звонска баня.

застъпени
видове 
нните, при
от най-древните до ниншните. Например, най-стари следи 
от живи същества, намерени върху територията на 
Балканския полуостров произхождат от т. и. прекамбрий- 

преди около 500] милиона години и досега са 
няколко места у нас. Едно находище се

Власина.
на възраст 
открити само на
намира недалеч от Ерма в долината на река 
През 1966 и 1967 година белградският фитопалеонтолог 
професор Паитич и сътрудниците му, посредством специал
на микропалеонтоложка постъпка, откриха в кристални
те стени твърде миниатурни плодови тела от растения 
спори и едноклетъчни водни растения на големина от Ш 
до 80 микрона. По това време те са били единствените 
представители на растителния свят, понеже върху су 

живи същества не е имало.
Първи останки на сушолюбиви растения учените 

намериха при Звонска баня през 1965 годи- 
около 300 милиона

шата

за пръв път 
на. Тяхната възраст се изчислява на
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1
СПАНЬЕ КО НА 

РАБОТУ
КАЗУЙЕ МИ ЙЕДЪН МОЙ 

чиновник, са служител в едно предприя
тие. Скоро путувал у Босилеград. Каже 
порано имал голему муку със спане. Бо 
силеград нейе имал хотел и он ишъл по 
другаре и приятели. Създавал ним главобо-

познат

лие.
— Са млого се зарадува — каже чи- ♦ 

новникът (я сам тека научил и че га окам ‘ 
чиновник). — Ка стиго и видо дека у Бо- ^ 
силеград напрайили нов хотел.

Да ви разкажем и на вас кикво ми он 
си платил. Да- 

ли му да спи на втори теаж, стая № 103! Че 
речете голем хотел — 1000 стаи?! Боснле- 
градчани си знаю рабутуту. Стаите 
чнали да бройте от 100 па нагоре. Но това 
нейе важно. Моят приятел узел стая и по

Ама ли знаеш

каза. — Узел си човек та

запо-

вечеру отишъл горе да спи. ^
ко свак човек туя вечер имал некое бриБе

Те кикво ми они неможел одма да заспи, 
каже:

— Превърча се на левуту, на десну-
После лего 

може да се заспи. Най-
ту страну не може да заспим, 
на гърбину — не Когато той си отива, една 

та пита другата:

— Твоят Петър винаги ли 
е тана мълчалив?

— Ами! Трябва да го чуеш 
как яде.

отнолкото да речем по желез 
ниците?на мешину — па не може да 

Верно чисти йоргане и чаршавйе 
ама не може, па не може да се заспи... Ди- 
го се, оди по собуту, после 
дникат и реко дай да се разходим и^ на гор- 
нат етаж. Видим дека нема никой. После 
се опита да излезнем на улицуту, ама вра- 
тарат заключил вратарат и си отишъл до
ма синдрак. Оди по ходниците и, да си 
признайем, малко ми дострашне. 
толку голему япию. Най после на третия 
етаж гледам отворена йедна стая. Надзър- 
ну унутра — кикво да видим: канцелария! 
Бюро, две столице... Улезо унутра и малко 
седо на столицуту. Прочето дека това би
ле канцеларийе на боселеградския комби- 

. Професионална болест — щом седо
И тука

после лего 
заспим. №

— По две причини — отго 
варя другият. — Първо, за 
щото един влан колкото и 
да е бръз никога не се опит 
ва да испревари друг и, вто 

видели ли сте някога 
машинист по време на движе 
ние да се целува с огняр?

излезо по ход-
Кредиторът звъчи силно на 

вратата.

След дълга пауза, най-пос- 
сле отваря едно момиченце.

— Татко тив къщи ли е?

оро
Сам у — С какво се занимаваш — 

питат служител от едно пред 
приятие.

— Имитатор съм — отговаря
с половин уста.

— Но къде — в цирка ли, 
във вариете ли, 
визията.

— До лопатата...

Не. о
А майка ти?

Ужасна младеж — оплаква се 
един в трамвая.

— Защо? Нали си седнал 
— казва един прав пътник.

— Да, но жена ми стои пра 
ва...

Няма я-
или в теленат..

на бюрото одма ми се приспа.. .
през ночту и пак се разбу-

Баба ти?

дремну, до два 
ди...

— И тя успя да се скрие.

оЕто тека патил моят приятел. И добре 
йе че хотелат дал на Комбинато третия 
етаж, та чиновници кои спу тамо, че може 
да си слатко дремну ко у свою канцеларию..

; МАНЧА

о
— Моля да ме извините. 

АРУгарю началник, успах се 
и затова занъснях — оправда 
ва се чиновникът пред начал 
пика си.

— На накво прилича - това, 
та вие и в къщи ли спите?

Разговарят двама катастро 
фирали. о

Две приятелки разгвоар- 
ният — Защо по шосетата ка ят. Приятелят на едната стои 
тастрофите са много повече, мълчалив през цялото време,

— Кан мислите — пита еди

Г
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