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ри 1975 г. Издателство 
„Братство" а удостоено 
с Ордена братство и еди 
иство съо сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
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ГОДИНА НА ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ
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пага.а 3 На “ътрешнотообществено-нолитическо ■комическо развитие 
ската активност.

и ино-
и на плана на външно-политиче-

Считам, преди воичко, че 
от най-голямо значение 
л конните

Сега е в пълен разгар под 
готов ката за Единадесетия кон 
грес на Съюза на югославски 
те комунисти. В центъра на та 
зи активност е ролята на Съ 
юза на комунистите в оиоте 
мата на социалистическата са 
моуправителна демокрация-

е
че ми

маси трудови хора 
с ентузназъм участвуват в из 
граждането на социалистичес 
ни самоуправителни 
мия и твърде богатия 
чесни живот изобщо. Със сво 
ята ежедневна и все по-кон 
кретна акция посредотвом при 
лагането на Закона за сдр.уже 
мия труд, чрез делегатската 
система, чрез воички други об 
лици на самоуправително сдру 
жаване и организиране, наши 
те трудещи се пряко изразя
ват и съгласуват своите инте 
реси и решават за тях. Можем 
свободно да кажем, че охдав 
на не е изявена такава поли- 
тичесна дейност на най-широ 
ките обществени слоеве и то 
тъкмо на въпроси от текуща 
та практика, където се разви 
ва истинския живот и се съз 
дават обществени отношения 
нанъвто беше случаят 
изтеклата година.

Това ни укрепва в уверени
ето, че по-нататъшните успехи 
в изграждането на цялостната 
самоуправителна система ще 
зависи, преди всичко, от сте 
пента на ангажиране на най- 
широките народни маси и на 
всеки отделен човек.

отноше-
полити

СДРУЖЕНИЯТ ТРУД

Ясно е, че комунистите тря 
бва да бъдат в средището на 
всекидневното 
действуване и на борбата за 
продълбочаване на социалисти 
ческата демокрация, за да мо 
же по-пълно и по-свободно да 
идва до израз пряката роля на 
трудещия се и гражданина в 
нашата целокупна сиотема.

Изтеклата година, в отопан 
ски аспект, предложи много по 
води в оценката на изминатия 
път и постигнатите резултати 
да се върнем и към онова 
следвоенно време, когато за 
почвахме, така да се каже по 
чти от нищо. Например, чес 
твуването на годишнината от 
основаването на много трудови 
организации даде на воички 
възможност да се види огром 
ният напредък, осъществен 
в последните три десетилетия 
навред из нашата страна.

Ако погледнем само десет 
години назад, ще видим, че 
сме отишли далеч напред в 
степента на стопанското раз 
витие, начина на живот и жиз 
неното равнище на нашите хо

практическо

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО

през вилното регулиране на обще 
ствено-икономическите отноше 
ния в организациите на сдру 
жения труд, трудовите и са 
моуправителните 
както и на всички облици на 
сдружаване на труд и сред
ства и представлява основа ,на 
целокупната наша оистема.

Обаче народите не се при 
миряват с незадоволителното 
състояние в международните 
политически 
отношения в света и все по- 
широко се ангажират за по- 
правдиви и по-сигурни отноше 
ния в овета, за да се създа 
де възможност за прогрес на 
човечеотвото. Защото кинога 
като днес 
мир, равноправие и по-нататъ 
шно развитие — не е ангажи 
рал толкова голям брой стра 
ни и такива общеотвено-поли 
тически сили. А в това нещо 
движението на необвързанос- 
тта има, без съмнение, реша 
ваща роля- Воичко това пред 
отавлява гаранция с оптими
зъм можем да гледаме в бъ 
дещето.

по отношение на състоянието 
от преди две-три години, но 
все още е на такова равнище 
лесно да може да приеме още 
поннеподходящ тренд.

и икономически
общности

Затова в годината, в която 
навлизаме ни очакват крупни 
и сложни задачи. Покрай пое 
тоянната борба за по-качестве 
но производство, 
на производителността на тру 
да и увеличение на заетостта 
отделно внимание, еотествено 
трябва да посветим на общи 
те активнооти и мероприятия 
за осъществяване на подход
ящ платежен баланс и за све 
ждане на потребление в реал 
ни рамки.

И в изтеклата година са пое 
тигнати забележителни резул
тати. Осъществен е висок ръ 
ст ,на производство и на ка 
питало вложения- Промишлено
то производство порасна над 9 
на процента. Извънредно до 
бри резултати са постигнати 
в селскостопанското производ
ство, което е от особено зна 
чение за осъществяване на 
политина на икономическа ста 
билизация и повишение на жи 
зненото разнище.

борбата за-повишение в

УКРЕПЕНО ЕДИНСТВОТО
;

С тези процеси силно пора 
сна социалистическото самоу- 
правително съзнание и още 
повече се заздрави единството 
на нашите народи и народно
сти върху ооновите на пълно 
равноправие, което дава възмо 
жнест всички техни отделни 
и общи интереси по най-добър 
начин да се пронизват и ос
ъществяват.

Всичко това допринесе към 
по-нататъшното укрепване на 
политическата стабилност 
охраната, а с това и към още 
по-големия престиж на Юго
славия в света. Нашите наро
ди и народности съзнават на
пълно, че само такава Югосла 
вия е единствена гаранция за 
тяхната сигурност и съвмеотен 
всестранен напредък-

В тези крупни резултати и 
положителни процеои най-гол- 
яма роля изигра .работническа 
та класа и организираните об
ществени сили 
Съюза на комунистите. През 
изтеклата година е направено 
много върху по-нататъшното 
организационно и акционно 
укрепване на Съюза на кому 
пистите, а отделно на идей- 

оспосебява 
не на неговите членове. Редо 
вете на Съюза на комунисти 
те са подкрепени с приемане 
то на голям брой нови члено 
ве, особено от средата на ра 
болниците и младежта, но 
това отношение 
много да направим, защото съ 
ществуват твърде подходящи 
условия.

ра.
И в най-отдалечените села 

днес ое ползват разни промиш 
лени произведения, от храни 
твлни отони и модерно облек 
ло, до множеството електриче 
ски апарати, автомобили и съ 
временните средства за труд 
Нашите градове, дори и няко 
гашните градчета, прерастаха 
в модерни производствени и 
културни центрове. И там, нъ 
дето нищо нямаше, сега са 
никнали фабрики, жилищни 
блокове, обекти на обществен 
стандарт и подобни.

Разбира се, това е резултат 
от усилията на нашите труде 
щи се, постоянната и динами 
чна стопанска активност. Благ 
годарение развитието на соци 
алиетическите 
ни отношения, ние осъществя 
вам е не само уснорано столан 
око развитие, но и редица дру 

обществено-икономически 
цели. Истина, не винаги с оня 
ритъм, с който бихме желаели, 
защото и проблемите, с кои 
то се срещаме са твърде сло 
жни.

Нашата страна и през изте 
нлата година заедно с остана 
лите необвързани и другите 
приятелски страни, 
големи усилия с цел да се раз 
реши кризата, за спиране на 
военните стълкновения, за спи 
ране на надпреварата във въо 
ръжаването, в предприемането 
на конкретни мероприятия в 
изграждането на нов между 
народен
дън, ликвидирането на нолони 
ализма и расовата дискрими 
нация, премахването на разни 
те видове намеса и угрозява 
не на независимостта на от
делни атрани. А воично това 
става, преди воичко, в регио 
ните на необвързаните 
развиващите се страни.

От отделно значение е де 
тантът, който все още е огра 
кичен, да стане универсален 
процес, в който равноправно 
ще учаотвуват воички страни. 
Друга алтернатива няма. На 
това са посветени и усилията 
които днес полагат участници 
те в Белградската среща на 
Конференцията за европейска 
та оигурност и сътрудничество 
от която милиони хора — не са- 
ноято милиони хора — не са 
мо от нашия континент — оча 
кват успешен изход.

полагаше
Нашето стопанство през по 

следните години, при всички 
колебания и слабости, от но- 
ито още не се е освободило, 
успяваше да надделее .иконо 
мическите сътресения в све 
та. Като една от главните при 
чини обаче оотава и по-ната- 
тън външно-търговският дефи 
цит с чужбина. Оттук личи не 
обходимоотта за решителни 
усилия за уравновесяване на 
пл а тежно-бал анените отнош е- 
ния, защото не бяъме пресе 
яли отрицателните тенденции 
в тази област, това би пред
ставлявало сериозна опасност 
за осъществяване на предви 
деното развитие.

в

икономически поря-

самоуправител- През изтеклата година ние 
значително подобрихме между 
държавното сътрудничество с 
по-голям брой страни, отдел 
но необвързаните. Редица ва 
жни посещения и разговори, 
които имахме — а аз вече го 
ворих за тяхното наистина из 
ключиггелно 
твърдиха големия преотиж, с 
който нашата страна, отворено 
за широко равноправно сътру 
дничество с .всички страни, се 
ползва в света. С това заздра 
вихме и нашето международ
но положение.

начело със и на
пи

БОРБА ЗА МИРСЛОЖНИ ЗАДАЧИ

Опитите да се отслаби дви 
жението на необвързаноста и 
да се ограничи неговата рас 
тяща роля в овета — ако ве 
че не може да се разбие не 

съдържат

по-значениеСъщо така, и през изтекла 
та година, се изразходваше 
над възможностите. Загубите 
на организации на сдружения 
труд впрочем са намалени, но 
истинските причини, които до 
веждат до такива загуби, не 
са премахнати. Инфлацията, 
която не ни опохожда само 
нас е чувствително намалена

но-политическото период предВ настоящия 
Съюза на комунистите, Соци 
елиспи че смият съюз. синдика 

воички обществено-ролита и
тически организации и самоу- 
правителни струнгг/ури, се пос
тавя въпрос, нато една от ,наи- 
важните задачи, последовател 
но да се прилага Закона за 
сдружения труд. Защото про-

гото единство 
в себе си много опасности за 
по-широката международна об

и
трябва още

(На 2 стр.)щност.



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКСЗАСЕДАНИЕ ИЛГодина на големи 

постижения 1
Ч» (А'_

ПОЛОЖИТЕЛНИ ХОДОВЕ В РАЗВИТИЕТО НА 

МЕЖДУИАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
,ли всичко онези, които дей- 
отвуват от позициите на вели
ко-сръбския национализъм. 

В/,в връзка с това в разисква 
мият а е отделно подчертано 
че борбата против национализ 

не може да се води отдел
но от усилията за развитие на
самоуправигелните
и равноправие на народите и 
народностите не може да се 
отделя и успешно води 
постоянна борба против нацио 
нализма.

Председателството заключи

*
На 28 декември 1977 година се/ състоя

па, ЦК паБих искал и по т-рзм случай 
да нфжа, че съм наистина 
лреоиониран, и от •.широтата 
и от начина, по нойтр трудови 
те хора на воички ^народи и 
народности в нашакра страна 
отдаваха при знание*»' особено ,, 
през изтеклата юбилейна го 
дина. Аз доживявам това' ка 

манифестация на 
превързаност към политиката 

Изразявайки 
на воички .най*

СОт 1 стр.)
заседание на Председателството 
СКС, на което се разисква за подготовката 
за заседанието ,на Централния комйгст 
СКС, което ще се проведе през февруари 

На. заседанието па ЦК ще бъдат разI ле 
постигнатите резултати и утвърдени

им
; нови сили
^ Подобно ангажиране ни оча 
ква и в предстоящата година. 

фЗВДепно внимание ще посве 
тим.- на. .мултилатералните ак
тивности, към останалата част 
на работата на Белградската 
среща ,на необвързаните стра 
ни в Белград, подготовката на 
нова среща на необвързаните 
в Хавана, Специалното заседа 
ние на Генералната скупщина 
на Обединените нации за ра 
зоръжаването, и на други.

Положението и реалната 
роля на нашата страна в све 
та ни задължават в,-следваща 
та година да продължим с не 
стихваща активност в облас 
тта на международните отно 
шения- Това е наш дълг към 
себе си и всичкй наши прия
тели, това е наш дълг като 
необвързана 
страна.

• на
ма

отношения•А* •-ЯЧГ.
дани
бъдещите задачи на Съюза па комуиисшю 
ма Сърбия в развитието ма междунациоиал

безто силна

която водим, 
още веднаж 
дълбока благодарност, желай 
да кажа, че това ми влиза но 
ва сила и че още повече ни 
задължава и мене и воички 
други, конто се намират на от 
говорни поотове, да продъл-

иите отношения.
материалите

жат по този път, без оглед на 
крщ и .трудности- Да ни сре
щат.

Накрая, на всички наши гра 
ждани, на нашите пионери и 
младежи и девойки, на числя 
щите се към въоръжените 
сили и Службата по сигурност 
желая щастлива и успешна 
Нова 1978 година.

социалистическа

разгледани на заседанието, в 
подготовката за 
на Централния комитет да се 
извършат широки разисквания 
в Съюза на комунистите 
Сърбия-

На укрепването на междуна 
ционалните отношения, за ко
ето Съюзът на комунистите 
на Сърбия се бори последо
вателно се противопоставят ан 
тисамоуправителните сили, пре

В съдържателните и изчер
пателни разисквания е оцене
но, че са постигнати крупни 
резултати в осъществяването 
на ^националната политика на 
Съюза на югославсните кому
нисти. С претворяването в де
ло на Конституцията и Зако
на за сдружения труд, с раз
витието на самоуправителните 
отношения, със сдружаването 
на труда и средствата и с ши
рокото свързване на воички 
области на сдружения 
върху самоуправителните осно 
ви постоянно укрепва съзна
нието за необходимостта 
съвместна борба на всички на 
роди и народности за самоуп- 
равителен социализъм.

заседанието
ОТ 9 ДО 11 ЯНУАРИ

IV* и лош Минич 

Швеция
на

посети ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

РАЗГЛЕДАНИ ТЕЗИСТИТЕ 
ЗА XI КОНГРЕС НА СЮК

необвързаните отрани както 
и за голямата й международна 
дейност изобщо.

Милош Минич подробно изло 
жи. нашите становища по 
въпрооите за разоръжаването, 
за отслабване на .напрежение 
то в Европа, за Белградското 
съвещание както и за отдел
ните критически точки в све
та: Близкия изток, Източна и 
Южна Африка и други.

Разговорите на Милош Ми
нич в Стокхолм бяха от голя 
ма полза за по-нататъшното 
развитие на отношенията ме
жду двете приятелски отрани

По покана ,на външния ми
нистър на Швеция Карин Се 
дер подпредседателят на Съю 
зния изпълнителен 
съюзен секретар на външните 
работи Милош Минич от 9 до 
11 януари т. г. направи офици 
ално посещение в Швеция- 

В хода на постоянното раз 
витие на приятелските отноше 
ния между двете отрани раз 

— Седер 
най-важната

Уводно изложение изнесе Стане Доланц

Председателството на ЦК на 
СЮК на заседанието си, със
тояло се на 10 януари т. г. 
прие тезисите за изготвяне на 
документите за предстоящия 
Единадесети конгрес на Съюза 
на югославските комунисти.
Приетите предложения ще бъ
дат обсъдени на предстоящо 
то заседание на Централния 
комитет на СЮК, което ще се 
проведе до края на януари т. 
г. След това в партийните ор

съвет и
труд

ганизации ще последва широ 
ко публично разискване.

