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ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 
о Ордена братство и еди 
петво съо сребърен ве
нец за особени заелуги 
в о&яасгга на информа
тивната и графическа де 
яност и за приноса в ра 
звитието па братството 
и единството между на
шите народи и народно-

> ушв
СФРЮпа
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нТх? КОНГРЕС ЗА ЗАСЕДАНИЕТ0 НА дк «А СЮК И

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

РАЗГЛЕДАНИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ В 

РАЗВИТИЕТО НА СЮИ
Драгослав Маркович посети повече 

общини в Южноморавски и 

Нишки регион
Другарят Тито ръководи 

се на 19 януари т. г. в Игало със заседанието, състояло

През миналата седмица председател
ят на Председателството на СР Сърбия 
Драгослав Марнович посети някои общини 
в Южноморавсни и Нишни регион. Пред 
седателят Драгослав Маркович бе придру 
жен от група висони републикански 
новодители: подпредседателя на Предсе 
дателството на СР Сърбия Милия Радова 
нович, подпредседателя на Скупщината 
на СР Сърбия Бранислав Иконич, подпред 
седател на Изпълнителния съвет на СР 
Сърбия Драгутин Тешич, директора на Ре- 
публинансния фонд за насърчено разви
тие на стопански изостаналите общини

Мирно Филипович и др. канто и от най- 
висшите ръководители на регионите.

По време на посещението другарят Марко 
вич обиколи общините Враня, Сурдулица, 
Владичин Хан, и др. в Южноморавски реги 
он, а сетне Пирот, Бабушница, Димитров
град и др. в Нишки регион. С обществе
но-политическите активи в общините прел 
седателят Маркович и придружаващите 
го личности водиха разговори за досегаш 
ните успехи и проблеми в развитето 
тези общини, канто и за 
на бъдещото им икономическо развитие

Рь-

на
перспентивите

СУРДУЛИЦА:

Председателят Тито открива заседанието в Игало
Под ръководството на пред 

седателя на Съюза на юго
славските комунисти Йосип 
Броз Тито на 19 януари т. г 
в Игало се състоя заседание 
на което бяха разгледани ня
кои политически и организаци 
онни въпроси от развитието 
на Съюза на комунистите във 
връзка с подготовката 
следващото заседание на ЦК 
на СЮК и XI конгрес на
сюк. ____

Правилна насона в стопанското 

и обществено развитие
В работата на заседанието 

взеха участие членовете на
Председателството на ЦК на 
СЮК Едвард Кардел и Влади 
мир Бакарич, секретарят на
Изпълнителният номитет на
ЦК на СЮК Стане Доланц и 
членовете на Изпълнителния 
комитет, председателите на
централните комитети на СК
в републиките, на областните 
комитети на СК и секретарят 
на Конференцията на СЮК в 
ЮНА. ________ __

Пребиваването на председа
теля на Председателството на 
СРС ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ 
и група републикански фуннци 
онери и функционери от Юж 
номоравски регион в Сурду- 
лишна община започна с пе- 
сетение на ООСТ ,,5 септем 

цеха за производство 
на автоелектрочаоти в систе
мата на автомобилните заводи 
,Дървена застава" — Крагуе 
вац. При разплеждането на но 
вопостровните халета, съвре 
менното оборудване и авто
частите, председателят Д. 
Ма/рнович прояви особен ин
терес за качеството, обема и 
пласмента на продунцията 
канто на домашния, тана и на 
чуждестранния пазар.

за

ОТ 31 ЯНУАРИ Т. Г.
ври

РАДИО ЮГОСЛАВИЯ
ДНЕВНО 10,5 — ЧАСОВО ПРЕДАВАНЕ НА ДЕВЕТ ЕЗИ
НА

започне с работа РадиоОт 31 януари т. г. ще 
Югославия, нова радио-станция на ултра-къси вълни

Радио°Белгра^ з^чужбина^Основател н/радио Юго- 
Съюзната конференция на сьтю-

на новата радио-станция ще 
езика: английски, рус- 

българсии

славия е
Дневната програма 

се излъчва 10,5 часа на девет 
ни, френски, испански,
албански и гръцки. ~ пя пгнрлом-Задача на новата радиостанция е да осведом 
„вя световната общественост за събитията в наша 
стозна за нейната външно-политичесна дейност и за 
становищата нИа Югославия по отделни антуални меж- 
дународни въпроси.

От разговора на Драгослав Маркович в Сурдулица
'В разговора, воден със 

стоп ам снонпол итич ес вия а нгги в 
на общината, председателят 
на Общинската скупщина 
ЙОВАН ПЕТРОВИЧ запозна 
председателя на Председател 

СРС Д. Маркович 
и сътрудниците му с постиже 
нията, развойната политика и 
перспективното развитие на 
Сурдулишна община. Секре
тарят на ОК на СНС МИЛО- 
РАД ТАСИЧ запозна републи
канските и регионалните фун 
нционери с политическото съ
стояние в общината и с дей

на СК за обществено- 
политическата стабилизация-

арабски, немски,
на обществени договори 
споразумения- Интерес за вла
гания в изоставащите общини 
трябва да намерят по-развити 
те стопански организации.

Само чрез съгласувано дей- 
може

безспорно в значителна сте
пен допринася и за обществе 
ното унрепване в общината.

Маркович 
подчерта, че субективните си 
ли, начело със Съюза на ко
мунистите, за последните пет 
—шест години чрез постоянна 
ангажираност и действена ор 
ганизираност са поатишали за 
видни резултати. Редица об- 
щеотвени акции са дали за
видни успехи. Ето защо

и

Председателят

ството на
ствие на всички сили 
да се постигат добри резул 
тати. Оонова за това е развиВ БОСИЛЕГРАД НА 12 ФЕВРУАРИ

втнгно-иаборно заседание наОКнаСАС
"° ™ожЕНИЕ«г к™ п—„ |

Любен
Митов, работник в Горската 

Босилеград.

тие на самоуправителните от 
ношения като цяло и по-специ 
ално на делегатската система 
Общественият интерес трябва 
да надделява местните интере 
си, тъй като влиянието на 
СК като най-съзнателна част 
на съзнателните самоуправи- 
телни сили е голямо.

Председателят на Председа 
Марно-

в
предстоящия период още по 
вече трябва да се омасовява 
съюза на номуниотите, 
водеща оила в общината.

Същевременно Д. Марко
вич говори за ролята на Репу
бликата в развитието на изо 
станалите краища, като на- 
блепна върху обстоятелството.

за развитие

Общинския комитет па 
в Босилеград, отчетно—избо- 

на Общинс 
СКС в

■костта
каторното заседание 

ката конференция на 
новия състав ще се състои 
на 12 фебруари тази година, 
на което ще се извъЩи из 
бор па партийните органи и 
тела и ще се утвръРДи пРог 
рама за работа на комунисти 
те в общината до провежда
не на партийните конгреси.

За секретар на Общиис- 
СКС е пред

В изказването си председа 
телят на Председателството 
,на СРС ДРАГОСЛАВ МАРКО
ВИЧ оцени твърде положител 
но правилната насона на Оур 
дулишна община в стопанско 
то развитие: чрез всестранна 
интеграция и овързваме на 
стопанските организации в си 
©темите на развити стопански 
обединения да се установяват 
справедливи доходоени отно 
ш ения- Стоп амоният напредък

секция в
В хода на 

за предстоящ070
изборно заседание

гзгяети °р*низации в общината обсъж 
дат предложението -
"тип на Общинония 
гет на СКС и за останалите 
партийни органи и община

телството Драгослав 
вич оцени, че перспективното 
рацвитие на Сурдулишка об
щина е твърде положително: 
развитие натуризма и селско
то стопанство, канто и задъл
бочаване на интеграционните 
процеси, при съществуващите 
отопанени организаци.

.подготовките 
отчетно— 
на Общин 

СКС,на
че средствата 
са в сдружения труд и в са 
моуправителните общности на 
интересите и че републиката 

само до съдейотвува 
догонят

за новия 
номи-

може
1на 'изостаналите да 
ш-развитите чрез насърчаване

кия комитет на 
ложен Гоне Григор, който та 
зи длъжност изпълняваше и 
през изтеклия период от че-

(НА 3 СТР.)
В.та.



СРЕЩТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУР-ОТ БЕЛГРАДСКАТА 
НОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВОЮГОСЛАВИЯ И НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

Извънредна заинтересованост за 
становищата на ЮгославияСтавай Доронски в Бирма и Индонезия

становището на Пс-СФРЮ ще посети Индия и Непал

то ги 38'дъ'лжава 1на изключи
телно ангажиране за още по- 
конкретна изява на движение- 

най-важен фактор 
решаването на ключовите ме 
ждународни проблеми.

Посещението >на подпредсе- 
дателя Доронсни в страните 
на Югоизточна Азия продъл
жава до 5 февруари т.г.

Подпредседателят «а Председателството на

От миналата седмица под
председателят на Председател 
отвото на СФРЮ Стеван До- 
ронени е на посещение в ня
колко страни на Югоизточна 
Азия, чиято обща външнопо
литическа насока е дейно уча 
стие в движението на необвъР 
заните страни.

От 21 до 23 януари т.г. Сте 
ван Доронсни посети Социали 
етическа република на Бирман 
ската уния- С председателя 
ма Държавния съвет на Бирма 
У Не Вин и със секретаря ге 
нерал Сан Ю. Стеван Дорон
сни и придружаващите го лич 
1Ности водиха изчерпателни ра 
зговори за взаимноотношения- 
та между двете приятелски 
необвързани страни, за обста
новката в света и за ролята 
на необвързването, като неза
меним и независим фактор на 
мира и стабилността в света.

цитира
шич, че „Белградската сре 
ща не може да бъде завър 
шепа с документ, който пре 

технически

13 коресподеидиите на чуж 
осведомителнидестранните 

агенции от Белградската сре 
ща за европейската сигур 
пост

план, както и становищата на 
двете необвързани страни по 
многобройните нерешени меж
дународни въпроси 
в ооновите на разговорите, но 
•ито нашата делегация води в 
Джакарта. Още повече, като 
се има предвид, че Югосла
вия и Индонезия се намират 
между основоположниците на 
необвързаното движение, кое-

само 
„Пешич заяави — 
в коресгхонденци-

дставлдва 
въпрос", 
казва се
ята иа РойтъР — че Белград 
ската 
вана 
са на

спе 
се посве

и сътрудничество 
циалио внимание 
щава на речта иа ръководи 
теля на югославската дсле 
гация Милорад Пешич 
пленарното заседание 
срещата. За речта иа Пешич 
сред чуждестранните корес 
поиденти е забелязана из- 
въиредна заинтересованост.

„Югославския1, делегат Ми 
лорад Пешич оцени, 
ботата иа срещата тъпче иа 

— осведомява 
Фран—прес

град. „Пешич заяви — 
кореспондентът на 
— прес, — че ниго един учас 
тпик пс може да бъде приви 
легирован партньор и че 35- 
-те събрани страни трябва да 
разискват върху основата на 
пълно равноправие 
симост".

В своята кореспонденция 
РойгъР
части от речта на шефа на 
югославската делегация и

вто натозалегнаха

среща е заинтересо 
за бъдещето на проце 
намаляване иа напре 

че трябва да се

на
на

жсиието и 
покаже политическа

на този процес да се
готов

ност
обезпечи постоянен напре
дък". Агенцията РойтъР спе 
циалио подчертава оценката 
на Пешич, че въпреки труд 
постите „още има достатъч 

време за съгласуване на 
съдържателния заключител 
ен документ".

РойтъР също така осведо 
мява, че „западните и изто 
чните дипломати са заявили 
чс очакват неутралните стр 
ани да вземат инициативата, 
може би още през наето 
ящата седмица, с цел напре
жението в отношенията ме 
жду Изток и Запад да 
бъде преодоляно".

ЮБИЛЕЙНИТЕ СРЕЩИ НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ — НА 15 
И 16 ФЕВРУАРИ че ра

аген- 
от Бел- 

казва 
Франс

място
цияСъздаване и разпределение на 

средствата за лични доходи
НО

ф Председател на отбора е Едвард Кардел. Доклад 
ще изнесе Мина Шпилян.

Тазгодишните юбилейни сре 
щи на самоуправителите —
„Червеният байрак” ще се 
състоят на 15 и 16 февруари 
в Крагуевац. На срещата цен 
трал но място ще заеме обсъ
ждането на- въпроса за полу
чаването и разпределението 
на личните доходи. Главен до 
клад на тази тема ще изнесе 
Мика III пил як, председател на 
Централния съвет на Югослав 
ските синдикати. В работа на 
тазгодишната среща ще взе
мат участие около хиляда де
легати от много трудови колек 
тиви в страната.

и незави

По време на посещението 
Доронски

В работа 1на срещата ще 
вземат участие и около 
•научни и общеотвено-политиче 
ски работници.

Традиционна среща на са
моуправителите „Червения бай 
рак” в Нрагуевац се провеж
да всяка година по повод пър 
вите работнически стачки в 
Сърбия, състояли се на 15 
февруари 1876 година. Тогава 
крагуевацките работници са 
манифестирали победата на 
изборите за общинско управ
ление, при което носели чер
вено знаме на самоуправлени
ето.

120подпредседателят 
връчи на председателя Не Вин 
покана от президента Тито да 
посети Югославия, 
бе приета с удоволствие.

коментира някои

Поканата

СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН
На 23 януари Стеван Дорон 

пристигна в Индонезияски
Същия ден подпредседателят 
Доронски се срещна със своя 
домакин 
на Републиката Индонезия Ха- 
менткубувоно. На следващия 
ден Стеван Доронски се сре
щна и с президента на Репуб 
лика Индонезия Сухарто. В ра 
зговорите, водени в Джакарта 
бе констатирано че Югосла
вия и Индонезия успешно съ
трудничат повече от две де-

За дейността в изборите
На 14 февруари т. г. ще се състои заседание 

на Съюзната конференция на ССРНЮ- На заседани
ето ще бъде обсъдена дейността и задачите на Со
циалистическия съюз в провеждането на изборите за 
делегации и делегати на енупщините на обществено- 
политичесните общности и на самоуправителните общ
ности на интересите.

подпредседателя

сетилетия- Това сътрудничест
во се основава върху принци
пите, на които почива полити
ката на необвързването. Под
чертано бе, че двете страни 
бяха домакини ;на две изклю
чително важни международни 
срещи: на Бандунгската кон
ференция, на която бяха фор 
мулирани принципите на миро 
любивата коегзистенция и на 
Първата конференция на нео- 
бвръзаните в Белград. Затова 
по-нататъшното задълбочаване

ЕДВАРД КАРЕДЕЛ

V НАСОКИ В ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ 

НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ (1)
А (ИЗВОДИ ИЗ СТУДИЯТА НА ДРУГАРЯ ЕДВАРД КАРДЕЛ ПРИЕТА КАТО 

ОСНОВА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЮК В ПОДГОТОВКАТА ЗА XI КОНГРЕС НА СЮК)
•на отношенията и сътрудниче
ството на вътрешен и външен

Принципите и насоките 
развитието на нашата полити
ческа система са утвърдени с 
Конституцията от 1974 година 
и с политическите решения на 
нашето общество. Следовател 
но, ние вече имаме ясен прин 
ципен концепт на социалисти 
ческата самоуправителна 
монрация и на политическата 
й система. Понастоящем на
шата главна цел е, преди вси 
чко, по-нататъшното заздравя
ване на политическата система 
на самоуправителната демокра
ция а главната задача трябва да 
бъде по-нататъшната прантичес 
ка разработка на тези основи 
и на демократичните отноше
ния, както и на по-нататъшно
то' изграждане ма съответните 
органи и институции на систе
мата./

в да имаме 
практик еснотполитичесни 
дни точки.

предвид и някои 
изхо

ите права често трудно 
пробива път през администра
тивните препятствия и т.н. За 
това трябва да създадем та
кива условия, в които обще- 
отвото ще може по-успешно 
отколното досега да се бори 
срещу такива и подобни сла-
б/ООГИ.

СИ ски резултат не може да бъ
де нищо друго, но постоянно 
разширяване измеренията 
свободата на човена.ШШя. на

Първо, трябва да предприе
мем воични мерки, необходи
ми за по-ефикасно практичес
ко действуваме на нашата по 
литичесна оистема. В това от 
ношение в самата система и- 
ма твърде много слаби точки. 
Цялата поредица от слабости 
в действуването на 
циите и институциите в наша 
та политичеока система оправ 
дателно създава убеждението, 
че все още дейотвуват снаж
ни източници на бюрократи
зъм и технократизъм, 
министрацията ми е номплици 
рана и поради това подложна 
на бюрократизъм, че отделни 

зат-

През призмата на такава об 
необ-ществено^инономическа

ходтмост, отнооно чрез орга
ничната свързаност на демо- 
крацията и социалистическото 
самоуправление, трябва да на
блюдаваме и проблема 
мократичесните права и човеш 
ки овободи. Тези
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И второ, трябва по-нататък 
да обогатяваме нашата поли- 
тичеона оистема с такива об
лици на демократични отноше 
ния и на демократическо ор
ганизиране, които ще 
възможност плюрализмът 
самоуправителните отношения 
тоест на интереоите на

на де-организа-
тор права и сво

боди преди всичко трябва да 
бъдат във фуннция 
та на трудовия човек 
изясняване и чрез делегатска
та оистема

дадат на права- 
; с личнона

че ад- труде-
щите се в сдружения труд, 
разнообразните облици на об- 
щноотите на интереоите в раз 
личните области на обществе
ния живот, както и в делегат
ската сиотема в обществено- 
пол1Итическипге общности, 
ното е възможно 
ствено и по-свободно да 
изяви в рамките

равноправно и 
демократическо сътрудниче

ство и във взаимна 
ност

вв
отговор-

с всички останали тру
дови хора — да управлява 
свободно сам със себе си, 
със своя труд и със своите 
интереси в обществото 
що така и преди 
да защищава тази 
Ция.

органи и организации се 
варят в себе си, че има 
го празен ход и удовояване 
работата, че слабо 
облиците на

мнр-
в

1 ПРАКТИЧЕСКО ПОЛИТИЧЕС
КИТЕ ИЗХОДНИ ТОЧКИ ЗА 
РАБОТА В ПОНАТАТЪШНОТО 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕ

СКАТА СИСТЕМА

са развити 
демократичното 

общуване между самоуправи- 
телнигге и държавни органи и 
Цялата обществена /— 
че имаме много празна

заседателщина, 
че заседанията и решенията 
често пъти са недостатъчно 
професионално 
гражданинът в борбата

кол- а съ- 
воичко сам 
своя пози-

по-н е пооред
ее

на демокра- 
тичнядо самоуправотел-но ре
шаване. Социалистическото са 
моупразление не

струнтура 
и не- Затова ние трябва с по- 

ясен взор в бъдещето нрити- 
чеоки да утвърдим 
дам причините - 
'ния разрез между декларира- 
л«ч^.И ° конституцията утвъР 
даните демократически прин-

В осъществяването на продуктивнатази
зи цел нашите усилия трябва 
да бъдат насочени 
правления, при което трябва

може да съ
ществува нито да дейотвува 
нито да се развива 
освен като демократична 
тема. Неговият общ

и разгле- 
за определе-в две на- ДРУгояче 

сис- 
политиче-

подпотвени, че
за ово
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БАБУШНИЦА
ДИМИТРОВГРАД

Оостигнали сте
НАЦИОНАЛНОТО РАВНОПРАВИЕ - ФАКТОР НА 

СТАБИЛНОСТ НА НАШАТА МНОГОНАЦИОНАЛНА ОБЩНОСТ
На 21 януари председателят на Председателството ма 

п '-'Ърбия Драгослав Маркович и подпредседателят на 
Председателството на СР Сърбия Милия Радованозич с 
група сътрудници и с ръноводителите на Нишкия регион 
посетиха Димитровград, нъдето със. стопанско-политическия 
актив проведоха разговор за обществено-икономическите 
отношения на тази територия.

чи, оцени председателят на 
Председателството на СР Сър 
бия, има обаче закъснение,
не само когато се касае 
изготвянето на конкретни пла 
нове за всестранно обществе 
но-икономическо развитие 
граничните общини, но и 
тяхното осъществяване.

В отделни среди

за

на
вОбщи данни за обще

ствено-икономическите и поли 
тически отношения в Димит
ров пр адска 
секретарият на Общинския ко 
митет на Съюза на комунис
тите Венко Димитров и пред
седателят на

бро и стабилно. Освен фак
тор на тази стабилност е 
здравата и мобилна партийна 
организация в общината, коя 
то наброява 1300 членове, до 
като през 1972 година е има 
ла само 886 членове. В

изтък
на Маркович — има погрешно 
становище, че само трябва 
да се дават „готови сметки” 
на Републиката, макар 
ясно, че развитието на гранич 
ните комуни е общ интерес 

трудовите колективи, об
ществено-политическите общ
ности и други организации. В 
това отношение

община изнесоха
това свърз

ване вече във езерата година 
от изпълнението на ореднооро 
чния план на общеотвено-ико 
номическо развитие са 
це: двойно е увеличен дохода 
и производството.

на някои общини в Югоизточ 
на Сърбия председателят на 
Председателството на Социа
листическа република Сърбия 
Драгослав Маркович 
жаващите го републикански 
ръководители Милия Радовано 
вич, подпредседател на Пред
седателството на СР Сърбия 
Драгутин Тешич, подпредседа
тел на Изпълнителния

да е
сто

панството трудовите организа 
ции работят без загуби.

Общият доход в общината 
през 1977 година възлиза на 
558 милиона динара

Общинската 
скупщина инж. Борис Бори
сов. Те изтъкнаха, че обще- 
ствено-н ол и ти ч еокот о 
ние

нанали-с придру
положе 

в общината е твърде до и презМалко общини постоянномогат да 
се похвалят с таки>ва ефенти 
постигнати само за една годи
на — изтъкна Маркович.

Като се
- съвет 

на СР Сърбия, Мирно Филипо 
еич, директор на фонда за 
насърчаване развитието 
изостаналите краища, Драган 
Милоевич, секретар на Меж- 
дуобщинската 
на СНС

опря върху развити 
стопанство 

Маркович оцени, 
че покрай по-нататъшното 
витие на

©то на селското 
Драгославна

раз
промишлеността, в 

средносрочното си развитие 
Бабушнишна община ще тряб 
ва да посвети голямо 
ние на този стопански отра
съл. На първо място, трябва 
да се ускори процеса на сдру 
жаване в селското стопанство 
с цел да се интезивира и уве 
личи производството.

конференция 
и др. общественото 

литически дейци от република 
та и региона на 21 януари по 
сети Бабушница.

внима-

В разговор със стопанеко-поли 
тическия актив на Бабушниш 
на община Драгослав Марко
вич положително оцени стопан 
ската насока на тази изоста 
нала община, която самоупра 
вително се сдружава с по-го 
леми организации на сдруже
ния труд в региона, републи- 

другите

След разговорите в Общин 
ската скупщина Маркович и 
придружаващите го републи
кански и регионални ръководи 
тели посетиха цеха на заводи 
те „Тигър" — Пирот и „Тек
стил колар".

ката и с такива от 
републики. Драгослав Маркович говори пред политическия актив

последните четири години бе 
лежи
от 13,2 на сто. Значителен 
ръст бележи и 
доход, който от 495 динара 
през 1960 година е увеличен 
на 13750 динара 
1977 година.

Провеждането на политиката 
иа национално равноправие за 
нашата многонационална общ
ност представлява твърде ва 
жен фактор на социалистичес 
ното развитие, 
на нашето общество, укрепва 
нето на братството и единство 
то. Тя е съставна чаот 
борбата за социализъм и съ
държание на ежедневната ак 
тивност на всички самоуправи 
тел ни сили...

С тези думи се обърна към 
стопан с ко-п ол и тическия 
на Димитровградска община 
председателят на Председател 
отвото на СР Сърбия Драго
слав Маркович, нато изтъкна 
че политината на национално 
равноправие представлява из 
раз на революционна борба 
и трайно определение на Съю 
за на югославските комунис-

в Димитровград

трябва да се развиват онези 
стопански потенциали, които 
ще осъщеотвяват голям до
ход и рентабилно стопанис
ват.

увеличение в размер

ния в обществените отноше
ния или сейтанството, опортю 
низмът, преналеното доверие 
в административните средства, 
личните амоиции и подооните 
явления в идеологията и поли 
тиката, както и другите тенден 
ции от този вид още не са 
изчезнали от нашия оощест- 
вен живот, а те също така са 
спирачна в развитието на де
мократизма в социалистическо 
то самоуправление. Именно 
против тези и такива субекти 
вни причини на този разрез е 
възможно да се борим и тря
бва да се борим. Разбира се 
само постоянната борба на 
Съюза на югославските кому
нисти и на всички други со
циалистически оили за по-пос 
ледователно прилагане на ве
че приетите принципи на са- 
моуправителната демокрация 
може да осуети различните 
деформации, уклони и колеба
ния ©т този вид в практиката 
и с това още повече да се 
заздрави демократичната по
зиция на човека в общество-

ципи от една страна и наша- 
шата обществена и политичес 
ка практика от друга страна. 
Това несъгласуване в по-голя- 
ма или по-малка степен 
още се явява в отделни обла 
сти на тази практика.

чно. Затова успоредно с по
нататъшното изграждане на 
нашата политическа система 
трябва да работим и върху 
по-определеното дефиниране 
на такава политика на Съюза 
на югославските комуниоти и 
на нашето социалистическо об 
щеогво изобщо, която трябва 
да осигури и най-голямо въз
можно единотво на акция в 
тази област. Такава акция тря 
бва да обезпечава по-нататъш 
но демократично развитие на 
демократическите придобивки 
на социалистическото самоуп
равление, а същевременно 
трябва да укрепва способност 
та на демократичната полити
ческа оистема в нашето обще 
ство, ефикаоно да се противо 
поставя на всички опити за 
нейното разрушаване.

националния

Политината на пълно нацио 
нално равноправие, когато се 
касае за обезпечаването на 
нейната икономическа основа 
се осъществява и 
осъществява, —
Маркович — с подтик към по- 
бързо икономическо развитие 
на стопански изостаналите те 
ритории.

В това отношение Д. Марко 
вич положително оцени и да 
де подкрепа на развойните 
планове на Димитровградска 
община, в които ударението 
е сложено върху модерниза
цията и разширяването 
съществуващите 
в областта 
панство, минното дело и за 
развитие на занаятчийството.

Във връзка с това Маркович 
изтъкна, че е недопустимо от 
ношението на някои туристи
чески организации на тази те 
ритория, което е противно на 
разпоредбите ,на Закона за 
сдружения труд. Всъщност те 
зи туристически организации 
за последните 15 години, не 
са вложили нито един динар 
за развитието на туризма, а 
не за развитие на Димитров
град, но поради това че би 
било от общ интерес и ще 
задоволи големите съвместни 
нужди. По този начин би се 
облекчил и протокът на ту- 
риоти на граничния пункт Гра 
дини.