Встъпително изложение из
несе секретарят на Председа 
телството на ЦК на СЮК Ста 
не Доланц. В разискванията 
бяха подържани основните на 
соки на тезисите. Бяха дадени 
и нови предложения и допъл 
нения на тезисите за подготов 
на на становищата и докумен 
■тите на предстоящия 11-и кон
грес на СЮК.

от

Прак-
говорите Минич 
представляват 
среща след посещението на 
президента Тито в Швеция 
през пролетта на 1976 година.

тиката на национално равноп
равие и духът на братството 
и единството се опират върху 
все по-широките основи на са 

сдружаванемоуправителното 
на труда.В разговорите Минич — Се 

дер бяха обсъдени въпросите 
от облаота на взаимоотношени 
ята между двете страни как
то и сътрудничеството на неу 
трална Швеция и необвързана 
Югославия на международен 
план. Шведската страна отда 
де признание на Югославия 
за ролята й в движението на

ПО ПОВОД ЮО-ГОДИШНИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ТУРЦИТЕ

И ЧЕЛЕ КУЛА БЪЛГАРСКА!
народ за освобождение от ту 
рците от началото на 19 век 
'известно е, че Чел е 
създадена през 1809 
след поражението на сръбски 
те въстаници на Чегар. В Ниш 
и в цяла Сърбия това го зна
ят и децата от основните учи
лища, а в България това не 
знаят нито академиците и про 
фесорите и този паметник на

рията. Повод за това е било 
и заканителното писмо от ниш 
кия паша Мустафа Сабри, из 
пратено по време на Нишкото 
въстание през 1841 подина до 
сръбския княз Михаил Обре- 
нович, с което го осведомя
ва, че
арнаути за да потуши въста
ниците и в което от него тъР 
ои да издаде наредба на гра
ничи щ-е органи да ,;не прие
мат челяд и стока на споме
натите разбунтували се хора”. 
Във връзка с това в Министер 
ството на външните работи на 
Сърбия бива решено на паша 
та да бъде отговорено: 
всеки, било турчин 
бин, който търои само

Челе кула ,„от черепите на българските 
въстаници в Ниш от 1841 година". Думите 
„турчин и сърбин" българската историч- 
ка превела като „турчин, българин и сър
бин". Присвояване на миналото на сръбския 
народ на примера на Нишкото въстание от 
1941 година.

нула е 
годинаВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 
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ИЗВЕСТНО Е, че български
те историци, стараейки се да 
докажат оправдаността на пре 
тенциите на България към те
зи краища, изобилно използу 
ват наоледените

Когатю се касае за некритич 
1ност и позоваване на погреш
ни източници 'на данни, бъл
гарските историци отиват тол 
нова далече, че когато 
им отповаря произовават и о- 
чевидни неистини. Позовавай
ки се на италиански източник 
от 1878 година професорите и 
академиците Аленоандър Бур- 
мов, Димитър Косев и Христо 
Христов представляват

ват с цели 32 години, 
разлика в знанията произлиза 
оттам, че сръбските деца за 
миналото на своя народ учат 
а българските академици и 
професори описват и присвоя
ват миналото на чужд народ 
чиято история никога не могат

това
исторически

материали. Не навлизайки 
обстоятелствата, при които те
зи материали са .постанали, те 
се служат с методи, които ня
мат нищо общо с науката: 
некритичеоки подхождат 
събитията, позовават се 
погрешни източници на данни, 
фалшифицират фактите 
вличат заключения без аргу
менти. На примера за побъл
гаряване на Нишкото въотакие 
от 1841 година това

в
„че

или сър- 
спасе-

ние, на нашата страна ще бъ 
де приет”. Това омело

да научат като овоя-към Челе
нула нато «пирамида от чере

па български въстаници в 
'Ниш от 1841 година”. Дори и 
на най-ловръх)но:отния 
вач на обстоятелствата от пе
риода на националнооовободи- 
телните въстания на сръбския

на реше
ние българсната истерична Би 

Цветкова представлява

Ако не могат да се послу
жат с чужди грешни, случили 
се в миналото, и да се позо
ват на тях като на доетоверен 
източник на данни — българ
ските историци сами 
грешки и фалшифицират исто-

1ПИи из- стра
обаче по-другояче: ,,че всеки

позна- турчин, българин или сърбин, 
който търои опасение ще бъ
де приет на оръбока земя”. 
Следователно между

може да
правятсе илюстрира най-добре.

думите
СТРАНИЦА 2
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ЗА 6 МЕСЕЦИ В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

ПРЕДИ 25 ГОДИНИ, НА 14 ЯНУАРИ 1953 ГОДИНА ОТСЪСТВИЯ К0ЛК0Т0 ЗА ЕДНА ФАБРИКА
Иосип Броз Тито бе 

избран за пръв 

президент 

на Републиката

Масовото отсъствуване на работниците в основните и трудови органи
зации в общината на Южноморавския регион 
оглед на последиците за производителността на труда

е твърде актуелен въпрос с

ти фабрика с около 1.300 ра 
ботници!

Интересно е да се отбеле 
жи, че най-много отсъствия 
са направили работниците в 
Лесновашна община (33 хиля 
ди работника са отсъствували 
236.541 трудодни). Това значи, 
че всеки от тях за шест ме 
сеци е отсъствувал по 7-1 тру 
додни.

В Босилеградска община съ 
ществуващите 1.250 работника 
са отсъствували 2.092 трудод 
ни, а в Сурдулишна община 
4.930 работника — 9.110 тру 
додни.

Тревожи, че от година на 
година се повишават боледу 
ванията поради повреди на 
работните места. Процентът

ТОЗИ ВЪПРОС бе подроб
но обсъден на неотдавна съ 
стоялости се заседание на 
Председателството на Между 
общинския съвет на Съюза 
на синдикатите и на Изпълни 
телния съвет на Регионалната 
самоуправителна общност по 
здравно осигуряване.

Данните посочват, че за 
шест месеца общо 80.264 ра 
ботнина — в Региона са от 
съствували 420.797 трудодни. 
Причините са — отпуските по 
болест. Това значи, че всеки 
работник за половин година 
— повече от пет дни е отсъ 
ствувал от работа. Пресметна 
то в цифри това означава, че 
със загубените трудодни е 
можала една година Да рабо

на боледуванията от тази об 
ласт в посочените шест ме 
сеци възлиза на 16 на сто. 
Противно на това Рязно на 
маляват боледуванията поради 
професионални заболявания-

От казаното ое стига до 
извода, че отсъствуването от 
работа в общините в Южно 
моравския регион е твърде 
актуален въпрос без оглед на 
предприетите досега меропри 
ЯТИя-

На проведеното заседание 
бе заключено, че за намаля 
ване на безпричинните отсъс 
твия е необходимо пълно ан 
гаж'Иране на професъюзните 
организации и на самоуправи 
телните органи.

На шестата 
на Народната

редовна сесия 
скупщина на 

ФНРЮ. на 14 януари 1953 го
дина. народните представители 
избраха за президент на Ра 
публиката Йооип Броз Тито. 
тогавашен
Съюзния изпълнителен съвет. 
Гогава за пръв път в история 
та на нашите народи се извър
ши избор на президент на Ре 
публиката.

Този исторически акт бе из 
вършен на съвместното засе
дание на Съюзния съвет и Съ 
вета на народите. Сеоията от 
кри председателят на Съвета 
на народите Йооип Вид м ар. 
Предложението Тито да се из 
бере за президент на Републи 
ката даде Йован Веселинов, 
който между другото каза:

председател на

В.В.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД

С ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ във 
ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

■' -■ 
,4-

„Класите и народите имаха 
в своята иотория личности, ко 
ито виждаха по-далеч, които 
ло-добре от другите можеха 
да определят пътищата за развитие на борбата към победа. 
Тези личности ставаха знамена, под които се бореха мили- 
схни. Такава личност имат и нашите, югоолавоки народи. То
ва е Йосип Броз Тито”.

.5-
В двегодишната активност на Съюза на бойците в Бо 

силеградска община е постигнато пълно идейно и акционо 
единство и осъществени значителни резултати не само в 
решаване на борчесните въпроси, но и в обществено-поли
тическата и самоуправителна дейност

вно обществено-икономическо 
развитие на общината. Съглас 
но тези задачи бойците непо
средствено ще бъдат ангажи 
рани в решаване на ежеднев
ните жизнени въпроси в сво 

чесгтвуването на Титовите и ите среди. Сдружването 
наши юбилеи. земеделските производители е

Комисиите на Общинския побудило голяма заинтересова
съвет на бойците по борчески ност и между бойците — зе-
въпроои, тачане революциони меделци, но то още не се
те традиции от НОВ, за всена провежда. От своя страна ще
родна отбрана и обьествено съдействувам в реализиране-
самоопазване са постигнали то на това важно мероприя-
значителни резултати в осъще тие за развитие на земедел- 
ствяване 1на поставените зада сното производство в Босилег-

радена община — изтъкна Ко 
стадинов.

Докладчикът каза, че кому
нално-битовите въпроои, какви 
то са електрификацията на 
селата, пътнотранспортните 
връзки и други, които са от 
пряко значение на жизненото 
равнище на населението, съ
що ще бъдат в центъра на 
вниманието на борческите ор
ганизации. Тези въпроси ще 
се разрешават посредством 
местните общности, които за 
напред трябва да укрепват ма 
териално, кадрово и организа
ционно.

Тачането на революционни
те традиции особено сред 
младежта оотава да бъде тра 
йна задача за бойците. Ще 
се продължи и с прибиране 
на ценни исторически матери 
али за изготвяне на хроника 
за Бооилеградска община, тра 
йно обележаване на историче 
ските места в общината и др 
За сега активността в тази 
област не задоволява.

Всенародната отбрана и об
ществената оамозащита като 
въпроси от общ интерес опре 
делят задачите и за борческа 
та организация- Защото бой
ците са най-призвани личният 
си опит да пренасят на под 
раотващото поколение. Съот
ветната борческа комисия и 
занапред ще се застъпва да 
се усъвършенствуват форми
те на ангажиране на бойците 
в тази система.

Такова активно отношение 
бойците занапред ще имат и 
към развитието на делегатска 
та система, която покрай по
ложителните си резултати от
чита и слабости 
ду другото Костадинов.

За нов председател на Об
щинския съвет на Съюза на 
бойците бе избран ИВАН МИ- 
ТРЕВ, за заместник-председа
тел СТОЯН ЕВТИМОВ и за се 

СТЕФАН СТОЙКОВ.
В. В.

ИЗБОРИТЕ в организациите 
на Съюза на бойците в Боси- 
лвградена община приключиха 
с отчетно-изборно заседание 
1на новоизбраният Общински 
съвет, от което бе изпратено 
поздравително пиомо до дру
гаря Тито.

В отчета за работата и в 
доклада за предстоящите за
дачи бе изтъкнато, че тази 
организация със своите 500 
членове е разгърнала разно
образна и успешна дейност в 
съвкупния обществено-поли
тически и икономичекси жи
вот на община.

на
Гласуването беше тайно и продължи 50 минути. Гласу

ваха 371 народни представители от Съюзния и 198 от Съве
та ,на народите. В Съюзния съвет воички народни представи
тели гласуваха за другаря Тито, а в Съвета на народите 
само един беше против.

Приемайки дължноотта президент на Републиката, дру
гарят Тито пред народните представители на двата дома да
де клетва.

чи.
Избирането на другаря Тито за президент на Републи- 

кпата бе прието с въодушевление в цяла Югославия- В 
Белград, Загреб, Любяща, Сараево, Скопие, Титоград, Нови 
сад, Прищина, Сплит, Ниш, Риека и други градове бяха орга
низирани величествени митинги, на които народът мани
фестира радоста и готовноста си под ръноводотвото на Тито 
да продлъжи борбаа за нови успехи и победи в социалисти
ческото самоулравително изграждане.

В отчетният период голяма 
активност са проявили и ое- 
демтте борчески сдружения 
по селата. Между другото ак 
тивно оа действували да се 
подобри онабдяването и изну 
пуването, да се ускори сдру 
жването на земеделските про 
изводители, реализира здрав-: 
ногго и пенсионно ооигуряване 
на земеделците и др.

РЕЗУЛТАТИТЕ

Сдруженията и органите на 
Съю3а на бойците са били 
непосредствено включени въР 
ху осъществяване на задачи
те от всенародната отбрана и 
общественото 
в тачане и развитие на рево 
люционните традиции от НОВ 
в чествуването на воички дър 
жавни празници. Съвместно с 
оотаналите 
тически организации, бойците 
са били ангажирани в решава 
него на актуалните обществе 
ни и киономичеоки въпроси.

С не по-малка грижа орга
ните на Съюза на бойците 
са се отнасяли върху регули

Членовете на Съюза на бой 
ците са дали пълен принос в

ЗАДАЧИТЕ
I

„турчин” и „сърбин” — след 
гостоприемството и разглежда 
нето на материалите в Архи
ва на Сърбия в Белград — тя 
е дописала думата „българин” 
и така бива създаден още е- 
дин документ за побългарява
не на Нишкото въстание.

борба срещу общия враг и 
че и у тях е будило национал 
ното съзнание и чувство.

В доклада за предстоящите 
задачи, който изнесе МИЛАЧ 
КО КОСТАДИНОВ, досегашен 
председател на Общинския 
съвет на Съюза на бойците 
бяха посочени областите и въ 
прооите, в които занапред 
най-много ще бъдат ангажи
рани бойците.
рането на правата на своите 
членове отделно по въпроса 
за здравната им защита.

— Покрай общите задачи 
нашата организация по-дейно 
ще се застъпва за по-интензи

самоопазване,

/
Използувайки ознаменува- 

.нето на 100-годиш нината от 
освобождението от турците, 
съвместния враг на сърбите и 
българите, българските иегори 
ци и по други начини присво
яват чуждото минало и го изе 
днаняват с миналото на своя 
народ. Фабрикувайки неисти
ни, върху които се създават 
нови „научни” произведения 
те смятат, че така възпроизве 
дени след време те ще бъдат

общ е ст вено-<п оли-

Фабрикувайки по този на
чин източниците и писането 

' на своите трудове, български- 
Ниш-те историци присвояват 

кото въстание не споменавай 
ки мито един негов организа- 

На младитетор и участник, 
поколения в България те пред 
ставляват нещата така 
че ли въстанието са вдигнали 
„български и сръбски селяни , 

като че ли ,/начело

БЕЛЕЖКАнато приети нато исторически исти 
ни. Правейки така лоша услу
га преди всичко на младите 
поноления, които се възпита
ват в реваншистки дух нъм 
носителите на 
към българския народ — :исто 
риците в България губят от 
предвид, че историческите ис
тини не се създавагг с интер- 
продукция на неистините, но 
лъчат от събитията, паметни
ците и от оригиналните доку
менти .

НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ВЗИСКАТЕЛНОСТ?относно
на борбата в отделни области 
са застанали смели български 
и сръбски селяни”. Тва пра
вят въпреки че от този период 
са останали много документи 
с които може да се докаже

По решение на отбора на Съвета на 
синдикати за присъждане на тазгодишните първомайски наг
ради в СР Сърбия без областите ще бъдат дадени само 
осем такива награди.

'Председателството на общинския синдикален съвет в 
Димитровград раздвижи анция първичните оиндикални ор
ганизации в трудовите колективи да предложат кандидати, 
които заслужават да получат първомайока награда през 1978 
година.

югославските

, /неправди те”

че начело на Нишкото въста- 
са застаналиние наистина 

храбри селяни — сърби и че 
въз основа на тях историците 
в България не могат да споме 
нат «ито едно име на своите 
сънародници. Не без причина 
това въстание е имало връзка

Сронът до нойто трябваше да се обсъди този въпрос 
в организациите на сдружения труд беше 20 декември 1977 
година. До тази дагга а и след това Общинският синдикален 
съвет не получи вито едно предложение за наградата.

Накрая се поставя един въпрос.
Да ли това говори за една небрежноот на трудовите 

колективи или за препалена взискателност, когато се касае 
за изълчване на кандидати за това голямо признание?

каза меж-

Севделин Андреевич

е заимствувана(Статията 
от „Народне новине — 
Ниш от 1, 2 и 3 януари 
1978 г.)

нретарД. с.с българите само дотолкова 
че и тях ги е подтикнало на
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СНС В ДИМИТРОВГРАД
СРЕЩА С ДЕЛЕГАТИ

Изборните събрания 

проводени успешноЦЕНЕН Е ОПИТЪТ НА ВЪРВИТЕ ДЕЛЕГАТИ
то той не само че е уведо
мен и за всичко се търси не- 

влияе

например, когато Общинската 
скупщина разисква върху да
нъчната политика, финансира
нето дейността на общности
те на интересите, а нарочно 
когатю се разискваше върху 

план (1976 —

Двлегатско-сиупщинската
система има четиригодишна 
практика, а вече показа голе
ми преимущества в сравнение 
с представителната, 
тъ«мо делегатските а не пред
ставителните скупщини дават 
възможност на всички труже 
ници и граждани да изграж
дат политиката ия превръщат 
в дело на народа, 
скупщини в най-широк орган 
на общественото самоуправле дук ти.
ние и най-висш орган на 
влаотта. Преди да се донесе но 
ето и да било решение в Сну 
пщината, за него са разиск
вали делегациите в сдруже
ния труд, съветите .на местни 
те общности и делегатите на 
.обществено-политическите ор 
ганизации. Когато пък разиск 
ват на сесиите делегатите все 
по-малко казват „аз мисля”, а 
все по вече .делегацията, ба 
зата, ме задължи да кажа".

Тоя подем на делегатската 
система, както и предстоящи
те -избори за нови делегации 
•и делегати за бъдещите снуп 
щини, ни подтикна на разго
вор с трима сегашни делега
ти «а Общинската скупщина 
в Димитровград. Какво мислят 
за делегатската оиотема и дей I 
ността си в нея-

готовото мнение, да 
в отговарящите самоуиравите 
Л'Н1И органи най-важни текущи 
и дългосрочни решения в ор
ганизацията на сдружен труд 

общност 
Общинската 

Обаче, всичко

ще има 75 делегата, или 15 
повече ог досегашната, поне- 

между двете изборни кон
ференции е значително увели 
чен броя на комунистите в об 
щината.

В Конференцията са изора- 
40 души от нелосредстве- 

относно 29

Обсъждайки състоялите се 
изборни събрания в първични
те организации на Съюза на 
комунистите в общинският ко 
митет на СКС в Димитровград 

почти във воич-

защото же
средноорочния 
1980). На една сесия говорих самоуправителната 
и за предприемане на допъл
нителни мерки за по-органши 
рано снабдяване на граждани
те, особено с хранителни про-

на интересите, заключи, че
организации събранията са 

проведени твърде успешно 
Докладите за предстоящите 
задачи и програмите за дву- 

били на-

онупщииа... 
което дава делегатската оислге 
ма, ние пръвите делегати, не 
съумяхме да използвам.

ки ниа самите
мото производство, 
работника и 11 селскостопан- 
ски производители. А това е 
повече от 50 на сто от съста- 

Конференцията. Седем- 
членове на Конферен

Но
дишна дейност са 
чествено подготвени, а разис- 

на желаното равни- 
особено в селските лар

ва на 
надесет
цията, или 22,7 на сто, са де- 
.войки и младежи; а между 
делегатите са и 14 жени,
18,7 на сто. Четирима души са 
участници в Народоосвободите 

борба. Най-голям брой 
от делегатите са от българ
ската народност, след това от 
сръбска националност и т-н.

На заседанието на Комитета 
бе решено изборната конфе
ренция да се проведе най-къ 

до 15 февруари. За избор 
ното заседание ще се подгот
вят, и на същото обсъдят, 
отчет за досегашната 
ност, доклад за предстоящи
те задачи, програма за идва
щата дейност и анализ за из 
борната активност.

кланията 
ще,
тийни организации.

Във всичките 53 първични 
организации за секретари са 
избрани дейни лица, които в 
предстоящата си активност да 
трябва последователно да се 
борят за провеждане на пар
тийните задачи и да бъдат ис 
тинсни носители на дейността

или

лната

в своите организации.
От избраните секретари 12 

са работници от нелосредстве 
ното производство, 12 селско
стопански производители, 7 ра 
ботници в областа на образо 
■ванието, 13 служащи в адми
нистрацията и т.н.

На събранията са избрани и 
членове на новата Общинска 
конференция на Съюза на ко 
мунистите в Димитровградска 
община. Новата Конференция

сно

Сава Мадов дей-
Веселин Борисов

първите ни опити в тоя сми
съл ще бъдат цени за .новите 
делегати. В Съвета на сдру
жения труд на Общинската 
скупщина, чийто съм член, в 
изминалите четири години ра
зискваха се наистина животре 
птящи за работника и граж
данина в нашата община въ-

— Новите делегати — под
черта събеседникът ни — ко- 

ЛЮБИНКА СТОЯНОВА, де- иго ще изберем след някой 
легат на местната общност месец, ползвайки досегашната 
Димитровград в Съвета на ме практика на делегатската сис- 
отните общности: Присъству- тема, безспорно, ще бъдат 
вам и взимам участие в дей- по-добри самоуправители. 
ноотта на сесиите почти вина
ги, а според възможноотите рение на делегатската сиоте- 
си изнасях мненията на деле- ма работника наистина, започ- 
гиращите ме. Именно, местна на да пише историята, защо- 
та общност Димитровград че
сто лъ-ти повдигаше въпроси 
за които разисква Общинска
та скупщина и приемаше съ
ответни решения- Винаги на 
заседанията на делегацията: 
разисквахме въпроси предим
но, които бяха интересни за 
нас.

А. Д.

ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНАСАВА МАДОВ. Благода-

проси, които са раздвижвали 
предимно самите те. Обезпечени средства за 

изготвяне на студия
Д. с.

БАБУШНИЦА

Успешна
година И през тази година ще про 

дължат изследванията на на
ходищата на огнеупорна гли
на в Димитровгградсна общи
на. За досегашните изследва
ния са изразходвани 3,7 ми
лиона динара, от ноито почти 
2 милиона е обезпечил Фон
дът за .насърчение развитието 
на изостаналите територии 
Повече от 1 милион е отпус
нала Републиканската общност 
за геологически изследвания, 
докато останалите средства е 
ооигурила трудовата организа
ция „Шамот" от Аранджело- 
вац.

В програмата за редовни из 
следвания през тази година е
предвидено да се изразход
ват още 3 милиона динара. 
Освен това, както ни осведо
ми председателят на Общин
ската скупщина в Димитров
град
СОВ, са обезпечени и 4 ми
лиона и 160 хиляди динара за 
изготвяне на научна 
за находищата на огнеупорна 
глина. Средствата са обезпе
чили Републиканската 
ност по наука, 50 на сто, Об
щинската скупщина в Димит
ровград, чрез фонда за насър 
чаване развитието .на изоста
налите общини и трудовата ор 
ганизация „Керамика" от Мла 
деновац.

За Бабушнишка община из
теклата 1977 година беше твъ 
рде успешна. В тази изостана
ла в отопанско отношение об
щина на крайната югоизточна 
част на Социалистическа ре
публика Сърбия, през изтекла 
та година бяха постигнати ре
зултати, с канвито не могат да 
се похвалят и много по-разви- 
ти общини.

Поотроен е нов цех за про 
аатогуми на за

водите „Тигър" от Пирот. В 
'него са инвестирани над 105 
милиона динара, а в неговите 
производствени хали се наме
ри работа за около 600 нови

В НОВАТА ГОДИНА — НОВИ 
ЦЕХОВЕ В „ЛУЖНИЦА” И 

„БАЛКАН” инж. БОРИС БОРИ-

И през настоящата година 
в Баб/шнишка община се пре 
движдат обемни стопански ак
ции. Вече са обезпечени сред 
ства за реконструкции и раз
ширения в химическата проми 
шленост „Лужница” и метало
обработващото 
„Балкан" във Велико Бенинци 
което преди една година се 
интегрира към помпената фаб 
рина „Яотребац” в Ниш.

В „Балкан" ще се произве
ждат съоръжения за защита 
на човешката ореда, за което 
са обезпечени 78 милиона ди
нара.

В настоящата година трябва 
да се изгради Здравен дом в 
Бабушница и ще се обзаве
дат някои от районните амбу
латории. Само за строителната 
част на сградата на Здравния 
дом ще бъдат изразходвани 
около 20 милиона динара.

'В настоящата година 
меделоката кооперация „Будуч 
|Н0ст” в Бабушница е запла
нувала да азпочне строеж на 
млекопреработвателен пункт, 
който според средноорочната 
програма, би трябвало да бъ
де изграден до края на годи
ната.

От по-важни обекти,

студия

общ-

предприягие Досегашните изследвания 
показват, че в общината, осо 
бено в мерата на село Бре- 
бевница, има висококачестве
на глина, канвато няма в ця
лата страна и която за нуж
дите на индустрията се внася 
С оглед на това е необходи
мо изследванията да продъл
жат.

изводотво на

Лщбинка Стоянова
зи научна студия 

трябва да даде цялостен от
говор за оправдаността от от
криване на мина за огнеупор- 
“?| глина в Димитровградска 
община.

Наистина жена-работник, мно 
го по-малко има време да бъ- 
де делегат, обаче ако желае 'Работници.

В общината са изградени 22 
километра пътища и редица 
други обекти за повишение на 
личното и обществено жизне 
но равнище.

„Текстил кол ор" и „Лисца" 
от Севнице в Словения напра 
виха първата крачка в делово- 
техническото сътрудничество 
което е от взаимна изгода за 
двете организации на сдруже
ния труд.
Това нещо даде възможност 

за настаняване на още стоти
на нови работници в „Текстил- 
колар", 
планове

натя може с успех да пренася 
становищата на делегацията, 
да насочва работата да ... Не 
процентите на 
ни, не лозунгите, а делегатска 
та система и дейността ни в 
нея ни прави по-равноправни 
•и ло-деййи.

— Да бъдеш делегат изтък 
'на 26-подишнйят младеж член 
на делегацията на сдружения 
труд „Тигър" ООСТ Димитров
град в Обществено-политичес
кия съвет — ВЕСЕЛИН БОРИ
СОВ
ват доверието не е толкова 
трудно нито 
ма наука. Просто, слушате на 
белязаните проблеми 
«овете на делегацията, произ- 
ходащи от положението им и 
пи изнасяш когато дойдат на 
дневен ред.

В работата на повече сесии 
взимах
най-важните заключения 
делегацията ми. Това стана,

А. Д.
застъпеността

ДИМИТРОВГРАД

Ще ев проведе семинар за 

ролята на профсъюзитеи зе-

В течение баче,на януари насто
ящата година Общинския про 
фсъюзен съвет в Димитров- 
Фад, във връзка със Закона 
за сдружения труд I 
за трудовите отношения, 
организира семинар на 
„Мястото, ролята 
то на

за да .се постигне же
ланият ефект на семинара, .не 
обходимо е да. воин ки първич
ни профсъюзни организации 
в организациите на сдружен 
труд в общината предварител
но преценят

— и качествено изпълня а вече ое разработват 
за нови разширения 

в предприятието.
В цялата община е в ход 

акция по довеждане на вода 
за пиене. В три етапа, според 
въпможноотите и конфигураци 
ята на терена, ще се строят 
четири районни водопровода.

Някои от тях, както този в 
района на Звонци, може би 
Ще бъде готов още през на
стоящата година.

трябва голя-
и Закона

от чле- ще
плани

рани за изграждане в настоя
щата падина трябва да опоме 
нем и

тема
Д о коя степен 

определенията на Занона за 
сдружения труд, отнасящи се 
до профсЪЮза

и значение- 
профсъюза в .сдруж е-

хотел-ресторанта в Зво 
«ока баня, какио и строежа 
«а асфалтово шосе от Бабуш- 
»ица до Пирот.

ния труд . 
Преподаватели на семинара 

ще бъдат юристи от Републи
ката и репиона, като

са залепнали в 
на отдел

думата, предавайки
нормативните актовена и други 

познават ни трудови организации.опециалисти, които 
тази материя в общината. О-

М. А.
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актуалноБАБУШНИЦА 
ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ Босилеградска община »по-богата« 

с 32 милиона динара!С пулса на времето се намират и квалифицирано 
да дадат данни за олществе 
ния доход. Конкретният слу 
чай е специфичен. Спортният 
доход от 32 милиона динара 
наистина е осъществен на 
територията на Босилеградска 
община, обаче фактически тя 
не разполага с него. Танва 
специфичност — се казва в 
отговора — се явява ПРИ из 
граждането на водоелентриче 
ски системи при положение 
ако обектите са в различни 
общини.
Това нещо признава и Репуб 
ликанският институт по стати 
стика. И още нещо: сегашна 
та методология за изчислява 
нето на дохода не е можала 
да предвиди и такива случаи. 
Но въпреки, че това е точно, 
статистическата методология 
н,е може да се мени. Вмес 
то това. при оценяване равни 
щето на изостаналостта на 
Босилеградска община тряв 
ва да ое има предвид този мо 
мент — казва се в отговора 
на Републиканския институт 
по статистика, подписан от 
помощник — дирентора Мило 
ван Живнович.

... НО НЕ СЕ ПОПРАВЯ
— Статическата публинация 

е официален донумент за 
всични в страната. Въз основа 
на това нямаме никаква гаран 
ция, че специфичността, ноя 
то посочва Републинансния ин 
ститут по статистина ще се 
уважава от всични.

Може да се случи да полу 
чиме по-малко допълнителни 
средства за учебното дело, 
държавните органи, самоупра 
вителните общности на инте 
ресите и др. Също тана по 
падаме в по-трудно положе
ние при ползване на средства 
от Републинансния фонд за 
развитие на недостатъчно раз 
витите нраища. И още нещо: 
ано не се измени статистичес 
ката методология по същия 
начин ще бъдеме засегнати 
и през настоящите две годи 
ни — наза СИМЕОН ЗАХА
РИЕВ. председател на Изпъл 
нителния съвет на ОС в Бо 
силеград.

С пълно основание ръковод 
ството на Обхценската скуп 
щина и занапред продължава 
със своите интервенции при 
всички компетентни органи и 
служби Защото без оглед на 
валидната в момента статис
тическа методология ( и нея 

трябва да мени и 
допълнява) никой няма право 
необективно да дава данни 
за тана важен елемент, нанъ 
вто е националният доход.