иа жител в
все

ще се 
подчерта

Няма никакво съмнение, че 
за тази разрез съществуват и 
някои обективни причини, че
сто твърде мощни, които не 
зависят от субективната воля 
на водещите социалистически 
сили. Тези причини във всеки 
случай и в бъдеще ще бъдат 
ограничаващ фактор за осъ
ществяването на демократич
ните цели на нашата социали 
етическа революция- Тун пре
ди всичко мисля на такива фа 
ктори, каквито са степента на 
развитието на революцията и 
на обществото, степента на 
икономическото развитие и на 

равноправието, съотноше
ние на мощта на обществени
те сили, . изостреността на об
ществените конфликти, влия
нието на световните анатаго- 
низми върху нашия вътрешен 
обществен живот и подобно. 
Обаче ние не смеем да се по 
мирим със стихийното влия
ние на тези фактори В7,рху на 
шата политическа оистема, но 
и в такива условия трябва у- 
порито да се борим за разви
тието на онези демократичес
ки отношения в нашата поли
тическа сиотема, които са не
обходими за действуването 
и развитието на социалистиче 
окото самоуправление и които 
днес са вече в-ьзможни.

стабилноотта

на

на
мощности, 

на селското сто
актив

Затова действуването на ин 
ституциите на политическата 
система трябва да подложим 
на нов критически анализ и 
оценка. Поправо, според ме
не, тук не се касае толкова 
за необходимостта за измене
ние на основните инотитуцион 
ни решения, но предимно за 
необходимостта от определено 
доизграждане и допълнение 
иа същите, както и за начи
на на дейотвуването им. Но 
макар че това е така, тези за 
дачи са от твърде голямо зна 
чение. В тази наоона нашата 
главна цел трябва да се със
тои в приспособяването на 
всички институции на полити
ческата система към социали
стическия и самоуправителен 
характер на производствените 
отношения както и към делз- 
г атен о-*ску1пщин ската с итсем а 
относно към неговата самоуп- 
равителна делегатска база.

ти.
В продължение на раз го в о 

ра Маркович изтъкна, че кол 
ното и да е точно, че реали 
зацията на тази политика не 
трябва да бъде в зависимост 
от числеността на отделни на 
родности, в практичеоното осъ 
ществяване на установената 
политика, някои права и за
дължения, 
брой числещи се към .някои 
народност, се осъществяват 
по-бавню.

В СР Сърбия, каза Марко
вич, се разработени редица 
програми, отнасящи се до по- 
бързото развитие на гранич
ните общини. Тези общи за 
дачи трябва да осъществя
ват сдруженият труд, общини 
те, регионите, самоуправител 
ните общности на интересите 
и широката общност. В осъ
ществяването на тези зада-

то.

При това ние трябва опеци- 
ално да имаме предвид, 
със самата система не е въз
можно да се отстранят всички 
танива явления- Защото сама 
та оистема се намира под пе

че

пренъснати и, така да се рече, 
(всекидневни удари на реални
те обществени противоречия, 

особено под влияние на от
ношението на мощта на соци
алистическите

поради малкия

а На края Маркович говори 
за сътрудничеството между 
Димитровград и крайгранични 
те общини в НР България у 
изтъкна, че това сътрудничес 
тво трябва да има делови ха 
рактер и да се обосновава 
върху равноправно икономиче 
ско сътрудничество и актив
ността в областта на култура 
та и спорта.

самоуправител-
оилите действува-ни сили и 

ши в обратна насока, както и 
влиянието на изостреност 

световните обществени 
антапонизми.

Явленията на разрез между 
чес- под 

та на
и политически 
Поради това и реагирането на 
социалистическите оили и на 
отговорните обществени орга
ни в црантиката често е твър
де оубе1*тивно и твърде резли

принципите и практиката 
то биват причинявани и 
субективното поведение на ра 
зличните обществени > 
ри и хора. Бюронрагическият 
централизъм, технонратизъм, 
борбата за политичеоиа власт 
над човека и подобните явлв-

огг

фаито-

А. Д.(СЛЕДВА)
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ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ В ЮЖНОМОРАВСИИ РЕГИОНДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В ОПИТА НА ДИМИТРОВГРАД
СКА ОБЩИНА

Нова крачка в развитието на 

делегатската система
ЧАСТИЧНО ИЗПОЛЗВАНА 

ВЪЗМОЖНОСТ
_ Създадена е широна база, за чието пълноценно за

живяване е необходимо всестранно ангажиране на всични 
обществено-политически организации

начина на образуване и броя 
на членовете на нандидацион- 
ните конференции в избирате
лните пунктове, в които ще 
се избират съвместни делега
ти за съветите на сдружения 
труд и местните общности на 
Общинските скупщини.

ООСТ и меотните общности 
ще избират основно три де
легации: за избор на делега
ти в скулщините на общест
вено-политическите общности 

,„ите общности и ООСТ, или и в скулщините на самоупра- 
,на съвместните събрания на вителните общности на инте- 
изп-ьлнителните органи на об- ресите за материално произ- 
ществоно-политическите орга- водотво и обществени дейно- 
низации. Всичко това ще има сти. 
извънредно голямо значение, 
за да се осъщеотви съвмест
ния интерер на всички среди

ИЗВОРНИ ДОКУМЕНТИ

В подготовката за избори 
ООСТ, местните общности и 
другите самоулравителни общ 
кости са длъжни още ведна
га да съгласуват изборните си 
документи с целите и задачи
те на изборите. В тези актове 
трябва да се уточни начина 
на образуване на делегациите 
техния състав и брой, осъще
ствяването на отговорността 
на делегациите към трудещи
те се и гражданите и др.

Също така и Общинските 
скупщини са длъжни най-къс
но до края на този месец със 
статутарно решение да утвър- 
дат избирателните пунктове и 
останалите си задачи във връ 
зка с предстоящите избори.
Подобни задачи очакват и ор
ганите на обществено-полити
ческите организации.

Общинските конференции на 
ССРН и Общинските синдикал 
ни съвети трябва да утвърдят

За непосредствените задачи 
на организациите на ССРН и 
на Съюза на оимдинатите в 
предстоящите избори за деле 
гации и делегати в 13 общини 

'В Южмоморавския регион, те
зи дни со води разговор в 
Мождуобщинсния съвет на 
Съюза на синдикатите и Меж 
дуобщишската конференция 
ма ССРН. Бяха определени но 
мкротни задачи, носители на 
активностите и сроковете за 
провеждане на тази важна об 

ществоно-политичесна дей
ност.

За да се задтУлбочи съдър
жанието и непосредственото 
влияние на трудещите се и 
гражданите в по-нататъшното 
развитие на делегатоката сис
тема, тези избори ще носят 
белег на голяма демократич
ност.

На проведеното заседание 
бе изтъкнато, че е необходи
мо в основните организации 
на сдружения труд, местните 
общности, в обществено-поли
тическите, обществените и 
други организации и органи 
още веднага да започне широ 
ко евидентиране на членове 
за делегации и делегати за 
скупщините на обществено-по 
литическите и самоуправител- 
ните общности на интересите 
както и за най-отговорните 
функции у тях.

На преднандидационните съ
брания ще се разговаря не 
само за значението на избо
рите, но и за развитието и за 
дълбочаването на делегатски
те отношения- За предложени 
те и евидентирани кандидати 
за членове на делегациите и 
за делегати ще се извърши 
допитване със съответните из 
борно-надрови органи

Новите избори за деле
гации и делегати 
ществено - политически 
те общности и за само- 
управителните общности 

интересите представ- 
важен етап в по- 

изгражда- 
сис-

за об-Делегатската система в Ди- 
през

че това е начало на делегат
ската сиотема, са постигнати 
добри резултати. Засилена е 
коноултацията между делега
циите и делегатите по опре
делени въпроси от снупщинс- 
кия живот. Все по-чеото стано 
вищата, които приеме дадена 
делегация, като истинско отра 
жение на (интересите на тру
довите хора и гражданите, на 
мира място в скупщинските 
разисквания-

В тази насока възможности

митровградсна община 
четиригодишния си опит в зна 
чителна степен се афирмира 
като важно звено в самоулра- 
вителната система като цяло. 
На територията на общината 
действуват 96 делегации с об 
що 1129 членове. От това чи
сло — 766 души са от пряко
то материално производство 
— 453 работници от организа 
циите на сдружения труд и 
313 селскостопански произво
дители. От общия брой деле
гати 134 са жени, 121 млади.

Освен това в няколко мест 
ни общности и малки трудови 
колективи всички членове съ
чиняват делегация- В такива 
делегации има общо 1457 ду
ши, от които 818 са жени.

на
ливат
нататъшното 
не на делегатсната
тема

те са използвани само частич
но. Немалък брой делегати, 
вследствие липсата на стано
вище на своята делегация, ко 
ято навреме не е запознал с 
въпросите, по които ще 
разисква, е пасивен наблюда
тел в скупщината. Делегатите 
са схванали, че имат задачата 
обезателно да консултират ба
зата, но не винаги постъпват 
така.

Ето защо без мнението на 
овоята среда, те чеото мълчат 
на скупщините.

Още по-малко е развита фо 
рмата на правилно поведение 
на делегата в среда, нъдето 
живее и работи. Делегатът 
трябва да се държи ,,по деле- 
гатскому” в Социалистическия 
съюз, в профсъюзната органи 
зация, младежката организа
ция и пр.

За да се преодолеят сегаш 
ните спънки необходимо е все 
странно ангажиране на всички 
обществено-политически

Членовете на делегациите 
ще наброяват от 7 до 17 чле
нове. Онези ООСТ, които имат 
по-малко от 30 работници, в 
случай ако избират три деле
гации те могат да наброяват 
от 5—9 членове.

Профсъюзните и организаци 
ите на ССРН ще имат специ
ална отговорност на всички 
предстоящи предизборни и из 
борни заседания да се обезпе 
чи максимално присъствие на 
трудещите се и гражданите. 
Същевременно, тези организа 
ции са и най-отговорни по вси 
чки политически и други орга 
низационни въпроси, свързани 
с провеждането на изборите 
Пълна отговорност 
съгласуване на всички 
ни и съвместни интереси на 
трудещите се и 
организирани в местните общ
ности и ООСТ, а изразени по 
средством делегациите и деле 
гатите.

Трябва да се изтъкне, 
ганизациите на ССРН 
жна задача в образуването на 
делегациите на 
производители, а органите на 
Съюза на синдинатите във фо 
рмирането на делегации, със
тавени от частни занаятчии.

ИЗБОРНИТЕ СРОКОВЕ 
До края 

ските

се

От данните личи, че е оси
гурено работническо мнозинст 
во в делегациите, относно пре 
ките производители са преоб
ладаващото мнозинство в де
легациите. Такъв положителен 
класово-социален състав дава 
възможност 
класа Да (има решаваща роля 
в разрешаването на належащи 
те проблеми из живота и ра
ботата на общината.

Предотоящите събрания за 
избор на делегациите и деле
гати за Общинската скупщина 
и скупщините на самоуправи- 
телните общности на интере
сите по-кнокретно ще оценят 
досегашната дейност, опит и 
изпълнението на възложените 
задачи. Но обща оценка е. 
че през четиригодишния 
риод делегациите в местните 
общности, въпреки известни 
лутавия в работата, а с оглел

работническата

имат и за 
отдел-

гражданите

орга
«изации, в чиято дейност де
легатската система може мно
го да допринесе.

че ор 
имат ва-

пе-

земеделскитеСт. Н в меот-

БАБУШНИЦА

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

БОЙЦИТЕ ОТ РЕВОЛЮЦИЯТА - БОРЦИ ЗА 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
А За нов председател на Общинската 

НИКОДИЕ ВЕЛКОВИЧ
А Приветствена телеграма до другаря Тито
— Чествуването на Титовите и наши юбилеи и 30-годи- 

шнината от победата над фашизма, придружено с големи 
успехи на Бабушнишка община през изтенлите две години 
и непрекъсната борба за внедряване на делегатсната сис
тема прилагането на Занона за сдружения труд — това са 
основните черти на твърде богатата дейност на Съюза на 
бойците в Бабушнишка община през изтеклите три години.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ

на януари Общин- 
скупщини и обществе

но-политическите 
са длъжни организации 

самоуправително 
да утвърдят изборните г 
ве и другите длъжности 
връзка с

пункто
‘ ВЪВ

предстоящите избо-организация на Съюза на бойците избран Величествената ри.епопея на 
народоосвободителната борба 
е непресъхващ извор вдъхно
вение за младите в Бабушниш 
на община. С активното си от 
ношение към нея те изявяват 
на дело своята безгранична 
любов към родината.

До 10 февруари всички де
легации и делегатски скупши- 
ни трябва да изготвят отчети 
?о каШНЗТа си Раб°™. кои 
дкячлч бъдат обсъдени на пре 
щ т!™И“НЮе Събрания 3 тРУАеЩите се и граждани-

Съюзът на бойците в Ба
бушнишка община е между 
най-активните в региона по от 
ношение теченето и развитие
то на светлите традиции от На 

борба, 
на това поле 

сътрудничеството на Съюза 
на бойците и Съюза 
дежта.

Предаването на традициите 
от НОБ на младите поколения 
не се

родооовободител ната 
Особено важно

те.
бъдещите задачи Преднандидационните събра 

ния на трудещите се и граж- 
даните в местните общности
ог. ^ОСТ 11це се пР°ведат до 
20 февруари, а кандидационни 
те от 10—15 март;

Изборите г 
легации в ооновните

Съюзът на бойците във въ- 
станичесна Лужница, канто из 
тъкна в доклада си МИРНО 
ЗЛАТАНОВИЧ, ведно с остана 
лите обществено-политически 
организации в общината, с 
трудещите се и гражданите 
използваха тези манифестации 
за рагръщане на широка ак
тивност, за критически обзор 
(Върху изминатия път. Титови
те и нашите юбилеи, накто из

е
Една от основните задачи 

бъдещата работа ,на СЪЮзг 
на бойците в Бабушнишка об
щина, както бе заключено ня 

свежда само на разго- Събранието, е пълно ангяжмп» 
вори на бойците с младите, в «е в социалистическото ппо 
които бойците да изнасят разование на нашето °ло чя 
свои опомени от дните на бо то докрай ое провежда 
рбата. В тази насока се е оти- на за сдружения тоул 
шло много напред. Младите в те от НОБ РУА‘ Боици
Бабушнишка община 
въодушевление и

на мла- в
46-те сдружения на Съюза 

на бойците в Бабушнишка об 
щина в които членуват 2 500 
души през изтеклите три годи 
ни активно са се включили 
дейността на Социалистичес
кия съюз. Те в правия сми
съл на думата са били инициа 
тори и носители на оживена 

тъкна той. са били удобен мо обществено-политическа лей 
мент за осъществяване на ност. Всяка година, на най-ак 
практиката решенията на Де- тивното одружение е билоИ 

на съждано преходно знаме. 
Забележителни 

поотипнати и в
Бойците са правили равносмет внедряването

за членове на де-
и трудо

ви организации, за делегации 
на земеделските

в

производители, занаятчиите и др. ___ 
още проведат от 25—31 март. 

бойци 
политиката

ще сеи занапред и 
с по-антивно ще бъдат 

се за провеждане на 
на на СЮК,

днес
Преднандидационните събра 

ния в първичните организации 
на СКС, Съюза на младежта 
и Съюза на бойците, на кои
то ще се евидентират нанди- 
дати за обществено-политичес 
ките съвети на Общинските 

, скупщини, ще се проведат до 
20 февруари. За 
утвърдените кандидати труде
щите се и гражданите ще се 
изяснят до 31 март

•гордост
грижат за поддържането 
паметниците
учебните програми в училища 
та са внесени уроци по таче 
не на традициите от НОБ 
равно с уроците

тиТ конпр??^3^ ^ 
братството
'Всични народи и народности, 
и почнататък ще се -изнамират 
и развиват нови форми на 
развитие на традициите от 
ниь, на внедряване и разви- 
™® 'на военаР°Дната отбрана 

ществена самозащита на- 
, ™ “ Лава заслужен и навре-

титалч °ВОР На В0ИЧКИ "ОХИ
тители към независимостта и 
свободата на нашата 
равителна необвързана

от НОБ. 8приоетия конгрес на Съюза 
югоол авск ите комун Коти. развитието на 

и единството нарезултати са 
развитието и 

на Делегатсната
ка на постигнатото и набеляз- система. Бойците в Бабушниш

на община днес са 
май-активните борци 
пъпно заживяване на 
оката оистема, за 

участвували УМФ на сдружения 
_ Забележителна 
йчите са проявили и в сътрул 
'ничеството с останалите обще 
ствено-политически 

ции в общината.

на
по всенарод 

«а отбрана и обществена са 
мозащита. Младите 
рат маршове по

вали задачи, които представ- организи 
партизански 

те пътеки, създават партизан 
оки гори, на места нъдето са 
водени най-ожесточени боеве 
с българо-фашиотните

между 
за най- 

делегат- 
пълен три- 
труд.

активност бо

съвместно
ляват продължение на делото 
започнато 
борба, в което са

във въоръжената

Изборите г 
вета на местните 
на Общинските

за делегати за съ- 
общности 

скупщини ще 
се проведат до 15, а за деле
гати

и участвуват и днес в мирно
то социалистическо

л окупато
ри, записват спомени на бой
ци. Много от тези

самоупра- 
стра-вително изпраждание на записки се 

литературни
самоуп-
отрана.пресъздават в 

произведения.
орган из а-ната. в съвета на сдружения 

ТРУД на Общинските 
ни до 17 април.

скупщи-
В. В.м. Андонов
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ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКА
ОБЩИНА

ОБСЪЖДА СЕ ОТЧЕТТЪТ ЗА ШИ 

СНОСТТА НА СН
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 

в Димитровград разгледа I 
антивността на Общинската 
мунистите в Димитровград 
конференция на СКС 
1977 година. По този 
блично обсъждане на 
зации на Съюза на 
Комитетът ще разгледа 
ния за изменение и

ОПИТЪТ НА ДРУГИТЕ

ПРИМЕРЪТ НА 

„СУКО“На Съюза
" "Р- предложения" 

организация на Съюза 
и за работата

интерес за жителите в Дими 
тровград. Това е била и 
ходна точка Общинската кон 
ференция на Съюза на кому 
нистите в Димитровград 
приеме решение за формира 
нето й-

Членовете на новоформира- 
ната Конференция разискваха 
за мястото, ролята и задачи 
те на Конференцията. Беше 
изтъкнато, че всички

за из-на но- 
на Общинската

тела за период от 1974 __
прието да се проведе пу- 

всични първични органи-
напраените" з°аб~' СЛеД 

допълнение на 
текст на отчета ще бъде обсъден 
ние на Общинсната нонференция 
което ще се проведе до 15 февруари

и нейните 
начин бе НЕОТДАВНА на заседание 

на Междуопщинснагга конфе
ренция на Съюза на комунис 
гоите в Ниш бе казано, че фа 
брикета за бои „Суко" в Суко 
во, Пиротока община, има ме 
жду най-добрите правилници 
за критериите за разпределе
ние на личните доходи в ре 
гиона.

Това беше повод да посетим 
тази трудова организация, ос
нована преди 20 години. Осо
бен напредък организацията 
бележи
сет години. Оттогава датира 
преориентацията в производ
ството и някои кадрови проме 
'ни. За тези десет години об 
щият доход е увеличен 
повече от 15 пъти и в тече
ние на миналата година е над 
минал сумата от 40 милиона 
динара. Средният личен 
ход на 87 работници в орга
низацията възлиза на 3500 ди 
нара.
представлява този 
между по-добрите предприя
тия в общината и между сре 
дните производители на бои 
в страната.

те. Също така и квалифика
циите в разпределението ня
мат никакво значение, 
оглед каква квалификация има 
един работник, той получава 
само въз основа на осъщес
твените резултати. А може да 
получи много повече. И 
ако преизпълни нормата 
33 на ото, което се счита за 
реална граница, на качеството 
до 20 на ото и на икономии 
да 20 на сто. Воично 
едно е 73 на сто, или 
двойно повече. Но дали един 
работник ще получи толкова, 
относно по-малко или повече 
зависи от паричната отойност 
на точката. А паричната стой 
ност зависи от осъществените 
резултати на организацията ка 
то цяло. По този начин работ 
никът е заинтересован и 
своята, но и за работата 
цялата организация.

Да
отчета вЪв 

комунистите Без
и предложе- 

отчета. Окончателният 
на изборното 

на СКС
заседа- 

Димитровград,в
въпро

си, с които се среща насе 
лението в града трябва да се 
обсъждат и от Конференция
та. А тава са преди 
въпроси, свързани с дейнос
тта на меотната общност, но 
и по-широко. Образованието, 
комуналните въпроси, защита
та на жизнената среда, снаб 
дяван ето,

тоА. Д.
ДО

СЪЗДАДЕНА ГРАДСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТРОВГРАД "Ция НА СК В ДИМИ всичко

това за- 
I почтиДВИГАТЕЛНА СИЛА В ГРАДА

™ е.^.д*т5™.
на Градската конференция на зи новоформирана Конферен 
Съюза на комунистите. За се ция ще има за задача да бъ- 
кретар на Конференцията бе де двигателна сила 

а за жи всички сили
местната общност, 
организации на ССРН, 
дежките организации, 
циите и т. н., върху разреша 
ване на проблемите в града 

Въпросите, с които трябва 
да се занимава тази Конфе
ренция са въпроси от жизнен

през последните де-

културата, спорта 
коитои т. н. са въпроси, 

трябва да бъдат основа 
разисквания и дейност 
Конференцията.

за
зана

и раздви 
в града —ше избран Новко Пьргов, 

заместник секретар Живко Ви 
данов. Беше избран

След обстойни разисквания 
беше решено Секретариатът 
на Конференцията да изготви 
програма и план за работа и 
континуирано да поставя въ
просите. Въз оонова на това 
и да търои най-подходящи на 
чини за тяхното решаване.

А. Д.

за
местните 

мла- 
делега-

наи секре 
тариат на Конференцията от 
девет членове. Общо Конфе
ренцията ще има 60 членове

до-

Въз основа на това във все 
ки момент ще знае колко има 
точки, а стойността на точна 
та се изчислява всяко първо 
число в месеца, когато се ут 
върждава доходът. А това в 
икономическо отношение е 
значителна крачна напред.

Трябва на края да кажем 
че в трудовата организация 
не мислят, че окончателно са 
приключили дейността в об
ластта на разпределението. На 
против формирана е комисия 
която ще следи кан на прак 
тика се потвърждават поста 
новленията и по-жататък ще 
съгласува и усъвършенствува 
правилника за критериите по 
разпределение на личните до 
ходи.

Всичко това заедно 
колектива засега са делегирани 

Тринадесет от тях са 
12 младежи, 18 работници от 
непосредственото 
ство, а 2 са участници в На- 
родоосвободителната борба.

Кратка информация за 
тивността върху учредяването 
на Конференцията изнесе се
кретарят на Общинският ко
митет на Съюза на комунис-

57
жени

производ-

Подготовка за партийните 
конгреси

ак
Съвместно с борбата за уве 

яйчено производство е 
вяло и развитието на самоуп 
равителните отношения- 
че пет години в областта на 
разпределението тази органи
зация има много работи, кои
то изисква Закона за сдруже 
ния труд. А това е създало 
възможност да се тръгне 
една крачка напред по-рано

вър-

НА 23 януари т. г. в Дими 
тровград бе организиран раз
говор с д-р Станислав Стоя- 
нович, секретар на Комисия 
та към Председателството на 
ЦК на СЮК за международни 
отношения и сътрудничество 
в международното работи ичес 
ко движение.

В разговора членовете 
политическия актив към ОК 
на СКС в Димитровград про
явиха голям интерес за под 
готовките на 
конгрес на СЮК както и Ос-

Ве-мия нонгрес на СКС. 
предконгресната дейност 
наближаването на деня, нога 
то ще се състои най-висшо 
то събрание на югославските 
комунисти, става все по-раз
нообразна и творческа.

Напоследък, както и предиш 
нигге Конгреси, така и пред
стоящите - на СЮК и Съюза 
на комунистите на 
ще бъдат импулс за нови пое 
тижения-

Така
с

ЛЕСКОВАЦ

Изборите в ССРН 

- до края иа юни
с

на
Сърбия, В правилника на тази орга

низация не се тръгва от ра
ботните места, а всичко е си
стематизирано опоред работи-

На 23 януари т.г. на заседа
ние МОК на ССРН в Южно- 
моравски регион утвърди зада 
чите в провеждането на избо
ри за ръководства в ССРН и 
ориентационните срокове за 
тази дейност. На заседанието 
бе разгледана и проенто-про- 
грамата за работата на МОК 
на ССРН и нейното председа
телство за период януари — 
октомври 1978 година.

Бе заключено местните и 
общински конференции на 
ССРН да се учредят до края 
на юни, а Междуобщинскагга 
— до есента -на т.г. Общински 
те конференции на ССРН ще 
извършат съгласуване на про
грамите за изборна дейност 
за делегации и делегати в ску 
падините на обществено-поли
тическите и самоулравителни- 
те общности и за избиране на 
Ръководства в ССРН и ще уто 
чнят сроковете. — След 25 часа организира

ни разисквания бяха приети
При утвърждаване струнту- ,воичкит-е правилници според 

Рата на отделни ръководства Закона за сдружен _труд в 
в ССРН трябва да се обезпе- оСТ конфекция „Свобода в 
чи отговарящ брой работници Димитровград — каза секрета 
от материалното производство ряТ на първичната синдикална 
жени, младежи, бойци и от го- организация в трудовата орга- 
ваРящ национален състав. низация — Лиляна Мано

Единадесетия
А. С. А. Д.

УСПЕШНИ
РАЗИСКВАНИЯ

А. Петков Л. Маноилов
В АНЦИЯТА „ОТКРИХМЕ” 30 

КОМУНИСТИ ...
Г. Алексов

те, нашата дейност не пренъсза сдружаване и разпределе
ше на общите приходи, дохо 
да )и чистия доход и разпре
деление на личния доход при
ехме през декември.

Изпълнителния съвет на син 
(Ндикал1ната организация изгот
ви проекто-предложение, кое
то буквално всеки работник и- 
маше възможност да допълня 
ва със свои предложения. Бла 
подареше на тази дейност, не 
изостана успеха и на референ 
дума.

Но, успеха който забележих 
ме в досегашното прилагане 
на Закона за сдружен труд 
делим с останалите общество- 

организации,
действуващи в „Свобода" — 
заяви Маноилов.

ва.

Гойно Аленсов е секретар 
на втората по големина пър
вична партийна организация в 
Димитровград -и заяви, че в ан 
цията по изготвяне на норма 
тивните актове организацията 
се е подмладила с тридесет 
нови комунисти.

УЧЕХМЕ СЕ И ПОМАГАХМЕ...

— Не само, че учихме но и 
по-възрастните 

колеги в приемането на само- 
управителните документи. Мла 
дежта от първичната органи
зация в „Свобода" в прилага- 

Закона взе отговорно

помагахме на

__ Безспорно, имахме много
обаче 
актове 

и считаме, че

По проекго-програмата за 
работата на МОК на ССРН и работа и трудности, 
нейното председателство ще всичките нормативни 
се разисква в общински те но криехме в срок I 
Ференции на ССРН, а след то- оа добри. Разискванията 
еа забележките и предложени документите организирахме 
ята ще бъдат разгледани в през свободното време _и 
МОК на ССРН пред онончател направихме' мноп°

приехме още "рез септември 
миналата година, доната само 

споразум ен и е

нето на 
участие в тази изключителна 
дейност. В това много ни по- 
мопнаха и нашите другари кур
систи в политическата школа 
на „Борба", сега ,.Д. Петро* 
вич — Шане" — заяви пред*

— Ние комунистите — изтъ 
кна Алексов — особено изтък 
вахме някои моменти от Зано 
на и ги обяснявахме на на
шите другари работници. Осо
бено ни радва това, че всички 
бяхме единни и всеки според 
възможноотите даде овей при 
нос в тази важна акция- Оба
че, с приемане на правилници1

по

седателя на младежката орга 
низация в ОСТ „Свобода"
Драган Петков.