гтлн И—АВАНЕТО на Единадесетия конгрес на 
и °омия конгрес на Съюза на комунистите на 

Сърбия все повече се развива дейността на комуни- 
в Ьабушнишка община. Тези дни, свеждайки ба- 
от изборната дейност, те начертават и предкон- 

пресните си задачи.
Какво е залегнало 
Кагго

Ръноводството на Общинската скупщина
Босилеград вече няколно месеци упорито настоява да 
се поправи една очебиеща грешна, сторена от Репуб 
линанския институт по статистика, ноято може 
има големи последствия За по-нататъшното стопансно 
развитие на

в

спите
ланса да

общината. Въпреки интервенциите и 
признаване на грешката от страна на номпетентните, 
тя До сега още не е поправена

в основите на тази дейност? 
плановете на всични пъР 

вични организации на Съюза на комунистите и на се 
ло и в организациите

червена нишка в

В публинацияата на Републи 
канския институт по статис
тика -.Общините в СР Сърбия 
1976 год.” националният до
ход на Босилеградска община 
за 1975 година е увеличен с 
повече от една четвърта в 
сравнение с осъществения 
доход през 1974 година. Става 
въпрос за очебиеща грешка. 
Именно доходът е увеличен 
по „изнуствен’' начин с несъ 
ществуващи 32 милиона дина 
ра. До това е дошло понеже 
в тази публикация национални 
ят доход от областта на стро 
ителната дейност в Босилег 
радска община е изчислен на 
38,5 милиона динара- а фак 
тичесни той възлиза на само 
6-5 милиона динара!

Трябва да се каже, че пу 
бликацията на Републиканския 
институт по статистика е офи 
циален документ за всички ин 
ституции в страната, чиито да 
нни са в службена употреба 
през тази година.

на сдружения труд — е прет 
воряването в живота на Закона ,на сдружения

лишка община. Именно, седа 
лището на строителното пре 
дприятие е в Сурдулишка об 
щина и тук фактически оста 
ва да се реализира осъщес 
твения доход. Наистина, ня
кои от обектите от втория 
етап^ на ВЕЦ „Влаоина" се 
строят «а територията на 
Босилеградска община, но за 
тях не се изчислява доход 
отделно. С други думи. той 
не остава тук, нито Босиле 
градска община има полза от 
него.

Подобно нещо ще стане и 
през 1976 и 1977 година, ако 
грешната не се поправи 
статическите данни.

ПОСЛЕДСТВИЯ
— Така направилно утвър-

ТРУД
за разгръщаме на предконгресната дей 

мост са взети и о-т известния труд на Едвард Кардел 
„насоки на по-нататъшно 
циалметическо самоуправление". От нея се почерпват 
теми за всяка организация, във всяко село или тру
дова организация.

В светлината

развитие на оиотемата на со-

на този труд — всяка първична ор
ганизация е набелязвала свои конкретни задачи.

Така например комунистите в райом Звонци са 
набелязали задачи във връзка с подобрение на сел
скостопанското производство, по-конкретно, 
мето на средства от „зеления план" * 
животновъдството.

Комунистите в СтрелъЦ като основна задача са 
си поставили — комумалмо-битови проблеми: строеж 
на пътища и водопровод, комунистите в кооперация 
„Будучност” в Бабушница — подобрение на животно
въдството и така нататък.

Като общ знаменател във всички програми за пре 
дконгресна дейност е внесено — по-нататъшната ра
бота върху идейно-политическо издигане.

На този въпрос през последните години, се посве
щава дължимото внимание, но в предконгресната ак
тивност, той има доминиращо значение.

Азбучна истина е, че без непрекъснато въоръжа
ване с нови знания, без поотоянна работа върху идей
но-политическото издигане на комунистите, не може 
да се върви напред.

ПОкрай вече съществуващите форми на идейно- 
политическо издигане чрез сказки и политическите 
школи в Ниш и Пирот и школата на самоуправителите, 
ще се организират и сказки по районните, където ще 
се обсъждат въпроси от идейно-политическото изди
гане. Голямо внимание ще се посвети и на индивиду
алното издигане. Тази форма все още не се използва 
достатъчно. Още е малън броят на получаващите ве
стник „Комунист” и други списания третиращи разни 
въпроси от идеологическо-политическото издигане, кан- 
то и най-новите издания на произведения по маркси- 
чесна литература, която напоследък е все по-богата.

с използва 
за развитие на

в

дения доход може да предиз 
вина големи щети за Босиле 
градена община. Въпреки, че 
общината е много изостанала, 
без промишлени обенти- тя 
е сега. поради неточните да 
нни доставени от „Хидротех 
ника" попаднала в реда на 
само недостатъчно развитите 
общини.

Тун се насае за очевидна 
гревна, ноято не може да се 
оправдае, защоло има матери 
ални последствия и отрицател 
но ще действува върху по-на 
татъшного развитие на .рбщи 
ната. Търсихме, а и занапред

НЕТОЧНИ ДАННИ
Националният доход на Бо 

силеградска община, поради 
сторената грешка, за 1975 годи 
на е ,.увеличен" с 65 на сто 
в сравнение с 1974 година. 
Изведнаж по един жител той 
е ..нарастнал" от 4.874 на 
8.037 динара. С други думи — 
от 30,6 «а сто през 1974 го 
дина. на общината през 1975 
година възлиза на 41-7 на сто 
от средния републикански до 
ход.

ще търсим компетентните да 
поправят тази грешка — наз 
ва инж. ДРАГАН МИЦОВ.
председател на Общинската 
скупщина в Босилеград.

Ръководството на Общинска 
та скупщина в Босилеград два 
пъти е търсило от „Хидротех 
ника" да извъши поправка на 
грешката и за това да уведо 
ми Републиканския институт 
по статистика. В одговорите 
на „Хидротехника" упорито се 
твърди, че доставените да 
нни са точни!?'

М. А. Грешката е резултат на не 
верни данни, които Строител 
но предприятие „Хидротехни
ка" от Белград е дало на Ре 
публиканения институт по ста 

на ВЕЦ ..Власина”

В ДИМИТРОВГРАД ОСНОВАНА

САМОУПРАВИТЕЛНА 
ОБЩНОСТ ЗА ОТДИХ 

И ПОЧИВКА

етап
Божица. Става въпрос за пред 
приятието. което строи втория 
етап на ВЕЦ ..Власина" 
Сурдулишна и Босилеградска 
община, обаче на територия 
на Босилеградска община ня 
ма нито един свой 4ех- 

Доходът от 32 милиона ди 
нара който ООСТ ..Морава” е

в

на

ГРЕШКАТА СЕ ПРИЗНАВА...
В отговора на Съюзния ин 

ститут по статистика се наз 
ва. че организациите на сдру 
жения труд са длъжни своя 
та дейност да разчленят по 
цехове в общините, в които

ницата не са подписали само- 
управително споразумение и 
не пристъпват в самоуправи- 
телна общност за отдих и ре- 
креация на работници, деца и 
младежи. Д. С.

ПРЕЗ миналата седмица в 
Димитровград се състоя учре 
дителна скупщина на самоуп- 
равителната общност на 
ресите за отдих и почивка на 
работници, деца и младежи в 
вбщияата. Скупщината бе уч
редена от делегати из почти 
всичките организации на сдру 
жения труд, подписали самоуп 
равителногго споразумение 
сдружаване на средства за ор 
ганизиране на отдих и лочив-

практината
осъществила в 
на бентите е зачислен на Бо- 
силвградената, а не на Сурду

изгражданетоинте-

ДВА ВЪПРОСА НА ЦАНКО КОСТОВ

МАРНСИЧЕСНО ИЗДИГАНЕ И КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯза

ЦАНКО КОСТОВ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПЪРВИЧНАТА 
МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ В КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕ
НОСТ, А ОТ ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ И СЕКРЕТАР НА ПЪРВИ- 
ЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НАЙ-ГОЛЯМИЯ ТРУ
ДОВ КОЛЕКТИВ В ДИМИТРОВГРАД, КОЙТО Е И ПО БРОЯ 
НА ЗАЕТИТЕ МЛАДЕЖИ ДАЛЕЧ ПРЕД ОСТАНАЛИТЕ ОРГА
НИЗАЦИИ НА СДРУЖЕН ТРУД В ОБЩИНАТА. ТО*А БЕ 
ПОВОД ДА ЗАПИТАМ КОСТОВ:

спортните. Напомня, че за вси 
чко това имам условия и то 
ва по-добри от ноя и да е дру 
га организация ма сдружения 
труд в Димитровград. Напри
мер, спортните състезания по 
повод 20 декември 
на „Тигър" станаха вече тра
диция- Обаче, уопеха в това 
поле неще изоотане, доколко 
то се непрекъонато работи в 
тази насока.

ка.
На заседанието бе приет и 

правилник за работата ма ску 
пщината на общността и ней
ните тела.

Бе избрано и р-ьководетво 
на скупщината.

За председател на скупщи
ната бе избран ЖИВКО ВИ
ДЕНОВ, а за подпредседател 
ГЕОРГИ СТАНУЛОВ.

Председател на Изпълнител 
ния отбор е АСЕН ИВАНОВ.

благодарността 
за оказваното доверие новоиз 
браният представител на скуп 
щината Виденов изтъкна, .че 
в най-къс срок трябва пак да 
се съберат делегатите за да 
се приеме и програма за бъ
дещата дейност и останалите 
нормативни актове. Освен то
ва — нагласи Виденов — тря
бва да раздвижим разисква
ни я по въпроса защо „Ком
пас”, ПТТ, ж л. гарата и Мит-

Деня

— В какво се състои дейно 
ста на младежта във вашата 
трудова организация?

— Младежта 
ООСТ „Димитровград” в тену 
щ|ият период има дейност пре 
ди воичко в областа на акция 
та „Младият работник — са- 
моуправител”, както и подго
товките за предстоящите из 
пити на курсистите в полети 
месната школа на в. „Борба .

Известно е, че акцията „Мла 
дия работник — 
тел” водим вече няколко годи 
1Н-и с (променлив (интензитет. Це-

лта ни е да с по-голяма дей 
мост. на воички учаотващи в 
акцията да я извдигнем на по- 
високо равнище. Считаме че 
ммеммо тази акция е най-под 
хюдящ подтин на младежта за 
съглеждан(ие на своето обще 
ств ено-ик номи ч е око п ол о ж ени е 
в средата, за маркоическо из 
дигане и качествена продун- 
ция- По същия начин желаем 
да омасовим активността ма 
младежите и девойки в на
шия трудов нолемтив, както в 
п роизводмочпроду нти в ните 
общРств ен о-икон омич есни, та
ка и в нултурно-забавните и

Цанко Костов„Тигър” — Каква е дейността на 
младежта в прилагането на За 
кон а за сдружения труд?

— Тази активност младеж 
та оказа в дейноотта на самоу 
правителните органи и затова 
тя ме може да се разгранича 
ва от съвкупните активности 
в прилагането на Закона за 
сдружения труд. Мога да кажа 
това, че младите активно взе

вИзказвайки
ха учаотие и винаги имаха пра 
вилни решения за редица за
белязани проблеми. Тези на
ши акции, помагаха ни на- 
то организация ма младежта 
да станем субект както в про
изводството тана и в самоу
правлението в ООСТ „Дими
тровград".исамоуправи-

д. с.
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ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТПРИЛАГАНЕ НА ЗАНОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

ПРАВИЛНИЦИТЕ СА 

ПРИЕТИ НАВРЕМЕ
ДО 30 ЮНИ БЕЗ НАМАЛЕНИЕ 

НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ?
та бяха организирани рефе- 

приети самоуп-
Както ни съобщават постоя

нните сътрудници от Димитро 
вградена и Бооилеградска об
щини, самоуправителните спо 
разумения, или правилници за 
разпределение на средствата 
за лични доходи са приети от 
.всички основни организации 
на сдружения труд и трудови 
общности. Подобно е положе
нието и 
на, къдото малък брой органи 
зации на сдружения труд из 
ползваха първите дни в нова
та година за провеждане на 
референдуми и усвояване на 
тези важни самоуправителни 
актове.

В Бабушница от 26 органи
зации
делените кооперации „Ерма" 
и „Будучност", са минали в 
тази година да приемат съот
ветните документи.

Очевидно, един твърде ва
жен етап в провеждането и 
-претворяването на Закона за 
сдружения труд на дело е при 
ключил успешно, 
щем се очаква Службата по 
обществено счетовдоство, съ
ответните комисии при Общин 
ските синдикални съвети,- или 
общеотвените 
ни правозащитници, да напра
вят проверка и да видят кол
ко разпоредбите на новите са 
моуправителни 
-или правилници са съгласува
ни с разпоредбите на Закона 
за сдружения труд.

Характерно за всичките об
щини е, че главно през деке
мври, така да се каже, в пос
ледните няколко дни на сътца

рендуми и 
равителните документи за раз 
пределение на средствата за 
лични доходи. Естествено, че 
тази привързаност, както се 
оценява от съответните коми 
си и, задължени да следят пак 
се претворява Закона за сдру 
жения труд в практиката, неб
лагоприятно се е отразила въР 
ху качеството на изготвените 
правилници и самоуправителни 
споразумения- Подчертава се 
необходимостта 

през настоящата година или 
да потвърди, или да отрече 
-някои от решенията.

Занона за сана-Спород предложените допълнения на 
ции ропублините и автономните области ще оценяват нога 
работниците п организации на сдружения труд, стопанисвали 
със загуби, не трябва да получават гарантиран личен доход.

Сурдулишка общи- но върху работниците в усили 
им да изнамерят най-до

бри решения за саниране на 
своите организации на сдру
жения труд.

приложение на 
за заплащане

че линоарно 
разпоредбите 
на гарантираните лични дохо 
ди вече от 1 март в доста слу 
чай действуваха дестимулати-в

Съюзчият изпълнителен съ
вет разгледа ;и прие предло 
жение на закона за допълне 
-ние на Закона за условията и 
-начина на санации. С допъл 
не ни ята се предвижда репуб 
ликите и автономните области 
вместо линеарно приложение 
на законните разпоредби за 
лични доходи на работниците 
в организации на сдружения 
труд, стопанисвали със загу 
ба, да определят и друг срок 
за заплащане на тези доходи 

С други думи, с допълнения 
се дава възможност работни
ците в организации на сдру 
жения труд, стопанисвали със 
загуба, да получават ненамале 
ни лични доходи и след заклю 
чителните баланси, в които се 
посочват загубите, при условие 
републиките и автономните 
области да оценят, че това е 
необходимо.

ята

практиката

Или в „Гумарата“, илиЗасега е известно обстоятел 
ствого, че занапред само ре
зултатите на труда ще станат 
главна основа за разпределе
нието на средствата за лични 
доходи. Очаква се разгръща
не инициативите на трудещи
те се, ноето -в крайна сметка 
и цели Законът аз сдружения 
труд. С друпи думи, класичес
ките заплати са ликвидирани 
занапред трудът и резултатите 
на труда ще „определят ма
териалното и обществено по
ложение на човека". Тези -на- 
сони залепнаха в основите на 
документите, приети от X кон 
грес на СЮК и Конституция-

ш я шземе-само две
На неотдавна състоялото се годишно отчетно-из

борно събрание на Общинската конференция на Съю* 
социалистическата младеж в Димитровград пред

Ранно
за на
седателят на Общинсния синдикален 
СТАВРОВ в изназването си посочи и следното:

съвет

— Известно ви е, че в Липинсно поле строим ов- 
цеферма по големина между водещите в републиката, 
па и в страната. Тук по най-съвременен начин ще се 
отглеждат над 5000 овце.

Благодарение на науката заетите ще имат всички 
съвременни условия за работа и живот. С една дума, 
ще бъдат равноправни с останалите в стопанството.

Мога да нажа обаче, че младежта не проявява 
никакъв интерес за животновъдството. Било с кой да

Понастоя-

самоуправител

Този срок, според приетите 
допълнения на Закона за усло 
вията и начина на саниране 
може да се отсрочи най-късно 
до 30 юни.