ночполитичеонино приемане на програмата 
през февруари т.г. Д. С.

управителнотоМ. Величков
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о^правление.
СТОПАНИСВАНЕТО НА „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД"

ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

■оложителни показатели и за 1977 год. Нерешените въпроси 

бройкиНАЙ-КРУПНАТА стопанска 
в Димитровград-организация 

ска община безспорно пред
ставлява „Тигър—Димитров
град”. От резултатите, ноито 
постига тя, почти изцяло за 
виси и стопанското положение 
на общината. Ето защо, кога 
то се заговори за стопански
те ефекти, преди всичко се 

на предвид ефектите но 
каучуковата 

„ТигъР-Димитровград"
Данните, които изнесе ди

ректорът на стопанската ор 
ганизация „Тигър-Димитров- 
град” МИОМИР ДАБЕТИЧ 
пред председателя на Пред
седателството на СРС ДРАГО 
СЛАВ МАРКОВИЧ и стопан- 

Димит-

обаче откриване на нови за
наятчийски работилници, 
това изостава. По този начин 
и няма възможност да се удо 
влетворят нуждите на граждз 
ни те в общината.

И онези занаятчийски рабо
тилници, които все още рабо 
тят не оказват качествени ус
луги. А причините за това са 
много.

РАЗВИТИЕТО на занаятчий
ството е една от първостепе
нните задачи в средносрочна 
та програма на Димитровград 

община. Трябва обаче да 
кажем, че сегашното положе

но е на желаното равни 
има

но

ска
имат

промишленост ние
що и в това отношение 
много проблеми.

Бройни са нерешените въ
проси, пред които е било из
правено занаятчийството 
общината. Недостигът на про 
изводствони помещения, ела 
бата и примитивна оборуде- 
ност и т. и., пряко са се отра 
зили върху отагнирането му 
По този начин вместо да се 
върви напред закриват се за
наятчийски работилници. До 
като през 1970 година в об
ществения сектор е имало 
4, сега има само една зана
ятчийска работилница.

в
Споменахме вече слабата о- 

боруденост и помещенията 
които не задоволяват и най- 
основните нужди. Освен товаско-политическия на 

ровградска община, красноре
чиво потвърждават -това.

В „Тигър" — Димитровград
възрастта на занаятчиите 
над 50 години. Младите 
хора не проявяват интерес и 
ако нещата не се изменят мо 
же да се случи, например, за 
поправка на обувки или 
подстригване да се отива 
съседните общини.

Също така и данъчната по
литика не следи в достатъчна 
степен нуждите от областта 
на занаятчийството.

еече този размер на износа 
постигнат на 
пазар.

Изтеклата 1977 година

Не по-малко значение има 
показателят за уплътненост на 
производствените мощности 
Оценява се, че капацитетите 
са ползвани твърде добре — 
воички цехове са работили в 
четири смени, освен цеха за 
производотво на обувки, кой- усвояване на производството 
то е работил в две смени и на нови 
в събота, а през сезона и в

новертабилния пък
Именно, стопанисването 

през 1977 година в главни на 
соки изглежда тана: изпъл
нението на плана на произ
водството достигна 97,88 на 
сто според количеотвените 
и стойностните поназатели.
В сравнение с 1976 година про 
изводството е увеличено за 
приблизително 30 на сто на 
кто по обем, така и по стой 
ността на продукцията.

Други показатели също по
твърждават относително до
бро стопанисване на „Тигър— 
Димитровград". Така напри
мер общият доход е по-добър 
понеже ще бъде (данните все 
още не са окончателно из
числени) за 20 на сто по-го- 
лем от изпълнение на произ
водствения план, тъй като 
през изтеклата година са 
продадени значително количес 
ство залежали стони.

е
наважна и по отношение 

броя на заетите, който нарас 
та за 65 души. Вследствие на

за
в

Тази занаятчийска работил 
I — „Металец" постига

отони и разклон
яване на дейността в цеха за ница

относително добри резултати 
имайки предвид условията: 
деловите помещения и техни 
ческата оборуденост.

технически стоки планът за 
текущата година предвижда 
увеличение от 20 на сто в 
сравнение с 1977 година. От 
тук и необходимостта от но 
ва работна ръка, така че в 
началото на годината са прие 
ти 70 нови работници.

Да напомним още, че през 
1977 година средният ли
чен доход по зает е 3460 ди
нара. Увеличението наличните 
доходи възлагат обективните 
обстоятелства, тана че в край 
на сметка увеличението им 
се оценява като не твърде ви 
соко.

Въпреки липсата на оконча 
телни показатели, миналото 
дишното стопаниоване на „Ти 
гър—Димитровград”

три смени.
Записите на готова продук

ция пък са сведени почти на 
едномесечна продукция, което 
свидетелствува със сравнител
но висок интерес сред потреби 
телите за продукцията на 
„Тигър—Димитровград”. За
повишеното начество на про
дукцията говори и фактът, че 
износът през 1977 година е 
доотигнап размера от 8,2 на 
сто по отношение на общия 
доход. Радващо е при това,

Собствениците на занаятчий 
ските работилници се оплак
ват с основание от лицата, ра 
ботещи в обществения 
тор на стопанството, 
със занаятчийство се занима
ват през свободните 
като с допълнителна дейност 
и осъществяват доходи, кои
то не се облагат с данъци и 
и други такси.

Заслужава внимание и дома 
шното ръкоделие за произвол 
ство на килими от кожа. Та 
зи дейност в Димитровградска 
община се провежда вече 
25 години, чрез предприятие 
то „Понишавие-експорт”
Пирот. Но и тук има много не 
организирани работи.

сек-
които

часове
от

Когзто става дума за само 
стоятелните занаятчийски ра
ботилници трябва да отбеле
жим, че техния брой постоя 
нно намалява. От 165 
1954

Всички тези проблеми са на 
лице. Но налице е и нуждата 
от развитие на занаятчийство
то в общината, а възможнос
ти в това отношениеВ СЛУЖБАТА ПО ОБЩСТВЕНО СЧЕТОВОДСТВО през

частни има.година броят на 
те занаятчийски работилници 
е намален на 77 през 1967 го 
дина. Под удара 
са изчезнали 
Съвременните

според
първите проекции се посочва 
че равносметката ще бъде по 
ложителна.

ПЪРВИТЕ ПРАВИЛНИЦИ 

СЕ АНАЛИЗИРАТ
А. Д.

на времето 
много занаяти, 
нужди изискват

(В следващия брой: Въз
можностите 
на занаятчийството)

Ст. Н. за развитие

Положен основен камън на дървообработващия цех
На 18 януари тази година, ■

в промишления район „Бело 
поле”, край Сурдулица, бе 
положен основният камък 
на бъдещия дървообрабо
тващ в състав на ООСТ Гор 
ска секция — Сурдулица. Ос 
новннят камък положи Сто 
ядин Янкович, квалифицир
ан работи и к-м отор и от носи-

Петосепгембрийска 
награда на Сурдулишка об
щина. За значението на ка

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ щности. Първите самоуправи 
телни правилници вече са пре 
гледани и са направени и пър 
вите забележки.

Комисията при Службата по 
общеотвено счетоводство 
започнала да преглежда пра
вилниците на онези 
организации и общности, кои 
то последни доставиха самоу
правителните актове. При това 
във фокуса на тяхното внима 
ние е самоуправителният акт 
за резпределение на чистия 
доход.

Анализа на правилниците 
деликатна работа и 
обстоятелството, 
месец трябва да бъдат прегле 
дани всички правилници. Осо 
бено внимание ще се обърне 
по кой начин е прието I 
правително опоразумение 
страна на самоуправителните 
органи, съдържат ли основите 
и мерилата, можеж ли 
оонова на приетото Службата 
по обществено счетоводство 
да упражнява контрол I 
пределението на чистия 
ход, личните доходи и пр. За 
нередностите Службата 
длъжна да осведоми 
'пр авителн и те органи 
зациите, Съвета на

закон
за трудови отношения задъл 
жи Службата по обществено 
счетоводство да направи ана
лиз и потвърди дали работни 
ците в основните организации 
на сдружения труд са гласува 
ли самоуправителните актове

нарасне за 56,2 милиона, до 
хода за 15,4, чистият доход 
за над 10, а сегашният оста- 
?ьк доход от 500 хиляди на 
з,о милиона

те, понеже върху 
основи ще се правят всички 
по—нататъшни

сегашните
е

допълнител
ни реконструкции и разши 
Рявания на мощностите. Без 
спорно за това

трудови динара.
През първия етап на стро 

ителството в ООСТ Горска се 
кция — Сурдулица броят на 
заетите ще се увеличи 
108 работника,

за разпределение на чистия 
доход и за разпределение на 
средствата за лични доходи. 
Особено внимателно

ще доприне 
нови ко 

оперативни отношения със 
„Симпо (мебелна фабрика) 
от Враня, с която е изготве 
на сегашната 
Дървообработващия цех.

ще бъ
дат анализирани основите и 
критериите за разпределение 
на личните доходи.

Оовен това Службата 
задача да следи как тези пра 
вилници се провеждат в орга
низациите на сдружения труп 
и навреме да 
съответните органи, форуми и 
организации.

Известно

се изнамерането нас още 
така че след 

построяването на тоя цех 
него

тел на
вима ще работат обще 200е питаловложенията в този об

ект накратко се изказа пред 
седателят на ОС инж. Йован 
Петрович, а за значението на 
обекта от стопанска 
точка говори директорът на 
Горското стопанство във Вра 
ня Зоран Додич.

Според изнесените 
капиталов ложенидта в този 
обект възлизат на 20 милио
на динара. За строителни ра 

в раз- боти ще бъдат

поради 
че за един

души. концепция на
Счита се, че брояат на 

тите лица ежегодно
зае 

ще рас-осведомява
Ст. Н.гледна

самоуе, че ооновните 
организации са длъжни 

плентни
правилници за разпределение 
да доставят най-късно до за
плащане аконтациите за януа 
ри. До 17 януари от 40 тру 
дови организации и общности 
в Димитровградска община — 
само 13 са доставили самоу
правителните актове. В Служ
бата по обществено счетовод 
ство в Димитровград ни оове 
домиха, че е оформена чети 
ричленна комиоия за проуч
ване на правилниците 
митровгр адските, пиротските, 
бабушнишките и белопаланени 
те трудови организации и об-

отком-
самоуправителните данни

въз

.. изразходва
ни 14 милиона, за оборудва 
не 6 милиона 
оборотни

до-
и за постоянни 

средства над 2,3 
милиона динара. Предвиж
да се строителството на обе 
кта да приключи до края 
текущата година.

След построяването 
цеха за масиви и 
кцията на

е
самоу- 

в органи 
сдружения 

труд при Общинската скупщи
на- Общинския оиндикален съ 
вет и обществения правоза
щитния на самоуправлението.

на ди
реконстру 

Дъскорезницата 
общият доход на ООСТ Гор
ска секция в Сурдулица щеД. С.

Първата копка
СТРАНИЦА 6
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ЗАЩО в босилеградска
ОБЩИНА НЯМА СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ?

СЛЕД КООПЕРИРАНЕТО 

ПЪЛЕН ЗАСТОЙ

НАШИ СЕЛА

МИЛИЦИ-СЕЛО С 

АМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВЕ
ща и естествени ливади и над 1000 уРНТ яАИ хектаРа паси- 
естествени ливади ° хектаРа висонодобивни

ЕДВАМ ли някое село
Босилеградска община 
такива резултати като Милее
ли. След войната особено вни 
мание бе обърнато на обра
зованието. Тук воички деца за 
вършават основно образова
ние. От селото има вече 45 
висшисти и 60 души със сред 
на опециална подготовка По 
този

дойдат тук да работят. През 
последните години тук са на 
правени изследвания и 
южната страна на Милевска 
планина са намерени залежи 
на фосфатни руди.

За тая година се предвиж 
дат амбициозни планове. Пре 
ди всичко в селото трябва да 
се доведе вода в училището 
и построи чешма пред учили 
щето за населението. За та 
зи цел се събират средства 
чрез самооблагане, а 30000 
динара дава Заводът по хиги 
ена от Враня. След това ота 
рото училище ще бъде адап 
тирано и в него ще работ
ят общеотвените организации 
делегатите, мировния съвет.

В областта на земеделието 
също така се предвиждат но 
ви начинания- Около

в
иманерални торове, животновъдна 

храна и семена за създаване 
-на 'изкуствени ливади. Сега в е 
че разполагам с 2,5 хектара 
изкуствени ливади, 
свнодобивът е твърде 
'изтъква Младенов.

От разговора узнахме, че 
този животновъд разполага с 
голямо количество мляко, кое 
то засега ои остава неизпол
звано. Едва когато започне да 
работи изкупвателния пункт, 
който се строи в Г. Лиоина — 
и за млякото ще има сигурен 
плаомент.

от

от които 
висок -

ИЗХОЖДАЙКИ 
ваните възможности

от неиапол- 
специали- 

стите твъ.рдят, че в Босилегре 
дека община има 
отглеждане към 100 хиляди 
овце и 20 хиляди говеда Раз
бира се, при 
това животновъдно производ
ство, като трайна перспекти
вна насока на босилеграДскидт 
земеделец бъде организирано 
По-точно, ако се стигне до ма 
сово сдружаване на животно
въдите както повелява Закона 
за сдружения труд.

кинства имаме оключени до
говори за угояване на 3-хиля
ди овце и 300 говеда по гаран 
тирани изкупвателни цени. Ко 
оперирането се оказва I— 
изгодно и за организацията и 
за частния производител. През 
тази гоДин а пл ани р а м е 
риране за двойно повече до
битък ако обезпечим необхо- Дали и при накви условия 
димите средства — казва инж Младенов би се сдружил с 
Димитър Йорданов, завеждащ 00ст „Напредък”? 
отдел коопериране с частните 
производители в ООСТ „Нап
редък”.

начин младите милевча 
ни днес се ползват с добро 
име като специалисти в Ско
пие, Белград, Ниш, Босилеград 
Враня и др. места в страната 
Селото има ново

условия за
все по-

положение ако
училище, 

което е построено чрез мест 
но самооблагане и помощ от 
общината и републиката.

Днес в Милевци е учител 
Борис Стоименов. Той прека 
ра тук цели 24 години.

— Населението от Милевци 
хубави

ноопе-

— За това нещо изразявам 
пълна готовност, но при услс 
вие да получа пълна здравна 
защита и пеноионно осигуря 
ване. Засега обаче такива ус
ловия
— каза той.

селото— казва той ще се гг»вдигат изкуствени лиЖЕЛАНИЯРЕЗУЛТАТИ
Всички грижи във връзка с 

развитието на животновъдство 
то и сдружаването на произво 
дителите в тази област 
ла Основната

По следите на тази инфор
мация, от земеделеца Занко 
Младенов от с. Горна Лисина 
поискахме отговор да ли е до 
волен от досегашното коопери 
ране с ООСТ' „Напредък” и 
защо не направи още една 
крачка напред, за да бъде ця 
лостно сдружен.

— Вече три години коопери 
рам с ООСТ „Напредък” и от 
резултатите съм доволен. От
глеждам седем говеда, които 
съм длъжен, според договора 
да предам на тази организа
ция. Миналата година по до
говорена цена извърших про- 
хиляди динара. Това не - е го- 
дажба на юнци и получих 30 
лям доход, понеже годишно 
мога да отглеждам двойно по 
вече добитък — казва Младе
нов.

не са ми предложени

УСЛОВИЯ
С въпроса защо в Босилег 

радока община няма одруже- 
ни земеделци се отнеоохме и 
до инж. Басил Захариев, ди
ректор на ООСТ „Напредък’'.

— Считам, че за това меро 
приятие не са създадени вси
чки необходими условия- Със 
сегашното дребно животновъд 
но производство, каквото е 
при мнозинството земеделски 
домакинства не може да се 
осъществи одружването. За 
разгръщане на животновъдно
то производство е необходимо 
увеличаване на фуражната ба 
за. За това пък начинание е 
необходимо по-дълго 
Защото изкуствените ливади 
не могат да се създават за 
една нощ 
ри е в,.

Според него процесът на 
одружаване в настоящия пе
риод ще се ускори ако в об
щината се създадат някои ос 
новни промишлени обекти. Е- 
дин от тях е кланицата. През 
тази пролет ще се извърши 
реконструкция и модерниза- 
ране на този обект с изграж
дането на два хладилника за 
дълбоко замразяване на ме
со. Не по-малко значение ще 
имат изкупвателните пунктове 
за мляко, които тази пролет 
ще започнат с работа в Г 
Листна и Райчиловци. В нача
лото от частните производите
ли тук дневно ще се изкупу
ват към 2 хиляди литра краве 
и овче мляко.

В подготовката за сдружава
не на земеделците Захариев 
голямо значение вижда а из
граждането на производствени 
цехове за преработка на жи
вотновъдна храна и на карто
фи. В производството на кар
тофи например биха могли да 
се сдружават най-малко 2 хи
ляди домакинства. Проектите 
за тези обекти са готови, а 
реализирането им ще започне 
когато се обезпечат необходи
мите средства.

е пое-
организация 

дейност и из
купуване „Напредък” от Боси- 

След обединяване на 
трите земеделски кооперации 
тя засега е единствената орга 
низация, действуваща в 
област. Не бива

за
селскостопанска

ле град.

тази
да се отрече 

че не е оспособена успешно 
да реализира мероприятията, 
свързани със сдружаването 
Тук работят петима агрономи 
и неколцина специалисти със 
средно образование. Обаче, 
въпреки това досега в Босиле 
градска община няма нито е- 
дин сдружен земеделски про
изводител. Защо е така?

— Досегашната организация 
своята стопанска дейност гла 
вно насочваше върху коопери
ране със земеделските произ 
водители и тук резултатите са 
налице. Например с 180 дома

Милевци: някога ученици — сега специалисти
традиции в образованието и 
възпитанието на децата. За 
това имат заслуги учителите 
Тихомир Проданович и Михай 
ло Томич, които между двете 
войни са работили тук. Те са 
били твърде прогресивни хо 
ра и затова се залагали да раз 
ширяват просветата и култу
рата всред селяните на това 
бедно село. Михаило Томич 
след това взел участие 
НОБ и 
рой-

Сега в Милевци, поради ми 
грацията на населението има 
само единадесет ученика.

Милевчани обичат своето

вади. Тук има добри условия 
за развитие на животновъд
ство. Има и хора, които ис
кат да сътрудничат с коопера 
цията въз основите на Зако 
на за сдружения труд. Съще
ствуват още много неизпол
звани възможности за разви
тие на земеделското произ
водство. Една от тях е съЗДа 
ването на система за напоява 
не на площите, По Милевска 
планина има много извори. 
Те могат да се акумулират 
през зимата, а през лятото да 
се напоява почвата.

Ако се използват всички 
тия възможности и природни 
условия милевчани ще могат 
да създадат в своето село 
още по-добри условия за жи 
вот.

време

Кои са пред
сдружаването?

— От ООСТ „Напредък” по 
намалени цени получавам ми-

имствата на изтъкна Заха-

в
станал народен ге-

СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ

Без добър кошер 

няма успех село и затова влагат усилия 
за уреждането му. Те имат 
надежда, 
ще се отнрият фосфатни ми
ни и всички милевчани

че тук един ден

С. ЕвтимовщеимаПЧЕЛАТА е много полезно насекомо и 
важна роля в живота на човена. Покрай това трудът 
на човека е минимален при отглеждането й спорел 
онова което тя дава, С малко труд човек може Да 
има добри приходи от пчелата.

Нашата страна има много добри условия 
отглеждане на пчелата, но тези условия не са из
ползваш напълно. Особено добри условия за развитие 
на пчеларството съществуват в планинските райони 
Покрай това с пчеларство могат да се занимават и 
хора ко^о не могат да ое занимават с тежка физи- 

работа (пенсионери, болни и пр.
Този път ще говорим за кошера като условие 

за развитие на пчеларство™. От кошер..зависи много 
дали добивите в пчеларството ше бъдегг Аобр^ При 
добър кошер може да се получидо Р 
ните обаче потвърждават, 48 97 г,жалян,це у нас
ое получи и по 100 ша^ношера Огромно число 
малко внимание се обръща иа Н0Ш“Г„' ' т и «мент
пчелари сами ои правят кошери като знаят и умеят,

^Гно^ГзГтГ^Г^ГГ — ** 
&тГ;№^

сега най-добър иошер. Добивите в този и Р 
нават всичка оот—Този кошор^а и „а

студ и топлина и пр-

СЛЕД РАЗГОВОРИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА:

Земеделците с пълна здравна защита
за

НА ПРОВЕДЕНОТО съвмест 
но заседание на Председател 
ството на Общинската 
ференция на ССРН и на Об 
щинския синдикален съвет в 
Босилеград бяха резюмирани 
резултатите от публично обсъ 
ждане в общината във връз
ка с въвеждането на пълна 
защита на земеделските про 
изводители в Южноморавсиия 
регион до 1980 година.

От страна на тези два фо 
рума бе констатирано, 
предложението на Регионална 
та самоуправителна общност 
земеделците да получат еднан 
ви здравни права както и ра
ботниците, в 
община е прието. От 37 мес 
тни общности 22 са изцяло 
нриели предложените реше
ния за въвеждане на пълна 
здравна защита на земедел
ците. От 30 ооновни и трудо 
ви организации, които ще уча 
отвуват във финансирането на

здравната защита на земедел 
ците, 20 са дали положително 
мнение за провеждане на та 
зи важна обществено-социал
на акция-

На проведеното заоедание 
бе изтъкнато значението 
това важно мероприятие, ко 
ето трябва да се проведе на 
практика. При това обаче бе 
посочено, че воички земедел 
ски производители в Босиле
градска община не са в със
тояние сами да заплащат об
лагите за здравното осигуря 
вам е. Защото в 
преобладават остарели дома
кинства, чиито икономически 
възможмооти са твърде 
раничени. Затова бе прието 
предложението 
общност за здравно осигуря-

кон-

ческа на

че
още

общината
Без съмнение, с осъществя 

ването на тези инициативи се 
създават благоприятни 
вия за сдружаване ма земедел 
ските производители ю Бооиле 
градска община. Необходими 
са обаче и други инициативи 
които по конкретен м непос- 

начин да ускорят

в
Босилеградскауоло- ог-

Регионалната

ване да търси допълнителни 
средства от Републиканската 
здравна общност за този вид 
здравно осигуряване.

зултати в 
пчелата от редотвен 

процеса на сдружаване.Инж. Н. ДИМИТРОВ в. в.в. в.
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ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ
УЧЕНИЦИ ПРЕЗДИМИТРОВГРАДСКИТЕ

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ПО-СЛАБИ
което бе набелязано и

УСПЕХЪТ НАБЕЛЕЖКА
Г

БРАВВ“, НО ЗА ПУБЛИКАТА ■ ■ ■
99

ГОСТУВАНИЯТА на извеотни (професионални) 
изпълнители на народна, или забавна музика, в Дими
тровград винаги посреща с голям интерес. Това е и 
основателно, като се има предвид доброто изпълне
ние, професионалното отношение и истинското достав
яне на удоволствие с качествените изпълнения на бол
шинството гостуващи.

За съжаление, между гостуващите професио- 
налци-изпълнигели, не всички се отнасят с необходи
мата сериозност, профеоионалност, дори и приличност. 
Последен пример за това е гостуването но Драгослав 
Михайлов ич
Брачна двойка, която и друг път се е представяла 
пред димитровградчани, но в по-хубава светлина.

Този път. най-меко казано, подцениха Димитров 
градската публика. Нито един път не въодушевиха с 
изпълнението си. въпреки че димитровградчани знаят 
топло да наградят всяко хубаво изпълнение. Може би 
това е последица на позастарелия им репертоар.

Струва ни се обаче, че не толкова изпълнени
ята, които в моменти преминаваха в комико-гротен 
сни гимнастически упражнения, колкото с несериозно
то си отношение, с „непрофесионалността" и прене- 
брежието, подцениха изцяло посетителите.

Веднага да кажем,- че публиката, димитровградска
та публика, се държи прилично и с достойнство. Като 
изключим поединачни подсвирквания, дюдюкания и 
гласани негодувания, огромното мнозинство понесе 
„отоически” некачествените изпълнения-

нието,
на Л7>рвото тримесечие, оста- 

без забележителен 
Учениците «а тези часо

ве са нередовни и невнимател 
— мазаха ни в гимназията

от вторидобри и учениците
ноито се обучават

Най-Д»бъР 
полугодието

с 52

Успехът на учениците в сре 
дното училище в _ Димитров
град - гимназиста ,№■ Б- Тито , 

отношение миналата годи
на на същия период е 
слаб. Средната бележка е 2,93

по ус-клас,
старата програма, 
успех в края на 
отчетоха третокласниците

положителен успех.

шаха
лех.

по по ни
на сто

в ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „м 
ПИЯДЕ" СРЕДНА БЕЛЕЖКА
3,44

От общо 1194 ученици в ос 
новното училище „М. Пияде”, 
914 са завършили първото по
лугодие с положителен успех 
От тях: 282 са отлични, 290 
много добри, 251 добри и 91 

задоволителен успех. О-

„Канаринац” и Ясна Кочияшевич.

имат
баче, 279 ученици имат отри
цателен успех и това: 95 уче- 

имат по една слаба бе-ници
лежна, 54 по две, а с три и 
повече слаби има 130 учени
ци. Или пресметнато в лроцен 
ти 76 цели и 36 на ото учени 
ци са завършили с успех пър 
вото полугодие, а 23 и 64 на 
сто „паднаха”.Успехът търси упорит труд

Най-добър успех помазаха 
учениците в подведомственото 
училище в Желюша, и то пър 
вонласниците. Най-слаб успех 
са поназали учениците от сед- 
ми клас, чиято средна белеш 
на е 2,2.

отбелязване 
броят на отличните ученици е 
намален, а увеличен броят на 
учениците с много добър ус
пех, донато ученици с задово 
лителен успех изобщо няма.

В училището узнахме,' че в 
сравнение с миналата година 
и отношението на 
към работата, сега е по-несе- 
риозно. Това се манифестира 
и чрез броя на отсъствията — 
5.454, или 14 изгубени 
за всеки средношколец, а ми 
налата година в същия пе
риод се падаха по 10 отсъст
вия на ученик. И по броя на 
отсъствията 
са шачело.
Опитите с допълнителни обу

чения да се поправи положе-

За чее,а миналата година е възлиза
ла на 3. И броят на ученици
те с положителни бележни по 
всички предмети е с два про
цента по-малък в отношение 
на миналогодишния и възлиза 
на 39 на ото. Именно само 155 
ученици с положителен успех 
завършиха първото полугодие 
от общо 402 средношколци.

За отбелязване е, че най- 
слаб успех са показали учени 
ците от първи клас, между ко 
ито 130 ученици или 67 на сто 
са със слаби бележки. Тревож 
но е, че 62 първоклаонина и- 
мат по шест и повече едини
ци. Средната бележка на уче
ниците от първа година на 
средно насочено образование 
е 2,55. Обаче, не са много по-

Изглежда, че немалък брой професионални из
пълнители се отнасят непрофесионално, когато 
насае за публиката. Дали считат, че Димитровград 
„провинция" и че в провинцията не важат законите 
на приличието? Най-меко казано, това е късогледство 
което овидетелствува за липсата на необходимата кул
тура.