Според оценка на Съвета, 
такова допълнение бе необхо 
димо поради обстоятелството,

споразумения та.
съм разговарял, номуто и да съм посочил възможно
стта да работи там — на овцефермата на „Сточар”,

В конгресната година особе 
но място ще заеме още по- 
последовател ното провеждане 
и претворяване на дело в пра 
ктината Закона на сдружения 
труд.

винаги получавах един и същ отговор: „ИЛИ В „ГУ- 
МАРАТА”, ИЛИ НИКЪДЕ” ... д. с.

Ст. н.
БОСИЛЕГРАД

СТИМУЛИРАНЕ НА КАДРИТЕСРЕЩИ

Обединихме средства и труд Членовете на Координацио
нното тяло за кадрова полити 
на при Общинската конферен
ция на ССРН в Босилеград да
доха положително мнение 
-исковете на предприятието за 
производство, оборот и бито
ви услуги „Босилеград" и на 
горската секция за

виеше образование в стопан
ските организации в икономи
чески неразвитите общини.

В случая тези две босиле- 
градски стопански организа
ции търсят средства за стиму
лиране на 38 лица, изпълнява 
щи отговорни ръководни и ор 
ганизационни длъжности. За 
предстоящия период от три 
години в своите искове, те 
търсят средотва от 8,2 милио 
на динара.

Окончателно решение

за
В мебелната фабрика „Ва

сил Иванов Циле” от работни
ците, започнали да работят в 
тази трудова организация, са 
останали още 5—6 души. Е- 
дин от .тях е и 60-годишният 
МАРИН ИВАНОВ от село Лу- 
кавица. Заварихме го зад дър 
воделокия тезгях, край който 
само в „Циле” е прекарал 30 
години. Преди това повече от 
десет -години е работил като 
самостоятелен дърводелец.

— Опомням си много добре 
за първите дни в предприя
тието. Когато дойдох тук — 
донесох със себе си и дърво
делския алат. Същото напра
виха и останалите (тогавашни 
работници. По този-начин ние 
обединихме средствата за про 
изводството и труда ои и за
почнахме с работа. При това 
създавахме ново предприятие 
-върху нов-и начала. Тогава про 
извеждахме различни мебели, 
-преди-мно за жителите в об
щината. И за пазара във вът 
решността, разбира се. Наисти 
на тогава не се произвеждаха 
модерни мебели, нато днес, но 
вършехме овладяване на про
мишлено производство.

дини, макар че не в такъв 
вид. Време е вече да пораз- 
ширим производствените поме 
щения, да набавим нови ма
шини, да модернизираме про
цеса на производството. Това 
е неминуемо и аз съм убеден, 
че успешно ще се осъществи. 
През тази година вярвам за
почва нов етап в развитието 
на -нашата фабрика. Съжаля
вам само, че няма да бъда 
свидетел и на този прогрес — 
олед шест месеца ще отида 
в пенсия • • •

ползване
на средства за стимулиране 
на кадри, които дава Републи 
канският фонд за развитие на 
-недостатъчно развитите краи
ща. върху

този иск ще вземе управител 
ният съвет на Републиканския 
фонд за развитие 
тъчно развитите краища.

Както е известно, при Ре
публиканския фонд са обеди
нени средства, с които 
бъдат стимулирани професио
налните кадри с виеше и пол у

ще на недоста-

В. В.

В течение на тази дълги го 
дини в „Циле" Иванов е бил 
работник

ПОМОЩ НА ОЩЕ ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
АДСНА ОБЩИНА

В ДИМИТРОВГР
непосредствен 

производител, ръководител и 
самоуправител. До 1961 година 
е бил бригадир. Но годините 
,.натежали", младите майсто
ри ,;нооили” със себе ои нови 
-идеи и той доброволно се връ 
ща зад тезгяха. Бил е също 

първия работни
чески съвет в предприятието 
в ръководството на синдикал
ната 
Много

На „Свобода“ 4 милиона динара
Марин Иванов

ти. Особено тежки бяха 1956/ 
1957 година. Нямаше 
къде да пласираме. С една ду 
ма, нямаше работа. Но издър
жахме. След няколко години 
■по-късно започна нов етап 
нашето развитие. Минахме 
нов-и производствени помеще 
мия, където сме и днес. Ку 
-пихме и нови машини, и есте 
ствено, започнахме ново про 
изводство. И така — 
ната криза беше преодоляна

И днес някак 
то ми наподобава на 60-те го-

Изпълнителмият с 
Републиканския фонд 
рчаване развитието на изоста
налите общини и територии 
приел молбата на конфекция 
„Свобода от Димитровград и 
е отпуснал 4 милиона

съвет на кция, относно изграждане на 
производствени помеще

ния- Със средствата от Фонда 
те ще закръглят цикъла 
финансиран е, 
ват възможност за 
не на 
грам-и.

Най-гол еми

за насъ новистоките
така член на е на

с което отнри- 
- реализира- 

инвестиционните ои про
организация и прочие 

пъти за всеотдайния 
ои труд е и -награждаван.

в динара
за реконструкция на фабрика 
та. „Свобода е втората орга 
низация от общината, след но 
жообработвател-ното предприя
тие „Братство ’, която е полу
чила оредства от този фонд.

При Фонда са и молбите на 
основната

в

капиталовложе-
Когато завършихме разгово

ра Иванов се обърна • към те
згяха ои
да „играе” в ръцето му, 
при млад човек, а не като при 
работник, 40 години обработ
ващ -дървото.

мия са предвидени в научуко 
вата промишленост — 150 ми 
лиона динара. Предвижда 
изграждане, на фабрика за гу
мени нишки и реконструкция- 
на цеха за технически стоки.

тази организация очакват, 
че Фондът ще за целта отпу 
сне 60 милиона динара.

През дългите -години, пре
карани в трудовата организа
ция, М. Иванов е бил

и рендето започна се
тогавашсвиде- като

тел на всичко, което организация на сдру 
жени-я труд „Тигър" в Димит- 
ровград и мебелната фабрика 
„В. И. Циле”. Тези 
ции също планират реконстру

е съпът-
ствувало предприятието. 

— Имаше и си положение
трудни момен-

организа-ч А. Д.
А. Д.
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КОМЕНТАР ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД:

НЕИЗПОЛЗВАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ

СОЛИДАРНО ДО ПЪЛНА ЗДРАВНА 

ЗАЩИТА НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ
★ РАЗДВИЖЕНА Е ИНИЦИАТИВА ЗА ПО 

СМЕЛО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА СЕЛО В СУРДУ 
ЛИШКА ОБЩИНА

Председателството на Общи 
нсната конференция на ССРН 
в Бооилепрад положително о- 
цени програмата за постепен
но въвеждане на пълна здрав 
на защита <на земеделските

ни пасища- комплекси от по производители в общините в
20ОО дка с овес- ечемик и Южноморарския регион,
нартофи. 1де бъдат пуснати в 
действие и две фуражомелки 
за производство на орашно от 
трева, ечемик и овес.

Създаването на тази селско 
стопанска база започна през 
миналата годйна. особена ин 
тензифинацид следва да се 
направи през настоящата го 
дина: с набавените Ю транто 
ра и разораването на целини 
трябва да се осигури храна 
за дооитъка.

и частния сектор също ин 
тересът за селскостопанско 
производство постоянно рас 
те: досега селскостопанските 
производители са нупили пет 
трактора, 7 самоходни косач 
ни и 3 мотокултиватори. Към 
ООСТ „Масурица" е създаде 
на действена форма - Село", 
занимаваща се с нооперация- 
До 1980 година трябва да се 
организират още три ООСТ за 
кооперация-

Тази нелена задача е тряб 
вало да осъществята 16: агро 
нома, 11 полувисши и 11 сред 
ни селсностопансни техници.
Една част от тях (за 3—5 се 
ла) е натоварена със задача 
та пряно да съдействува за 
сдружаването нато единствено 
правилен подход към организи 
ране на модерно селсносто 
панско производство.

Очаква се, настоящата го
дина да бъде преломна в та 
зи насона и неизползваните 
възможности да се оползотвор 
яват. Защото само чрез 
гласувано действие и с 
ществения, и в частния сек

на сто от средствата, необхо
дими за пълна здравна защи
та, а останалите средства тря 
бва солидарно да дадат орга
низациите на сдружения труд 
и Регионалната общност 
здравна защита.

Членовете на Председател
ството на ОК на ССРН изра 
зиха мнение, че за осъщест
вяване на това важно меро
приятие в икономически изо
станалите общини, каквоФО е 
и Бооилеградска, е нужно да 
се обезпечат много повече до 
пълнител ни средства, отнолко- 
то това се предвижда в про
грамата. В случая принципът 
на солидарност трябва да се

осъществи не само в региона 
но много по-широко 
лата Република.

Върху програмата за въвеж
дане на пълна здравна защи
та на земеделските произведи 
тели тези дни се провежда 
широко публично обсъждане 
въз всички местни организа
ции на ССРН в Бооилеградска 
община. Основната цел е да 
се извърши допитва:.е дали 
з е м едел ските п рои з в оди тели 
са в състояние сами да обез
печат 78 на сто средства за 
пълна здравна защита или 
ще бъдат предложени и дру
ги решения-

в ця-

поЗА ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ ра 
Йони в Републиката се казва- 
че са неизчерпаем резерв за 
производства на селсностопан 
ската продунция. ь сурдулиш 
на община тази оценка е 
приета много сериозно и още 
през последните месеци на 
изтеклата Ц9771 година бяха 
набелязани редица мероприя
тия За осъвременяване на 
селскостопанското производ 
ство. Правият ключ как да 
се развива селското стопан 
ство е намерен. Запланувано 
и програмирано е укрепване 
то на обществения сектор- 
при едновременно сдружаване 
ьа частните селскостопански 
производители според разпо
редбите на Занона за сдруже 
ния труд.

овооодно може да се от 
чете, че въпреки намерения 
ключ вратата за модерно и 
високодоходно селсностопан- 
сно производство не са ши 
ром отворени. Още в самото 
начало изникват редица труд 
ности, чието преодоляване 
изисква всестранно ангажира 
не само на обществено-поли 
тичесните сили, но и на сами 
те селскостопански производи 
тели.

Очевидно, досегашната пра 
ктика на -всестранни” произ
водители, не може да донесе 
добра печалба от селсносто 
ланската продунциЯ- Необхо 
дима е тясна специализация, 
която в плана е насочена 
към овцевъдство и изобщо жи 
вогновъдството. До 1980 годи 
на трябва да се създаде агро 
вни фондове, необходима ме 
ханизация и постоянни оборо 
тни средства. На Чемерник и 
Власина трябва да изникнат 
две съвременни овцеферми с 
по 4000 овце и по 1000 кози. 
Същевременно ще се 
дадат 9000 декара изкуствени 
ливади, 10 000 дна мелиорира

Според предложените реше
ния от Самоупраюителната об 
щност на интересите за здрав 
но осигуряване в Южмоморав 
ония регион земеделските про 
изводители пълна здравна за
щита трябва да получат 
1980 година.

Въз основа на изчисленията

до

зем ед елоките производители 
трябва сами да обезпечат 87 В. В

КАКВО ЛИПСВА НА 

ДРАГОВИТЧАНИ?
Канво липсва на вашето 

село и защо, и какво смята
те, че трябва да направите за 
да се улесни живот ви? — 

беше въпрос, с нойто се обър 
нахме към петима души от 
село Драговита, Димитровград 
ска община?

Лозан Димитров: 
ние на
през летния сезон, мляко на

къде е тук ползата? Приказ
ваме постоянно, чз коопера
цията трябва да бъде по-бял 
ео до производителя- 

Никола Димитров: — Внася
ме круши и ябълки ог чужби 
на, а нашия край е идеален

ни даде поне малко кураж и 
напътствия как и какво да ра 
ботим.

Найден Илиев: — Като ма- 
линопр0'изводител бих желал 
малината да се изкупува и с 
нашето село. Като казвам то 
ва имам предвид, че в нашето 
село има около 60 малинопро

В тече- 
годината и то само за производството на овощия 

Но никой не се старае да ги
кооперацията предават изводители и в течение ка го отглежда, понеже и тези де:о

тор- могат да се създадат ре 
ални предпоставки за 
стопанисване в тази 
Още повече, че редом с тази

добро
област.

акция е раздвижена и акция 
та за постепенно въвеждане 
на пт>лна здравна защита на 
селсностопансните производи

Ст. Н. много 5 души от нашето село. те би били двойно по-големи ги има пропадат и никой не
А мляно има всяко домакин- ако малината се изкупува- ги изкупува. . .
ство селото има около сто до ше тук, понеже докато я за
мавинства, но трябва да се карам в Поганово тя загуби
носи в Поганово. По този на- много на качеството.
чин трябва да си оставим ра Иван Евремов: — Желанието казаха, че на жителите з се- 
ботата и загубим поне половин ми е добитъкът да со изкупу- лото трябва път до Поганово
ден. . . И така всеки ден „про ва □ селото ни. Докато отка елентричеоки ток и да се из
пада,, по трибта литра мляко, раме с.оната до Димитровград купуват селскостопански про-д
Ако имахме път може би ноо изгубим два дена. Следващият укти. Това, по тяхно мнение
лерацията щеше да изнупува път като отивам за пари съ- значително би им улеснало жи
мляното и в нашето село. За 
това смятам, че ни е най-не
обходим път до Поганово, а 
сетне и ток в солото.

Данча Глигоров: — Аз сьм 
на 60 години. В селото гласува
хме меотно самооблагане за 
път в срок от три години.
През годината трябва да вие 
сем 1 500 динара. Но нам да 
съберем тези пари, ногато не 
м-ога да нося млякото в Пога 
-ново. Също бих имал желани© 
да дойде агроном в селото да 
ни посъветва. Не е лошо поне 
веднан» в месеца да има някое 
превозно средство до града, 
за да можем да занесем наши 
произведения
Също така бих обичал да дой 

време на време някой 
ръководител да

съз- Л. Димитров, Д. Глигоров, Н. Илпсс, Ив. Еврсмос и Н. Димитров

тели.

ВЪПРОС БЕЗ ОТГОВОР Освен теза всичките ни

сесия на Об-На неотдавна проведената
в Димитровград, кога- 

„Въпроси ма де- 
местиата общност

щинската скупщина 
то на ред дойде точката — 

" — делегатът на ■легатите
Поганово ИВАН ТАНЧЕВ запита:

— Защо, другарю председател Вие, как- 
Земеделската кооперация „Сточар” не 

отговорихте на писмото?
Понеже останалите делегати, а и сами- 

не знаеха за кое писмо ста- 
Танчев с малко думи поясни въп-

що ни пропаднат два дена. И пота

ТО и
ни

ят председател
ва дума, 
роса: местната об-★ Преди няколко месеца

Поганово е отправила две писма — 
на Общинската скуп- 

на „Сточар”. В
щност в
едно до председателя 
щина, а друго до директора 
писмата е търсено да им се позволи и помо 

разнебитена и напусна-гне старата и вече 
тата керемиджийница в Поганово да приспо
собят за ИЗКУЛ~ пункт » -я^или
за стокоразплодна сгапции, или у 
на говеда, или ...