се
е

За слабия успех разговарях 
ме и с директора на училище 

Васил Николов, който 
ни наза, че учениците нередо 
вно учат уроците си, нередов
но посещават допълнителното 
обучение, непланово използват 
свободното време и прочие.

Поради туй, учителският съ
вет е взел решение, в бъде
ще да се обърне 
внимание върху възобновява
не на учебния материал в по- 
слабите класове.

Така или инак димитровградската публика заслу 
жи едно „браво" за държанието ои. учениците

то
Очевидно, организирането на такива гостувания 

не бива да се препусне на менаджери, чиято настой
чивост да се обезпечи концерт понякога наистина над 
делява пред добрите съображения-

часа

Или може би в договорите, които се подписват 
би трябвало да стои и една кауза, която ще регла
ментира професионализма и сериозноотта, като за
дължим изпълнителя към минимум професионално 
отношение. В противен случай 
сцена трябва да остане затворена та 
бари”.

по-голямопръвонласницитедимитровградската 
такива „печал-

Да кажем накрая, че на тоя концерт приятно 
изненада Биляна Груич, самодеец — изпълнител, 
която публиката каза, че все, още славата не я

Освен това, в училището ни 
осведомиха, че в течение на 
първото полугодие на тази у- 
чебна година са имали и реди 
ца обективни трудности в ра
ботата, между които недостиг 
на учебни помещения, поради 
което в училището се работи 
в три смени, недостатъчно ор 
ганизирано кабинетно 
ние. Все пак най-гежно падна 
недостиг на учебниците за пъ 
рви, втори и пети клас на бъл 
гарсни език, защото в тези 
класове се работи по нов план 
и програма, 
учебници.

за
е БОСИЛЕГРАДглавозамаяла.

Ст. Н.

А. СТОЕВ ДИРЕКТОР 

МА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ЦЕНТЪР
БОСИЛЕГРАД

ВТОРИЯ ЕТАП НА СРЕДНОТО 

НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
обуче-

Трудовата общност на Орел 
ношколския образователен це
нтър за насочено образова
ние „Иван Караиванов” в Бо 
оилеград за директор на това 
училище избра Асен 
преподавател по физика.

Стоев

ния живот в 
община.

Босил вграденаДо 15 февруари тази годи 
на в основните и трудови ор 
ганизации и в общеотвено-по 
литическите организации 
Босилеградска община ще бъ 
де обсъден проентат на ос
новите на втория етап на 
средното насочено образова
ние. Този проект е утвърден 
от компетентните просветни 

и политичесни органи на 
Скупщината на СР Сърбия-

Трябва да се отбележи, че 
този документ с решенията 
ои, придава голямо значение 
на предстоящото преустрой
ство на образователно-възпита 
телния процес на средното 
образование. С оглед, на фак
та, че в Босилеградска общи 
на работи Средношколсни об 
разователен център с 550 уче 
вика, обсъждането .на 
документ никак не може да 
бъде само формален 
Защото с реализирането на 
изискванията от втория етап

на средното насочено образо 
вание, това училищно ведом
ство в общината трябва да 
получи яоно определено 
държание по отношение

но със старите

В. В. А. С.в СЪ-
на

школуването на надри за пот
ребите на

Стоев

Заедносдружения труд и 
подготовката на надри за по
нататъшното им школуване. е роден 1928 година 

в село Ракичево — Босилеград 
ска община. Завършил е При

Осещам, че раждат се 
извори на искрено щастие 
в моята душа 
и че пги ги будиш 
будиш

в. в.

Р одо-матемятиче сни факултет 
група физика. В бившата бо в мен живота.

силепрадска гимназия е рабо 
повече от 15 години, 

вранената

Пленена от обич,
от спомени и мечти __
отивам всякъде, 
депо мога да те

ТИЛ а
във пет години.
Член е на Съюза на комунис 
тите от 1948

намеря,

Намирам те в душата си, 
в обичта 
и мечтите,
намирам те в спомените

година, а също
така е и член на Съюза на 
бойците ат Народооовободител 
ната борба. Дълги

на сърцето.този

въпрос. години не 
и антивно учас

твува в общеотвеночголитичес-

посредствено

Деница Илиева
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ГОРНОЛИСИНСКАТА МЛЛДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЛОШИ УСЛОВИЯ
Л Един ОТ г ш я ш я
щения. Залата 
ски склад

основните 
местнгя

проблеми г 
кооперативен

е липсата на поме- 
дом — търгов

в но Същински ме още я пол
зва Ооновната организация за 
търговия „Слога”. Всъщност 
тя е сега преобразена в тър
говски склад.

След едно партийно съб
рание, на което твърде енерги 
ч!но търсехме залата да бъде
отправи ©на 
стигна. Обаче за 
тя отново бе задръстена със 
стоки. Ето 
ние, че в разрешаването на 
този проблем, който не зася
га само нашата младежка ор
ганизация, но и останалите се 
ла, в които съществуват 
перативни домове, трябва да 
се включи и Общинската са- 
моуправителна културна общ- 
ноот. Именно тази общност 
още преди една година даде 
инициатива кооперативните до 
мове да се отстъпят на мест
ните общности, но след

не предприе нищо — изтъкна 
Асенова. на, защото ооновното учили

ще и ученическият стол 
без вода, а без 
же да започне с работа и из- 
^пвателният пункт за мляно 
Също така вода е необходима 
и за здравната амбулатория, 
която както се очаква, трябва 
да започне с работа през тази 
пролет

са
Организацията на Съюза на 

социалистическата младеж 
Горна Лисина — едно о,т най- 
големите босилеградсви села 
наброява 30 дейни младежи и 
девойки. Досега, а и 
с а мо и н и ци ати вно 
богатата и

вода не мо-Стоянов казва, че младежка 
та организация в селото успе 
шно действува и подема пол
зотворни инициативи, някои от 
които вече се претворяват на 
практика.

в

занапред 
разгръщат 

разнообразна дей
ност, с която дават важен

до това се и изтъкна Стоянов.
— Досега редовно участву

вахме в провеждането на ко
мунално-битови акции, органи
зирани от местната общност 
Става въпрос за изграждане 
на пътища, уреждане на цен
търа на селото и др. През та
зи пролет нашагта младежка 
организация ще участвува 
прокапрването на водопровод 
който да обезпечи центъра на 
селото с достатъчно ноличест- 
во питейна вода. Нуждтие от 
такъв обект са налице отдаз

кратко време
при

нос в съвкупния обществено- 
политически живот 
Въпреки оскъдните условия за 
работа, вече дълго време по
демат добри мероприятия, с 
които създават интересен' 
турно-забавен живот 
решително се включват г 
лизирането на комунално-бито- 
вите акции, които 

общност.
Между най-активните 

в е от • тази

Този младеж счита, че мла
дежката организация е готова 
да участвува и в други акции 
организиращи се в селото. О- 
баче, когато става 
осъществяване 
■идейжъп олиги ч еск а 
е нужна непосредствена 
мощ от Общинската младеж
ка конференция- За 
изостава.

защо съм на мне-
в селото

въпрос за 
на по-богата 

дейност,кул коо-
и все по- в по-в реа

сега тяРада Асенова

ства, а младежи и девойки 
има все по-малко. Обаче усло 
вията за такава дейност са 
доста ограничени. Един от ос
новните проблеми 
на подходящи помещения, в 
които да се събираме, дого 
варяме и взимаме решения за 
акции. Също така 
помещения за културна изява 
на младите в нашето село — 
казва Асенова.

Вече дълго време тази мла- 
организация упорито тъ 

рси да й се даде да ползва 
залата в кооперативния дом 
която е твърде подходяща за 
организиране на разнообразни 
културно-художествени прог
рами. Формално собствения на 
залата е местната общност

организира
местната

члено
организация са 

Рада Асенова и Симеон Стоя
нов. Същевременно 
са членове на Съюза 
мунистите, а на неотдавна про 
ведените избори в първичната 
партийна организация Стоянов 
е избран за делегат на Общин 
ската конференция на СНС в 
Босилеград.

Ето какво

В. В

ДИМИТРОВГРАДтоваи двамата 
на ко- е липсата Петима нови стипендианти на 

Титовия фондлипсват и

По решение на Съвета на 
Титовия фонд на СР Сърбия, 
от територията на Димитров 
градската община, за 
учебна година стипендианти 
на Титовия фонд станаха 5 
нови кандидати. Между сти
пендиантите двама са студен 
ти, а трима оредношколци.

От територията на Нишкия

регион стипендии са получи 
ли общо 140 кандидати. През 
миналата седмица в голямата 
зала на профсъюзите в Ниш 
в присъствие на високи съюз 
ни функционери, четвъртата 

тър-
подписаха догово-

те казват за дей
ността на своята младежка ор 
ганизация и за условията при 
които тя работи:

дежка
тази

— Нашата основна цел е ра 
згръщане на организирана об- 
щсетвено-политическа и прак
тическа дейност, която да се 
почувствува в селото, в което 
преобладават старчески семей

генерация стипендианти 
жествено
ра.

Симеон Стоянов Д- С.

Из историята на СЮК

Съдебен процес срещу 

комунисти 1930 г.
полицията не било трудно 
да арестува и останалите 
комунисти. За късо време 
били арестувани и Илия 
Ммловаиович, Стайко Пау 
иович, Димитрие Стоилко- 
вич от Ниш, Славко Тасич 
от Крагуевац, Стоян Стоян 
ов от Цариброд, Велимир 
Стамеповнч от Пирот, Кос 
та Маримкович от Пирот, 
Младей Глигорисв от Цари 
брод, Костадин Алексов от 
Цариброд, Костадин Недел 

Лесковац, Христо 
Полицич ог Грабовац, Ми- 
ливойе Феликс от Белград, 
Марич Петрович от 
Любеш, Живоии Томаше- 
вич от Ниш, Кръста Йовнч 
от Ясенице, Йован Кръстич 
от Зайечар, Манойло Джо- 
рджевич от М. Извор и 
Иван Йоваиов от Шипико- 
во (България).

Между арестуваните ком 
уиисти от Цариброд били
Дъ Л ГО ГОДИ ШII ИдТ КОМ у IIИ СТ
Власаки Алексов. В обвинит 
е/шмя акт на държавния 
обвинител за Власаки Але 
ксов, се казвало че „не е 
известно 
член на 
май 1929 година е бил член 
на тайна 
организация в

В НАЧАЛОТО на януари 
1930 година в Белград започ 
на съдебен процес срещу 
двадесет комунисти от Ниш, 
Пирот, Зайчар, Лесковац и 

в Югоизточна

Разкрити връзките 
на Димитровградските 
комунисти със Станко 
Паунович. — Държани 

комуниститеето на 
пред съда смути класо 
вия враг

други места 
Сърбия, обвинени за дейно 
ст срещу режима на 
Александър.

До провала дойде след 
небди

крал
арестувамеС неговото 

в квартирата му матерна 
ли, чрез които били разкри 
ти* партийните връзки в 
Пирот, Цариброд, Зайечар, 
Лесковац и други места в 

орга

една малка грешка и 
телност, направена от стра 
на на някои членове на Па 
ртията.

На 29 април 1929 година 
около 19 часа жаидармери- 

забел

Комунисти в нишкия затвор 1929 г.

значи сдружение, което е сандър" обижда властува 
д имало за цел да пропагира щия крал.
’и'" комунизъм. В течение на 

1929 година в Цариброд от 
Младен Георгиев е приел 
комунистически афиши, зна 
чи разпространявал е афи 
ши, с чието съдържание се 
цели подтик да се овали 
държавната власт, да се 
застраши обществения мир, 
да се доведе в опасност 
обществения порядък, да 
прави пропаганда и убеж 
дава други за промяна на 
политическия и държавен 
порядък в държавата, чрез
злодеяния, насилия и Да
пропагира незадоволство при 
войниците с цел да преди
звика бунт и на края с ДУ 

Цариброд, мпте „кървавия крал Алек

кович от
Сърбия- Всички тези 
мизации били свързани с 

Местния комитет на ЮКП 
за град Ниш, откъдето поду 
чавали директива за рабо- 

Маримкович се ДъРжал 
добре пред полицията. Той 
се опитал да скрие своше 
връзки с останалите парти 
Ани организации, но иаме 
репите документи в кварти 
рага му разкрили и негови 
хе връзки с Белград и Заг- 
пеб. Между арестувалите 

и Станко Паунович.
арестуването 

готвил да изпрати 
материал за Цари- 

брод И това вестниците ,,Мл 
ади болшевик , "ЪЮ™™1 
ЮКП, и „Класова борба .

стът Мустафа Дедич 
язал покрай ж. 
в Ниш един човек, 
носел голям колет. Същият 
изпаднал съмнителен на жа 
ндарма, който го спрял и 
поискал от него да му по 
каже документите си. След 
като това той отказал бил 
го арестувал и в полицията 
разкрили, че в колета се 
намира един циклостил и 
голямо количесто афиши. 
Арестуваният бил 
Маринкович, член на 
иия комитет на 
Ниш. Той имал за задача 
след отпечатването на афи 
шите „Към трудовия народ 
ог града и солата на 
ки националности в Югосла 
вия” да ги прехвърли в сво
ята квартира.

л. линия
КОЙТО В обвинителния акт се 

говори за революционното 
минало на Власаки Алексов, 
за неговото участие в Септе 
мврийското въстание през 
1923 година и за бягството 
му в Югославия след това.

Процесът срещу арест 
уваннте комунисти не мож 
ал да постигне желсиото. 
Комунистите имали отлично 
държание и използвали тр 
ибюната на съда за разбо- 
личаване на кралската дик 
татура в Югославия след 
шестоянуарската диктатура 
в страната. Всички били 
осъдени па 
вор от пет 
години.