Обаче, на въпроса, като и на писмото,
отговор не бе даден .. • _______ |Д|’ ’------

на пазара. . .
де от 
общински 
дитата получим над 40 хиляди 
килограма малина. Но добиви Зимен пейсаж от Висон
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ТВОРЧЕСКИЯТ КОНКУРС КД „МОСТ“ 

НАСЪРЧЕНИЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО НИ
Лг

ПИЩНА си лсг
• ВИКА 47 области — науката и публици- 

положението е по-и-веоти и пр. Някои от тях то
ва и направиха — подготвиха 

свои стихосбирки и 
издателство

НЯКОЛКО години .наред сп. 
„Мост" обявява творчески на 
граден конкурс за стихотворе
ние, разказ, новела и есе ка
то литературни жанрхве. През 
последните две-т.ри години кон 
курсът о разширен и за науч- 

и публицистични статии. 
Целта му е да насърчи и под 
тикне работа всички потенци
ални вили на българската на
родност в Югославия към пло 
довита, творческа дейност — 
на свой роден език да създа
ват издържани стихотворения, 
разкази, новели, вдъхновени 
и мисловно задълбочени есе
та, съдържателни научни и 
публицистични статии.

Това желание на редакция
та на списанието бе подкре
пено накто от самоуправните 
органи в издателството, така 
и от Републиканската нултур- 
на общност, която в граници
те на разполагаемите парични 
средства, помогна провеждане
то на наградния творчески кон 
курс.

Балансът от досегашните 
творчески конкурси несъмне
но е положителен — особено 
в областта на литературните 
жанрове. Освен поетично из
държаните стихотворения, раз 
кази и новели на вече извест 
ни литературни творци на на
родността 
курс откри и редица нови и- 
мена, притежаващи талант. От 
тях нашата литература и чита 
телите очакват творческа про 
дунция — стихосбирки, сбор
ници от разкази, ловели, по-

стикагта,
накво. Макар че разширяване 
то на конкурса дойде в резул 

известни забележки за-
ръкописи 
предложиха 
„Братство” за печатане. Осъ
ществяването на това трябва 
да стане в течение на теку
щата година, доколното изда- 

обезпечи необходи

маТЕЗИ ДНИ излезе от печат книжната 47 на сп. 
„Мост”. Поместените материали са интересни и обхва
щат различни области на обществено-политическия, 
културен, просветен и др. живот в нашето общество.

Централно място и в тоя брой е отделено но де
лото и личността на другаря Тито, по повод двойния 
юбилей: 40 години начело на Партията и 85ния му 
рожден ден. Именно, в рубриката „ТИТО 40 ГОДИНИ 
НАЧЕЛО НА СЮК” е поместена втората част от обзо
ра на армейския генерал НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ. 
орът е под заглавие: „ТИТОВАТА ВОЕННА СТРАТЕГИЯ 
И ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА". Тук е поместена и ста
тията на д-р ВЛАДИМИР БАКАРИЧ — „Личност с из
ключителни качества". Това е всъщност разговор на 
В. Бакарич с журналисти на „Вйесник”, воден по по
вод 63-ия рожден ден на др. Тито. Тук са предадени 
спомени за срещата с Тито. Първото заоедание на 
АВНОЮ и събитията, предхождащи Второто заседа
ние и за оказаната помощ на ръководството на Хър
ватско.

тат на
що ноннурсът е само за ли
тературни творби, накъвто бе
ше в началото — не последва 
ха публицистични и 
статии, ноито с основание о- 
чаквахме. Между интелигенци
ята от българската народност 
има голям брой икономисти, 
правници, обществени дейци, 
просветни работници, учени и 
с научни титли — магистри и 
доктори по определени науки, 
които могат да разгледат да
дени въпрос, явление, проб
лем или съобщят свои наблю 
дения и заключения в обще
ствения, стопански, културен 
и др. живот, които нашата ди 
намична социалистическа дей
ствителност им предлага. Дали 
предвидените награди за тези 
области са ниски и несъотве

научнини
телството 
мито финанси.

В провеждането на тази на 
сърчзваща цел значителна ро 
ля изпълнява журито за пре
глеждане на 
творби, покрай своите крите 
рии, журито со съобразяваше 
и от предназначението на кон 
курс, та даваше и поощрения 
които имаха за цел да подър
жат и подтикнат към творче
ство всеки участвуващ в кон 
курса, ако той 
найосновните изисквания-

ОСз предложените

задоволява

Трябва да кажем, че се лре 
длагаха и творби с оригинал
ни идеи, но за голямо съжа
ление авторите им се не бя
ха потрудили да поработят по 
вечно върху тях, да ги очист
ят от ненужното, да доофор
мят онова, което само е за
почнато, набелязано като 
сница и не довършено, 
мнозина автори ясно пролича
ва недопустима 
сякаш пишат някакво си уп
ражнение, а не творба, която 
изпращат на конкурс.

Ако резултатите в литерату
рните жанрове заслужават по 
хвала и потвърждават оправ- 
даността за провеждане 
наградния творчески конкурс 
на „Мост”, то в другите две

ПЕНО ДАПЧЕВИЧ в статията „ПЪРВАТА МИ СРЕ
ЩА С ДРУГАРЯ ТИТО” главно се спира върху реше
нието на др. Тито през декември 1941 година да се 
формират пролетарски и ударни бригади. Интересна 
статия представляват изказвания на световноизвестни 
писатели — ИЛЯ ЕРЕНБУРГ. ЛУЙ АДАМИЧ, ЖАН КА- 
СУ, ЖАН ПОЛ САРТЪР, АРТЮР МЮЛЕР и др. за лич
ността на др. Тито.

В новооткритата рубрика „СЮК ПРЕД XI КОН
ГРЕС” е публикувана статията на Едвард Кардел: „ПО- 
НАТАТЪШЕНИЯТ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ 
ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА СОЦИАЛИЗМА И СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ”, 
широко се говори за процес на нарастване самоупра- 
вителната роля на трудещите се в сдружения труд и 
в останалите самоуправителни общности на интереси
те, както и в демократическия делегатски механизъм 
в нашето общество.

ствуват на впомен^я труд или 
пък тази част от творческия 
конкурс не е достатъчно попу 
ляризирана между потенциал
ните участници в творческия 
награден конкурс? Ако 
чин ата е само в тези две ус
ловия
намери съответно решение.

С особено удоволствие бих 
ме желали да чуем мнения и 
изказвания както по открити
те, така и по други въпроси. 
Безспорно това ще доприне-

в при-
При

не е трудно да сенебрежност,

В тази статия по- наградният нон-

се за по-успешните резултати 
в творческия награден конкурс 
на „Мост”.

на

М' ПрисойсниВ рубриката „ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО” е поме
стена речта на Стане Доланц, произнесена пред 
налогодишното откриване на Белградския панаир 
книгата. Поместен е и разказа на Детко Петров „ЗИ
МНИ ПРИВИДЕНИ”, стихове от Александър Дъннов и 
Сретен Митов, както и статията „РОМАНЪТ, ДРАМА
ТА И ДРАМАТИЗАЦИЯТА” от Властимир Вацев, 
назиален преподавател по литература. По повод 100- 
годишнината от рождението на Петър Кочич д-р 
Драголюб Влаткович обнародва за „УЧАСТИЕТО НА 
КОЧИЧ НА КОНГРЕСА НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЖУР 
НАЛИСТИ И ПИСАТЕЛИ В СОФИЯ”. Влаткович съоб
щава малко известни сведения, свързани с дейността 
на П. Кочич.

ми-
ча ЗАБЕЛЕЖЕНО В ЗВОНЦИ

ИААДИ, А НЕГРАМОТНИ...ГИМ-

ато научихме, че в Звонци рабо
ти курс по ограмотяване на въз
растни, очаквахме да сварим на
истина възрастни хора петдесет- 

годишни, шесдесгодишни и др. Изненада
та ни не беше малка, когато в основното 
училище се срещнахме с младежи и де
войки, около 90 на брой, с незавършено 
основно образование.

Какво ги е принудило сега, след нато 
веднаж са напуснали училищната скамей
ка, отново да тръгнат на училище?

Ангелина Зарева от Вучи дел, 18-го- 
дишна: — Не завърших на време основ
но училище поради отдалеченост на учили
щето от наше село. Сега, когато ми дотря
бва свидетелство зарад настаняване на ра
бота — етю дойдох ,на курса.

Малко трудно е сега, позабравила съм 
мнопо, много, но се надявам, че ще успея.

Никола Димитров, от Берин извор, ра
ботник-строител: — Сам съм виновен за 
положението си. Оставих училището без 
да имах причини за това. Сега, на 29 годи
ни уча, за да мога да получа нужната 
ллома за квалификация. Сега 
лко съм сгрешил. . . Човек 
може да тръгне без образование.

И 25-годишният Раденко Стефанов от 
Вучи дел кара курса 
Ето какво наза той:

Сега виждам, колко много п м м-*. 
лиигеЛ'ср?Ра!Ч1И несъве(л,ност, оставих учи- 
дешта °™вам «а училище заедно с 
кой ^ БаЩа ми ггоч,ина Ран° « нямаше 

съветва да уча . . . Сега ви-
« ниноЧгI нТеГТъшео ГТ уГ СамТ™'

«^7°® ЖеЛ8НИе У ЧОВен' тава е най-

к Иван Станишев, от Вучи дел: — В на
ше време нямаше интернат като днес. 
Ето, сега на 33 години, аз съм в първи 
курс на основно училище. Като работник- 
строител имам много трудности зарад не
завършено основно училище.В рубриката „ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ” Иван Ан

донов, съдия от Босилеград, пише „ЗАКОНЪТ ЗА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ПРАКТИКА”, конкретизирайки 
приложението на този важен документ в Босилеград- 
ска община.

В „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА” д-р Марин Мла
денов помества статията „УЧЕНИКЪТ ПО ЛИТЕРАТУ
РА В ОСНВНИТЕ УЧИЛИЩА.

Карах до пети клас 
Ех, да ми

и напуснах, 
е сега да съм ученик, бих зна

ел как да уча без оглед на това,
Вучи дел до Звонци 
метра. . . Сега много по-трудно 
Минало 
бравил.

че от 
има десетина кило-

ми върви, 
поза-
М. А.

е време, много неща съм

Тази книжка на списанието е илюстрована с ре
продукция на скулптори и художници от българската 
народност.

Д. Рангелов

У

Пометнеш паралелка
ДИ-

ОТ второто полугодие на 
учебната 1977/1978 година ще 
започне с работа подготвител
на паралелка за деца от пред 
училищната възраст 
шест и седем години- Такова 
решение взе основното

виждам ко-мебели, надгледни средства и 
всичко необходимо в размер 
от 120 хиляди динара. Самоуп 
равителната общност също ,та 
на ще обезпечи средства и 
за прооветен работник. Оонов 
ното училище .от овоя страна 
пое задължението да обезпе
чи помещения.

Да напомним 
щинената скупщина се 
си да бъде открита 
паралелка.

наникъде не

на
по ограмотяване.

учи
лище „Г. Димитров" в Боси
леград с цел да се подготвят 
децата за редовно обучение 
първи клас.

Подготовката е приключила. 
Самоуправителната общност 
на интересите по детска за
щита обезпечи средства

в още, че Об- 
съгла 

такава
акоза Вл. Михайлов

В двора на, Погановсни манастир
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МЛАДЕЖТА ОТ НИШКИ РЕГИОН ПРЕЗ 1977 УЧАСТВУВА ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ОК НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД

На 13 трудови акции ЗАСИЛЕНА ЦЕННОСТ - РАЗНООБРАЗИ! 

СЪДЪРЖАНИЕ
НА не отдавна състоялото се 

годишно-отчетно събрание на 
Общинската конференция 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград бе а- 
шлизирана едногодишна рабо 
та на тази обществено-полити- 
чеока организация в община-

БОГАТО МАРКСИЧЕСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Забележиггел1Н1И успехи цяла
та димитровградска младеж, а 
особено средношколската, по
стигна в маркоичесното обра
зование. Чрез политическата 
школа на в. „Борба", полштиче 
оката школа „Павле Стойко- 
вич", междуобщинската в Пи 
рог и регионалната в Ниш — 
обхвана повече от 200 младе
жи и девойки. Ако прибавим 
към това младежите и девой
ките, участвували на различни 
съвещания, семинари, кръжо
ци, ок аз ни и лекции по мар
ксизъм — техният брой нара
ства на 534 членове.

МЛАДЕЖКИ АКЦИИ
В чест на Типовите м наши 

юбилеи всички младежки ак
ции през отчетната година и- 
маха състезателен характер 
Така беше и на местната ак
ция „Димитровград 77”, „Май 
ските срещи", чествуването 
на юлските празници, Деня

на граничарите, Деня на Ре
публиката и пр.

На заседанието бе решено 
програмата за бъдещите зада
чи да ое изготвят от Секрета
риата на Председателството 
•на ОК на Съюза на социали
стическата младеж въз осно
ва на уводното слово, допъл
нено с диокусиите на Марин 
Младенов, делегат от „Циле”, 
Деница Илиева, делегат на У- 
чилищната конференция, И- 
ван Станчев, делегат от Снър- 
веница, Слободан Рангелов 
председател на Училищната 
конференция, както и Зоран 
Геров и Раде Тодоров. Томис- 
олав Стоянович, председател 
на МОК на ССМ и Ранко Став 
ров, председател на Общин
ския оиндикален съвет привет 
ствуваха събранието. Тази про 
грама в писмена форма ще 
бъде доставена на първични
те младежки организации.

на

та.
ПОВЕЧЕ ПЪРВИЧНИ ОРГАНИ
ЗАЦИИ — ПО-МАЛКО ЧЛЕ

НОВЕ
В уводната си реч председа-: 

телят на Общинската конфе
ренция на Съюза на социали 
етическата младеж в Димитров 
град — Николай Пейчев, на
прави критически анализ на 
едногодишна дейност на Об
щинската конференция и пър
вичните младежки организации 
в общината. Особено значе
ние й придадоха двойните Ти 
пови и наши юбилеи.

През отчетния период Об
щинската младежка организа 
ция претърпя голямо преустро 
йство. Така през 1976 година 
са били 34 първични органи
зации с 1379 членове, а в края 
на 1977 година действуваха 52 
организации с общо 1200 чле 
нове, или 18 организации по
вече, а 411 членове по-малко.

Формирани са нови първич 
ни организации в ОСТ „Град- 
|ня”. „Металац”, „Братство”, 
,,Циле” в местните общности 
— Изатовци, Г. Криводол, Ис- 
нравци. Поради намаляване на 

• младежите в Г. Не вля, Д- Не- 
вля и Поганово първични ор
ганизации са разформирани, 
както и в основното училище 
в Д. Невля, поради закриване 
на училището и в „Прогрес”, 
паради ликвидация на пред
приятието.

Младите работят и се учат

Междуобщинската конферен 
ция на Съюза на социалисти 
чесната младеж в Ниш напра 
ви анализ за участието на мла 
дите в съюзните и републикан 
ски акции. Констатира се, че 
през последните години расте 
числото на бригадирите. По то

зи начин се запазват тради
циите на младите създадени 
още по време ,на Народоосво- 
бодителната борба. Именно, 
през 1942 година в Лужница 
бе създадена първата младеж 
ка трудова бригада, една от 
първите в Югославия-

За последните три години 
бригадирското движение се 
засили. През 1975 година на 
14 младежки трудови анции, 
които се организираха в стра 
ната от Нишки регион взеха 
участие пет младежки трудови 
бригади с около 220 бригади
ри. Докато миналата година 
от 18 трудови акции младите 
от региона участвуваха на 
шест акции с около 400 брига 
дира. През 1977 година мла
дите от Нишки регион участ
вуваха на 13 трудози анции 
организирани в 16 младежки 
бригади. Заедно с числото на 
бригадрите на локалните тру 
дови акции в Нишки регион 
е имало около 1000 бригади-

школа за младите, а същевре 
менно резултатите на тяхна
та работа са вое по-толеми. 
Много трудови организации се 
явяват като покровители на 
младежките акции. През мина 
лата година 15 организации на 
сдружения труд бяха покрови

тели на трудовите акции. Ме
жду тях може да посочим: 
Тютюневата фабрика в Ниш 
текстилната индустрия „Ратко 
Павлович”, Универоитета, Бел
градската банка — клон Винт 
„Ниш-експрес” и др.

В младежките трудови бри
гади се провежда богата идео 
логическа програма. На всич
ки младежки акции са форми 
рани младежки политически 
школи, училища за самоупра- 
вители, марксистки кръжоци. 
Много младежи там се прие
мат в Съюза на комунистите 
или се подготвят по-късно да 
станат членове в своите тру
дови колективи. През тая го
дина от 888 бригадири, които 
взеха учаотие на съюзните 
трудови акции, 322 са били 
членове на СК, а 175 бригади 
ри са приети по време на ра
бота.

Засилването на бригадирско
то движение през последните 
години и особено през 1977 
година говори, че през 1978 
година то ще бъде още по- 
масово и по-добре организира

д. с.

По нашата страна хубава

Щ ттШ
ри.

Забеляза се, че младежки
те трудови акции стават все 
по-организирани. Те стават ССГИно. Охрид — църквата Св. наумБ. Н.

Г Но и в кабинетите ученици те на младите чиито патриоти 
те откриват един нов свят, на чни чуетва са високи.

И ака един усилен темп на 
тайни. А този овоят заживява работа в ученическо ежедне- 
по законите на младото сър- вие. Жадуващите за нови зна 
це. Това е животворно обу че 
ние с внушителен стремеж за 
нови знания и творческо вдъх 
новение. Тази любопитноот ли Шна библиотека. Тя има осем 
чи и в кабинетите по биоло- хиляди книги, от които поло 
пия, физина, химия- . . А в ка вината са на български език 
бинета по отбрана и защита Ръководителят на библиотека 
сръчно се овладяват „тайни та Прокопи Радованов казва 
те" на съвременното оръжие че книгата става незаменим 
Ако трябва, то ще замести фактор в съвременното обуче 
книпите и тетрадките в ръце ние на ученика. . .

ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

СТРЕМЕЖИТЕ НА ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ овой начин богат с поезия и

п ълнуващата младост на сочено оредно образование. И гордоот, че принадлежат 
О 550 девойки и младежи Съобразно изискванията на към работническата класа, 

в средношколският образовате училищната реформа в произ Усвояването на новата про 
лен центю за насочено обра- водотвеното обучение са вклю грама търси пълна наотойчи- 

ч ог Караиванов" чени воички ученици. воот от всички в училищата.
В дървообработващия цех Масовизират се секциите, съз 

на горската секция, в Автотран дават се нови. . . Целта е 
спортното предприятие, ОО.СТ яона: и звън класовото обучение 
„Уолуга” учениците правят пър може твърде уопешно да за- 

постъпки за овладяване на дълбочава ученическите зна- 
профеоисналмите трудови тай мия- И да открива талантливи 

В учебните стаи, кабинети ни. За нянои от тях може би т0 ученически прояви, които
работилниците се обучава то- ИМ оТщесГото^Г
ва младо поколение, което из професия- йнаая р и Жолилооната сек-
писва нови страници в успеш В У~ната работилница Танаси ^™3ие тен
иите образователни традиции е направена още една крачка Ч А ръ|ш.водени от учи
на босилепрадския труженик, напред. У_ п1лгпня поосЬеоио- телцата Барна Лазарова, изали 

Час по математика, история, ора,—чат от забава пъстрия боси
’ мечти ш струг и останалите маши леградоки фолклор. Често край 

мечти лния отру. металообра- тях са и пионерите от местно
то основно училище — подра 

което

ния ученици ежедневно се 
срещат и в богатата учили-

„Иванзованото
ежедневно тъче нишките 
живота си. 
звънец те с жизнерадост пое
мат обучението, което им пре 
длага да се изкажат и потвъР*

на
Още от първия

ви
ДЯт.

от полза на

български език. . 
вагг ярките ученически

&=Е2г даг —ЬГЯГКАЛЛ ;=Ь“»7
ни социалистическо общ• воич.ки ученици отпочват ческата дружба се ражда 
Лъха пулсиращата младост, 0„стематично ггроизводст труда, И при младите лигера-
която твори, въодушевява 0 ' ' ю обучение. Това създава тори, които създават разкази
учи на светлите примери на веоучем ^ полаганият и стихове. Позвучава гласът
героичното минало. "Г“ и представа за утрешно- т младите поетеси. И първи

Това е първото поколение, труд ^ иа постоя- те стихове за вечната тема —
„ «и™ от ™зи Учебна :°:Г1 11Табото в Промишлеността, любовта.
V осъществява прехода н-рм на нна раоока в н -----------------------------------

В
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ДИМИТРОВГРАД
ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИНА

За социални помощи 

2 милиона динараКОГАТО ИЗНЕВЕРИ ЧОВЕШКОТО 

В ЧОВЕКА ■ • ■
ПОМОЩЗа всички видове 

са обезпечени общо 17697000 
1 069 700 от об-

ТЕЗИ ДНИ в Димитровград 
се състоя сесия на Скупщи^ 

1Ната на Самоуправителната об 
Щ1НООТ на интересите за 
циалш защита, на която ос- 

другото бе приета и де
ловата програма на общността 
за 1978 година.

Беше петък, 30 декември. 
Последният работен ден в 
1977 година. Часът беше 13, 
когато се намерихме в поме
щенията на Здравния дом в 
Димитровград. Пред амбулато
риите чакаха около 40 души, 
болшинството от които възра
стни и стари хора от селата. 
Па вратата пишеше: работно 
време от 7 до 14 часа, но в 
тях нямаше никой • - • Отсре
ща, къдвто трябваше да бъде 
дежурната медицинска сеотра, 
стаята също беше празна ... 
Минаха петнадесет минути. Хо 
рата негодуваха. Отправихме 
се от отая до отая- В една от 
тях бяха пет сестри. Приказ
ваха. Политахме ги има ли ле 
нар. Да, казаха. Вероятно е в 
отая номер 16, предвидена за 
(почивка на лекарите... В нея 
намерихме трима лекари. Не
що разговаряха. Попитахме ги 
мо^ке ли да получим витамин, 
нойто не ни беше необходим 
веднага. Чакайте пред орди на 
цията

2400 динара, много повече от 
месечната заплата 
чната в
виха, че средства за техните 
лични доходи обезпечават съ 
щигге тези хора, които чакаха 
шо цял ден и които този ден 
не са заработили дори за се
бе си ...

Не споменхаме имена. Стру
ва ни се, че това не е важ
но. Но ако трябва и това ще 
по мажем — открито, а воичко 
ще потвърдят хората 
се намериха в чакалнята 
Здравния дом последния ра
ботен ден в миналата и пър
вия работен ден в Новата го
дина. И тези хора, заедно с 
нас, бяха разочаровани с чо
вешкото в човека. И бяха ра
зочаровани от хората, от кои 
то с право очакват помощ.

Ангел Димитров

в ръцете ои бебета и мални 
деца. Нямаше никакъв ред на 
(влизане. Нато че ли, важеше 
правилото: кой е по-оилен — 
ще влезе. Отвременнавреме 
детският лекар излизаше и ка 
зваше на пациентите, че той 
ще прегледа оамо 15 души... 
Защо поне не взеха здравни
те книжки на толкова души, 
а останалите да не чакат ...

Две жени се скараха. Мал
ко трябваше и да се сбият. 
Малките деца, от които мно
го и на годинка, плачеха и ча
каха, а някои се играеха в но 
ридора ... Личеше, че няма да 
бъдат приети всички. Някои 
отиваха при лекарите на ета
жа, но те ги връщаха, поне
же не преглеждат деца, дока 
то работи детския лекар. В 
12,45 часа детският лекар пре 
отана да приема пациенти 
Много души се отправиха към 
лекарите обща практика ... 
Но и там не бяха приети. Е- 
дин ои отиваше, като казваше, 
че не зная нъде му е главата 
и че е работил „дори" и за 
Нова година. Вторият ленар, 
който трябваше да приема 
след това и на когото се оп
лакваха, че не пи приел дет- 
месечната заплата на чистач
ката в същия дом. И забра- 
ския лекар им отговаряше, че 
той е и прав, понеже му е 
малка заплатата...

Жалко е когато се забравя 
основното в една професия- 
А струва ни се, че тези два 
дена, за които пишем, някои 
лекари в Здравния дом в Ди
митровград забравиха за дума 
та хуманност. Дума, на която 
са се клели. И разискваха с 
пациентите за правилниците... 
И приназваха че не знаят нъ
де е главата им, понеже две 
нощи са били дежурни. Но за 
тези две нощи са получили

на чиста- 
същия дом. И забра

динара и това 
лагане на личните доходи, а 
700 000 динара от 
за различни нарушения-

со-
наназания

НСИ

Делегатите на Скупщината 
бяха запознати с решението 
на Републиканската общност 
за социална защита по повод 
20-годишнината 
социална защита да се дадат 
25 значки на най-заслужили 
членове на Червения кръст 
делегати на Самоуправителна-

Програмата предвижда зна
чително разширяване на дей
ността, а за това са обеспе- 
чени и нужните парични сред 
отва. Именно, броя на нужда- 

се лица от социална

на детската

които е-щито
помощ в общината през 1978 
година ще се увеличи за 20 
лица. Помощ и гледане 
лица, които поради болест и 
старост не могат В7>преки па
ричната помощ да живеят сами. 
Това е нов вид социална по
мощ, която ще се прилага 
през тази година.

на
та общност на интересите за 
социална защита и обществе
но-политически организации

на
в

Димитровград.

д. С.

Мате Парлов-световен 

шампион
гласеше отговорът, 

на един от младите лекари, 
който само няколко месеца ра 
боти. Но тонът на гласа беше 
такъв, като че ли питаше: Кой 
ти дава правото да идваш тук, 
чакай нъдето чакат всички ...

Напуснахме Здравния Аом 
без да вземем лекарството. 
Не останахме да видим кол
ко души изпуснаха автобуса 
за село, колко останаха не- 
прегледани.

Но какво да ое прави, мо
же би хората вече бяха в но
вогодишно настроение...

Нова година мина и замина 
и първия работен ден след 
нея отново се намерихме е 
помещенията на Здравния 
дом. Този път обаче прел ам 
булаторията на детски лекар. 
Часът беше 9,30. Тук чанаха 
над 30 души, които държеха

„Сърдечно Ви честитя титла 
та световен шампион в полу 
тежка категория, до която сти 
гнахте със самоотвержен труд 
и упоритост.

Натан СийД от Великобрита
ния нямаше трудната задача 
да я води.

Мате Парлов досега е имал 
310 срещи, от които 107 е за
вършил в своя полза преди 
края на мача, а от 69 между 
/народни мача — 37 е спечелил 
с нокаут.

На големия успех на боксьо 
ра Мате Парлов честити и пре 
зидентът на Републиката Йосип 
Броз Тито, със следната теле
грама:

Югославският професиона
лен боксьор в полутежна кате 
гория МАТЕ ПАРЛОВ от 7 янУ 
ари тази година е световен 
шампион.

В италианския град Милано 
пред около 10 хиляди зрите 
ли Парлов нонаутира дооега- 
шния шампион аржентинеца 
Мигуел Ангел Куело с нласи- 
чен нокаут в 9 рунд.

С изключения на 8-ия рунд, 
Парлов имаше голямо превъз 
ходство в борбата и съдияти

Пожелавам Ви още много 
нови победи”.

Победата на Мате Парлов 
отекна радостно навред из 
нашата отрана.

М. А

Баланс на „Година на физическата култура 1977“

ИМАШЕ МЯСТО ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
Очевидно трябва да се пред 
приемат допълнителни мерки 
за подобрение на тези състе 
зания-

БАСКЕТБОЛ
Най-голям успех в състеза 

ният постигна баскетболният 
отбор ..Свобода", член на 
сръбска ,,Б" дивизия тъй като 
на края на есенните състеза

дивизия — Ниш. Шахматисти 
те са имали четири първен 
ствени и две приятелсни сре 
чци.

Анцията „Година на физическа култура 77", която раз 
движи Републиканската нонференция на ССРН. съвмест
но с Републиканския профсъюзен съвет, Републиканската 
конференция на Съюза на социалистическата младеж. и 
СОФН-а на СР Сръбия, нантои самоуправителната общност 
за физичесна нултура в Димитровград, 
година бе констатирано,

СТРЕЛЧЕСКИ СЪЮЗ
Безспорно, най-масово спор

В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
Почти асичките местни об 

пцности. а оообено местната 
общност Димитровград 
прявяват никакви организира
ни акции за омасовяване на 
физическата култура. Мести
те общности в селата по по 
вод 25 май — Деня на мла 
достта и Селските олимпийски 
игри участвуваха с около 400 
състезатели.

ФУТБОЛ

в нрая на миналата 
че е приключила с успех.

не

Целта на анцията РАЗДВИ 
ЖЕНА в 
те и нашите юбилеи беше. да 
се осъществи по-голяма ак 
тивност на децата, пионерите, 

младежта, трудещите се. 
гражданите, обществените и 
спортни организации, за омасо 
вяване и създаване на любов 
нъм спорта въобще.

В недостиг на кадри, обен 
ти и традиция за изпълняване 

физическа актив 
в акцията има за 
Димитровградска об 

бележиетлни резултати.

..Й. Б. Тито’’ в Димитровград 
или 20 на сто от средношкол 
ците.

Що се касае до въпроса 
за обектите за упражнения, 
учениците имат баскетболно, 
'волейболно игрище, нанто и 
физкултурна сала.

годината на Титови

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУ 
ЖЕН ТРУД

Трудовите 'нолентиви най- 
много ое ангажират в работ 
ническо-спортните 
то се провеждат в четири сте 
пени. По-масови бяха в.,Годи 
ната на физическата култура 
77" от предишните. Най-масо 
ви бяха през началната 
пен от състезанията — в рам 
ктие на ОСТ помежду отде
ления, трудови единици, сме 
ни... Победи-Целите в тези със 
тезания репрезентират своите 
нолентиви

Футболът е традиционо раз
вит в Димитровград. Отборът 
-,Ас. Балкански” с общ0 87 
зарегистрирани футболисти от 
пръв, младежки и пионерски 
ОТБОР. През отчетната 
на имал е 28 първенствени, 
5 приятелски и 2 мача 
ките на граничното сътрудни 
чество с Годеч и Драгоман в 
Н. Р. България- Тринадесетото 
от възможните четиринадесет 
Място, разбира се неприятно 
повори на 
циалисти в 
— Ниш

на масова 
щина 
ност.

игри, кои
годи

УЧИЛИЩА
Шесте основни училища в 

Димитровградска 
на тържествата по повод 
ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

в рам
Димитровград: Откриване

ния зае второ място, което и 
дава възможност да мин© 
по-висш ранг. ..Свобода"
23 зарегистрирани баскетболи 
сти, но само един отбор.

ШАХМАТ
В годината на физичесната 

култура, освен пускането
спортно-рекреационния цен
тър ,.Парк” в Димитровград е 
новост и шахматния отбор 
..Димировград" от’30 души, 
членове на Междуобщинската

на спортния център
тно дружество е стрелческото 
с 565 члена и девет дружес 
тва. Те имаха 30 състезания 
на общинсно, междуобщинско, 
регионално и републинански 
състезания- 

Постигнатите 
са задоволителни, обаче 
създаването на

сте-община,
в

прове
доха състезания в които уче 
ствуваха 200 души или 30 на 
сто от учениците.

Средношколските 
училишната младеж в СР Сръ 
бия в баскетбол, волейбол и
КРАЛИЦАТА НА СПОРТА __
атлетиката, в които участвува 
ха 80 ученици

има
спортните спе- 

дивизията на МФС 
а още повече за лю 

бителите на ..Ас. -Балкански”.
Пионерския отбор на „Ас. 

Балкансн/и" има четири турни 
ра в рамките на Пиротския 
подсьюз и зае място между 
пъ р&ите.

между
ните състезания- Така 
изминалата година в тези 
стезания са учествували 
състезатели от 50 отбора.

Обаче, състезанията 
се завършават на тоя степен.

колентив- 
презигри на

резултати несъ на със
самюуправви 

телната общност за физичес 
ка нултура се 
вия за по-големи

400

винагиот гимназията създават усло 
успехи.

д. с.СТРАНИЦА 10
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мозайка * мозайка * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА
СЛУЧАЙНИ СРЕЩИ

ФОТОХРОН1НАТитово кумче от Драговита
ТОДОрН*оденЕпрез°т8Т6еНкоМИЧ0 Тодоров от Драг°вита — 
има шест боат<гРи „ Ве кръотник другарят Тито. Тодор 
Панч“во Амнл»»™ СетТрИ- Те живеят в Ниш. Белград, 
Тези дни на ГеЛЛЕаЦ' Тодор е тракторист в Бела Църква, 
ята да си вт-шКип 3 р_одната Драговита се отби в редакци
ята да си възобнови абонамента на .Братство" за 1978

ство”. Дъщерята му миналата 
година спечели награда на но-н 
ку/рса на вестиш „Братство” 
'И получи колет книги.

— Имам желание отново да 
се върна в родния си край, 
да бъда тракторист в коопера 
цията или да се хвана на дру 
га работа, — каза Тодор.

година.

Накво ли значи за мен 
това, че другарят Тито е мой 
кръсник? Това за 
мнотю- С-помням си, че още 
ногато бях малък на село, ро 
дители ми поднасяха бонбони 
и шоколад на 
ден и ми казваха, че 
от моя кум Тито. После, ко- 
гато

любов четях тези книги. Като 
че ли очаквах, че един ден 
ще се срещна с другаря Тито 
и той ще ме пита нещо за 
съдържанието на прочетените 
книги. . .

мен значи
— Чухме, че имаш и друго 

желание, един ден да посетиш 
Тито?

На снимката са младежите Добрин Йосифов и 
Петър Милошев от село Нашушковица. Миналата го
дина, младежта от Нашушковица, зарад успешно уча
стие в „Срещите на селата” спечели Септемврий
ска награда.

Дали и тази година ще имат успех, ще се узнае 
наскоро. В първия кръг от „Срещи на селата” мла
дежта от Нашушковица ще се срещне с младежта от 
село Вава.

рождения ми 
| това е — Миналата година на дру

гаря Тито изпратих телеграма 
и му честитах юбилеите. Не 
пропускам момент да му че
ститя Нова година и 29 ноем
ври. Но моето най-голямо же 
лайне е, разбира се, един ден 
и лично да видя другаря Ти-

Така ни разправяше Тодор 
Момчилов от Драговита за кум 
отвото с Тито. 
ване в „Братство 
случайно. Той още като уче 
ник сътрудничеше в детския

тръгнах на училище и 
започнах да Неговото отби 

не бешечета произведе
ния за Тито и за Народоосво 
бодителната борба 
повече

из научих 
за него. По-къоно, но

гато пораснах вместо бонбони 
и шоколад започнах да получа 
вам книги. Разбира се аз с

вестник „Другарче”, а редов 
но четеше и „Братство”. И не 
тавите деца сега редовно по 
лучават изданията на „Брат-

то.

Б. Н.

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ Паметник на едно 

героично минало
★
Ако при изгаряне на кожата сложите върху изго

реното място чиста мена кърпа, потопена в яйчен бе
лтък, болката ще се облекчи и раната ще завехне
бързо.

★
Не поднасяйте много студена или много 

храна. Еднанво губят своя вкус канто студените пър
жени меса, така и горещите котлети.

топла

★
Ястия с нартофи, опанан, зеле, леща, макар и 

постни, се поднасят топли, поднесени студени, те са 
трудно смилаеми.

ци. Дали обаче наскоро пак няма да останат без ле-

★
Водопроводните тръби ще предпазите от замръз

ване, ано намажете изложената на струда част със 
смес от стопен парафин и глицерин (по равни части).

СПОМЕН ЗА ДЯДО ТОДОР 

КРЪСТЕВ - КЮРЧКЯТА
* ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ ОТБОРНИЦИ ПРЕЗ 1944 ГОДИНА

СЛЕД ДЪЛГА и продължи 
телна болест тези дни по 
чина дядо Тодор Кръстев. 
Той е бил един от първите 
народни отборници в револ 
юционните органи на 
тта след освобожданието на 
Димитровград пр(ез 
ври 1944 година.

Дядо Тодор е един от пое 
ледните жители на Димитров 
град с автентично норенно 
потекло, роден в сърцето на 
най-старата 
сна махала „Строшена 
ма”. Съдбата не бе нанлоне 

години

деец — ръководител на МИН- 
-овите строежи в чужбина. За 
това на времето си и дядо 
Тодор бе уважаван- като 
бяха доверявани 
длъжности.

му
отговорни

влас
През тези зимни дни с трактора земеделска коо

перация „Ерма” в Звонци превозва мляко. Дневно в 
млекопреработвателния пункт в Звонци „пристига” по 
700—800 литра мляко.

Затуй при изпращането на 
ДяДо Тодор до вечното 
жилище освен другите

символи на съчувствие 
на роднини и близки бе и ве 
нец от Съюза на бойците 
Димитровград.

септем- му
вен-

Селяните от Цървена ябуна 
пазят бомбата от българския 
самолет който сами свалиха 
през май 1944 година

(Текст и снимни: М. А.)ци

в ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
Димитровград 

чеш Сп. Сотиров ЧЕСТИТЯ НА ШОФЬОРИТЕ 
ОТ БОСИЛЕГРАДна през последните 

нъм него. защото — инак пър 
гав и динамичен, 'винаги 
крак — го принова за 
в което прекара неподвижен 
последните пет години от жи

ТЪЖЕН ПОМЕН
С това писмо иснам да се заблагодаря на Авто

транспортното предприятие в Босилеград и на шофьо-на
На 15 януари 1978 година на 

нашия мил и непрежалим син, 
баща, съпруг и брат

легло.
рите, ноито с големи усилия успешно карат колите и

движението.през Власина, където нинога не спира 
Това е заслуга и на работниците от пътното предпри
ятие във Враня, ноито с мощните булдозери дено-

вота ои.
Дято Тодор е един от пое 

ледните представители на най 
димит- ВЛАИНО ТОДОРОВ 

МАРИНКОВ
нощно чистят пътя от преспи.

Като строителен работнин често пътувам на ли- 
нитяа Босилеград — Скопие и Босилеград — Белград 
през Власина. Удивлява ме упоритостта и сръчността 
на дългогодишните опитни шофьори нато например Боян 
Параловсни, Асен Бериов, Раде Гложки, Санде Млено- 
минени, Анания Нанев, Милан Лазаров и мнозина ДРУ'

поколение-старото 
ровградчани, заслугите на но 

разви
на Димитровград нинога 

няма да бъдат заборавени.
В неговото семейство I 

дядо Тодор винаги се тачеше 
мисъл. По-въз-

ито за общественото
тие

на преподавател по физнултура 
от Димитровград

шестмесечен по-
прогресивната 
растният му оин е един от 
най-познаните борци, които 
даде нашият »Рай пРез Народ 
оосвободителното движение, а 
гюмладият му и днес заема ви 
сони постове нато инженер 
специалист и умел обществен*

ги.
На цялото предприятие и на шофьорите честитя 

Новата 1978 година, нанто и Деня на шофьорите 15 
Стойне Стоянов, строителен работ

нин от с. Райчиловци

ще даваме 
мен Вечно опечалени: 

майна НАДЕЖДА, съпруга РА
ЙНА, дъщеря ЕЛИЗАБЕТА, се 
стра АНАСТАСИЯ и останали 
те роднини.

януари.Каним роднини, приятели и 
колеги да присъствуват на тъж 
ния помен.

Г,
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ЗАЛУДНИ
ЛОВДШЙТЕ!

ИМАШЕ йодна приказка за залудии по-
че син МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?иема да ви Ьу распраям, затовапове,

Ьу зиайете . .. Че вн казуйем са нещо за 
лудни височкп и забърдекн ловджнйе. . . 

Ка пойдете по путат с автомобил, с кои 
пешЬн, че видите дека покрай путат зиа

за-

Бабушнишна община с трима 
синове Тодор, Янко иВЪПРОСИ: та си

Петре. Това предание пренае 
яно от жителите на селото от 
поколение

иди
цити що Би турила държавата, та да зиаю ] ’ 
шоверйете на куде и кпко да караю колата, ^ ■ 
све су съсипани* Това су вече станули теме- , > 
Ветия издупчена од залудии ловджнйе кои . » 
с пушВете у место да пуцаю у заяци пуцаю * ' 
у путнити знаци и си прайе заиимацию и | | 
Бев ... < >

димитров-Димитровград и
градена община в началото на 1946 година?

2. Кои вестници и списания са излизали в Пирот до 
освобождението от фашизма 1944 година?

3. Кога е основано село Буцалево в

1. Колко жители е имал

на поколение се 
Стоянсчита за достоверно.

Рв-тимов от Босилеград е забе 
лежил изказването на Симеон 
Иванов, чунун унук на Петре. 
Симеон е роден през 1886 ге

Босилеградсна
община?

ОТГОВОРИ:
1. Според преброяването на 

населението в началото на 1946 
година Димитровград е имал 
2 524 жители. Селата обаче 
са имали повече жители отнол 
ното сега. Одоровци — 882 жи 
тела, Смиловци — 1 000, Пога 
•ново — 1 002, Борово — 1 342. 
Околия царибродска, сега Ди 
митровградска община, е има 
ла 13 местни отбори с 43 се 
ла и 23 685 жители.

2. Според данни, взети от Пи 
ротския архив — в Пирот до 
1944 година са излизали 9 вее 
тника и списания- Това са: ве 
отнин на пиротския младежки 
клуб (1907)
СКЕ ОМЛАДИНЕ, орган на на 
родната отбрана МОМЧИЛО- 
ВАЦ (1908) с отговорен редак 
тор Сърбислав Ковачевич, со 
циалистичесният вестник СЛО 
БОДНА РЕЧ (1909) — главен 
редактор Д. Ипнятович, ПИРОТ 
СКА ОКРУЖНА САМОУПРА- 
ВА, служебен вестник. Изли
зал е два пъти в месеца 
(1911). ПИРОТСКИ ГЛАСНИК, 
седмичен вестник е излизал 
•през 1918 година. Главен ре
дактор Богдан Йованович. 
НАШ ИСТОК, незавиоим поли 
тически вестник, излизал е се 
дмично. Директор на вестника 
Тихомир Милосавлевич. Главен 
редактор Александър Нешич. 
Редакция: Цариброд, Пашиче- 
ва 7. Вестника е печатан в ле 
чатницата „Св. Сава” в Пирот. 
Излизал през 1932 година. НА 
РОДНА СЕ/ЬАЧКА СЛОГА, ве 
отнин за село. Излизал е един 
път месечно през 1937. В Пи
рот са излизали и два слиса 
|НИЯ. ОСВРТИ (1937) и ПИРОТ

дина.
По време на турците буцале 

вения синьор бил под управ 
лението на Шекир Ефенди, ко 
йто същевременно бил прите 
жател на божичките майдани- 
железолеярни.

СКА ОМЛАДИНСКА РЕВИЯ — 
1940.

3. Село Буцалево в Босиле
градсна община е 
през 1730 година от някой си 
Джорджа от Цървена Ябука,

А зиаю ли они колко паре това струва 
на държавуту и на общинуту. И мани паре, 
бре човече, ама залута тува 
бил од странство, не знайе путат и не може 
да прочети од знацити кикъв йе путат и 
може у Видлич чудо да напрайи, с колата 
у провалийуту да падне . . .

И тека преди неколко неделе нанесе ме 
пут из Видлич и видим я иде йедън ловд
жия по путат. Верно човек си мирно върви 
ама ли бео ядосан я му оступи:

— Ти у лов ли си пошъл?
— У лов — каже момчето.
— На кикво? — питам га я.
— На заяци, — одговори оно.
— Бре, дете, кажем му я, — заяците не 

върву тува по путат, а там по горуту. Мани 
се одтува, че узнем кърнделат главу да ти 
строшим, гледе кикво сте напрайили от пут 
нити знаци . ..

Реко че искарам пцуваие од детето, ама 
ми се одмину.

Са сакам да дърпнем за ушити путаре- 
ф те. Що се не слагаю ка припуца и да вану 
♦ йеднога ловджию и да га приведу у опщи- 
2 нуту да плати свити путни знаци од Сми- 
ф ловци до БрайВовци. Па после да си гледан) 

работу тия ловджнйе. На мене заяци уши 
че изеду. СваВи дън искаруйем из градинете 
по два три. Почеше да улазе у село заяци, 
а ловджийете по Видлич пуцаю на путнити 
знаци и упропастую опщински имот за кой 
сви давамо паре.

човек с автомо- основано

границата войникът, който по 
пълвал необходимите докумен
ти, го попитал:

— Ас какво се занимавате?
— Пиша — отговорил Юго.
— Аз ви питам с какво из

карвате хляба си?
— С перото — последвал от 

говорът на писателя.
— И войникът залисал. „Ви 

нтор Юго", търговец на по
ра”.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Поради това че бях напус
нат от своята любима, моля 
да бъда преместен от колиба
та обратно в Дома на творче 
ството.ГЛАС ПИРОТ-

ХАЙНЕ ОТКАЗА

Когато един религиозен фи
лософ уговарял Хайнрих Хай- 
не да се върне в лоното на 
църквата, за да заслужи бо
жието опрощение, поетът от
говорил:

— Бог и така ще ми про
сти! Нали това му е работа!

ЛАКОНИЧЕН ОТГОВОР

★
След тичане по редакциите 

литературен агент съобщава 
на писателя- „Имам за 
две новини — 
другата хубава”.

— Кажете отначало хубавв-

вас
едната лоша,В деня, когато излязла

поредната му книга, В. 
Юго желаейки да разбере как 
върви продажбата й. изпратил 
на издателя картичка, в която 

един

от
печат

та!

имало поставено само 
знак „?”. Първият, който се запоз 

на с ръкописа ви, буквално го 
глътна, хей тана, на един дъх. 
Толкова му се хареса!

— Отлично! А 
коя е лошата новина?

Този, първият, беше мое 
то куче ...

I Издателят разбрал 
отговорил в писмото еи по съ 
щия начин.

нвмена и

! МАНЧА сега кажете„ТЪРГОВЕЦ НА ПЕРА”

Френският писател Виктор 
Юго пътувал за Пруоия. На

ИНТЕРВЮ *®»и»аяк

Пс / 0<.
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