та.

е
Вбил

момента на
той се
партиен

Милан 
Мест 

ЮКП в
кога ;е станал 

Партията, но допа

тъмничен зат 
до двадесет

Б. Николов

всич- комуиистическав нишката 
организация

След провала 
партийна на
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ДИМИТРОВГРАД
ОПАКОТО НА ВЪПРОСА За последователност в настаняванетоСнегът не е виновен ■ ■ ■

Втората категория се полу 
квалифицирани лица, 139, 
които 115 са жени. Те, в бол 
пиянството случаи, имат „Ба- 
гаткурс" 'или подобна квалифи 
кация-

Квалифицирани 
са 44, а със средно образо 
вание, предимно с гимназия 
115 души.

Освен тях зачислени са и 
12 със полувисше и 12 с 
виеше образование.

ПРИ ОБЩНОСТТА за настаняване на работа в Ди- 
има 1200 души, търсещи работа. Те са ре и 

брой 6 реален и дали всички за- 
работа е отделен въпрос, ноито

отВаско Тодо- 
на Изпълни* 

на Общинската

По думите на 
ров, председател 
телния съвет • I . „
скупщина в Димитровград, до 

1 ^ стигна

Съобщенията в Димитров
градска община през зимните 

без обективни I ;............

митровград
трирани, но иолно този 
числени се нуждаят оти съответен анализ.

причинидни,
бяха нередовни.

Ще посочим нянои от при 
чините, които доведоха до

изискваположение се е 
ло поради прибързан оста

инспекция от

това Ако имаме предвид, че за 
какаото и да е работа е нуж 
но основно образование, ясно 

настаняването на те

на I болшинството 
над 840, са без вшива 

квалификации и без

работнициОсвен това 
от тях, I 
то и да е 
основно образование, а миози 

хора в напреднала въ3*

съобщит ел н ата 
'•Нищ.

състоянието.
Според един договор между 

представители на общинските 
скупщини Димитровград и 
Пирот на „Ниш-енспрес” 
дадена възможност през зим 

месеци, когато през Вид 
лич пътя е непроходим 
превозва пътниците от 
ровград до Сенокос през Пи
рот.

Който и да е виновен за 
случилото се, гражданите от 
откъснатите села не заслужа 

бъдат без превоз до

личи, че 
зи лица е трудно.на са 

раот.бе

ват да
центъра — Димитровград.

Предприятието за г “ 
нередовно 
пътят

ните ДИМИТРОВГРАДда
Димит щдища

Подготовка за изборите в 

общностите на интересите
„незаетите”Най-много от 

са жени — 777, а от тях 535 
са без канвото и да е квали
фикация-

отчисти сняга 
но ги прави и невъз- 
Така и на 18 януари 

за Смиловци пак нямаше про
Разбира се, при условие а в 

тобусите на „Ниш-експрес да 
спират т. е. не взимат пътни 
ци на автобуоните спирки 
Пиротсна община. Валиднос
тта на посечения договор бе 
ше до Нова година.

можни.

воз. Всично това говори, че на
станяването на работа на 
определени категории ще бъ 
де трудно, без оглед на «уж 

В дите на трудовите организа
ции. Особено в затруднено по 
ложение са неквалифицира
ните работници и за лицата с 

да гимназия.

Ако имаме предвид, че в те 
чение на миналата година на 
работа са приети 70 лица, на 
кто и 80 на временна рабо
та, може ясно да се види, че 
настаняването ще бъде про
блем и през настоящата годи

и
на Об бе наСъответните органи 

щинената скупщина в Дими
тровград осведомиха за това 
компетентната инспекция 
Ниш, Регионалната самоуправи 
телна общност за пътища 
канто и предприятието за пъ

Целта на договора 
временно да се 
воични технически и

за изборите, 
смисъл е договорено на 

скуп- 
самоуправител

Миналата седмица в Дими- 
среща

«а секретарите на воични са 
моуправителни общности на 
'интересите в общината с 
председателя на ОК на ССРН 
Сърбислав Златиович. На 
срещата предимно се разго 

подготовките на 
за де

легации и делегати в Скуп- 
щините на сегашните девет 
самоуправителни общно ти в 
Димитровградсна община.

извържат
другитровград се състоя

в подготовки 
този
първите заседания на 
щините на 
«ите общности изборите 
се обявят за разписани.

неПонеже компетентните 
продължиха навреме този до 
говор, съобщителната инспен 
кия при Междуобщинсната ре 
гионална общност в Ниш, вед 
нага забрани превозване 
пътниците на тази линия- 

Така, осем селища в Дими 
тровградска община оотанаха 
откъснати повече дни от цен
търа на комуната.

ти щата.
Положението обаче не 

подобрява.
За това и да завършим сю 

«ародната поговорка „Снегът 
показа кой нанъде върви...”

се
варя за 
предстоящите избори

на
е до

1 февруари текущата година 
да се проведат отчетни засе
дания, а акцент на 
трябва да бъдат набеляза
ните нови самоуправително-де- 
легатски опити и задачи.

Освен това, решено

отчетаД- С

на.
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ

Безспорно е, че с рекон
струкция и модернизация на 
производствените мощности в 
димитровградското стопанство 
ще се разрешат много пробле 
ми. Каучуковата промишленост 
„Тигър" прие в началото на 
този месец 70 нови работни
ка, от които почти половина 
та' са с гимназия. А това яс 
но говори, че този проблем 
започва да се разрешава на 
подходящ начин.

Трябва обаче веднаж за ви 
на ги да спрат случаите на не
зачитане на Обществения дс 
говор по настаняване на ра 
бота. Това създава недовол
ство и има отрицателно влия 
ние върху общия климат в 
общината. А такива случаи 
през миналата година е имало 
в гостилничарското предприя
тие „Балкан” и строителното 
предприятие „Услуга”.

Има много пропуски и в са 
мия Обществен договор по 
настаняване, понеже същият 
не е в унисон с регионалния 
обществен договор, както и 
с някои постановления на За 
кона за сдружения труд.

По думите на Сърбислав 
Злагнович, това са първите 
подготвителни мерки за про
веждане на изборите 
ви делегати и делегации в 
скупщините на самоуправител 
•ните общности на интереси 
те в Димитровградска - общи

Ще се изследва Петърлашната пещера за но-

работа на Центъра за култура 
в Димитровград за текущата 
година.

дейността. Постигнатите ре
зултати на литературно поле, 
музикалните и сценични дей 
ности, художествените излож 
би и първите резултати на 
кино-клуба, насърчяват към 
още по-голяма дейност.

През миналата седмица 
Димитровград се състоя 
седание на Скупщината 
общинската 
общност на интересите за на 
уна и нултура. На заседание 
то бе обсъден и приет отчета 
за миналогодишната дейност, 
както и проекта на предпоже 
нието за развитие на култура 
та в общината в настоящата 
година.

в
за

на.на
Д. С. Д- С.самоуправителна

ДИМИТРОВГРАД
Делегатите на Скупщината 

положително оцениха и програ 
мата за работа на Републинан 
сния завод за защита на при 
родата в СР Сръбия. Бе взе 
то и решение в рамките 
програмтта на Републиканския 
завод да се обърне по-голямо 
внимание върху 
то на Петърлашка пещера.

Освен това, на заседанието

За постепенно 

йли напълно 

здравеопазване
Делегатите не скриваха за

доволството си от постигнати 
те резултати в областта 
«ултурата през 1977 г. и изра 
зиха готовост за още по-гол е 
ми успехи през текущата го 
дина.

на

на
изследване-

НА СЪСТОЯЛОТО се през 
миналата седмица съвещание 
на членовете на политическия 
актив към ОК на ССРН, 
разисквано върху материала 
за пълно здравеопазване 
селскостопаноните частни про 

в Димитровград
ска община. След съвет цаки 
ето активистите ще обиколят 
местните общности и пояснят 
«а осигурените лица 
им права, както и 
ния, произлизащи от закона

ведено до 1981 година, селско 
стопанските 

ще заплащат по 350 динара 
годишно за член и 35 на сто 
върху кадастралните доходи, 
по цените от 1977 година.

производители

бе

на

изводители На събранията 
ните лице, които вече 
веждат,

на ооигуре-
се про 

селскостопанските 
производители трябва да се 
определят или за поотепенно к°й ИМа предимство при на

станяването на работа. Кой

Необходимо е да се каже
новите

задълже- ИЛИ пълно 
Членовете

здравеопазване.
ще решава молбите, жалбите 
и т. н. И

пък на политичес
кия актив трябва да 
«а оси гу,раните лица преиму
ществата от този вид здраве 

не са малко.

Известно е, на края да се ус 
танови отговорност за отго
ворните лица, които не зачи 
тат договора и закона.

посочатче в момента
сел скостоп ан оките 
тели са имали пълно безплат
но здравеопазване

произвоДи-

опазване, а те 
Да опоменем

само за 
дона-известен брой болести, 

то за останалите 
ли от 30 до 50 на ото. Разли
ките в цените

само едно от 
пет дни лекуване на

В противен случай ще бъде 
„кучетата лаят, керванът си 
върви”. А 
ботите не

Петърлашната пещера

бе взето и решение да се 
даде предложение на Култур 
но-прооветната общност на 
СР Сърбия на Красимир Глиго 
ров от Димитровград да се 
присъди Златна значка за ра 
бота и постигнати 
в областта на културата в об 
щината.

тях 
болен без

са заплаща
За от белязване е, че прие 

тия план обхваща широко по 
ле за дейност не изоставяй 
ни нито крайграничното сът
рудничество със съседните 
общини в НР България — Дра 
гоман и Годеч, канто и между 
републиканското и сътрудни
чеството с автономните облас 
ти. Съществуват големи

пълно здравеопаз
ване струва колкото по този начин ра 

се решават и не 
могат да се решават.

са компенои- и годиш 
ната оума за здравеопазване 
по новия Закон за

ните в фонда 
те. За такъв 
ване земеделците 
ли 20 «а сто от кадастралния 
динара годишно за 
Доход от производството 
120 динара годишно 
чле« на семейство. Обаче за 
пълното

на земеделци-
вид здравеопаз- два члена

на семейството. Новият 
здравеопазване има за 
изравни и в този

Акоса плаща- разрешим тези нереше 
въпроси, много 

ще провеждаме и 
та в областта 
то на работа и 
разрешим най-п арливите 
'Проои.

вид 
Цел да нирезултати по-леоно 

политика- 
на настаняване

вид селско 
стопаноките производители с 
работниците

севки ча
ивъз

можности за по-масово афир- 
миране на нултурата на бъл
гарската народност чрез само

обществениявза всеки
Също така бе обсъден и 

приет финансовия план на 
общността, накто

ще уопеем дасектор.
въ-

здравеопазване 
селяните, което ще бъде въ-

на
и плана за

Д- С. А. Д.
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ИЗ МИНАЛОТО НА ДИМИТРОВГРАД

IЦАРИБРОД - ГРАДЧЕ С 42 НРЪНМИ ИЗ СТАРИЯ ПЕЧАТ

„НАШ ИСТОК”, 8 ДЕКЕ
МВРИ 1934 година (Цариброд)МАЛКО НЕВЕРОЯТНО, 

действително Цариброд 
чалото на това столетие 
имал 42 кръчми. Това 
да звучи невероятно за 
дите, но за старите димигпрев-

но
нн1таему^РаеКгИс,отТОВа' 46 80е- 

прУи »нач°„о:УВаЛа В "РЪЧ

намирГиуДрния6 домата 
неотдавна починалият Ан

в на- то на Мирно Минов са влиза 
ли само служителите от общи' 
ната и околийското. Хайка на царибродските 

ловджии
е

може
мла-

Всички останали кафенета 
- предназначени за оеля 

Царибродска околия 
имала около 90 села.

били
ните. 
тогава 
Особено 
в града на пазар, нойто и то 
гава бил в петък. И както 
ват старите хора, всеки селя 
нин си имал определено кафе 

в което се отбивал. Кафе 
петата обикновено 
помещения за конете — 
ри. По известни кафенета от 
този тип са били тези на Хри 
сто и Стефан Гърка в „Стро 

чешма”. Кафенетата 
се намирали на мястото, нъ- 
дето сега са Токунските къ
щи. Тук обикновено

■я
много селяни идвали

каз

А ЛОВДЖИИ БЕЗ ПУШКИ. — ПАТРОНИ БЕЗ ОЛО
ВО. — ВЪЛЦИТЕ НАПАДНАХА ЛИЧКО. — БЯГСТВО 
НА ДЪРВО И В СЕЛОТО

не,
имали и 

яхъ
Хайката на царибродските 

ловджии на вълци предизвика 
ла оживена диснуоия, както в 
Цариброд, така 
околия- Тя е интересна и зани 
мателна. Но все пак не лрили 
ча на Калчините приказки. И 
Калчината известност бледнее 
пред тях...

Събота. Слънчев ден. Един 
час след пладне. Педесет лов 
джии тръгнаха от Строшена 

Одоровци. 
труден, но инте

ресен и приятен. Говореше се 
за всичко. Тук бяха ловджии
те председателя г. Йоца Ми- 
чич, околийския началник г. 
Драг. Танаскович 
те гости, които ловджийските 
приказки слушаха с внимание 

Дурузована кръчма кипи. 
Чорбаджи Никола 
те, но

На утре ден след дълго ча
кане се показа един вълк. 
| ръмна първата пушка, а след 
това още една. цтреляше жу 
рналистът Милосавлевич. Въл
кът се олюля и падна. Все 
пак стана и някак се превър- 
ли до чорбаджи Гроздан, кой
то го доуби. и сега той раз
правя как е убил вълк, а се
лянинът Влада Иотич и още 
един от Висок това му не лри 
знават. Казват, че вълкът бил 
убит. Но за Гроздан това не 
е важно, той продължава да 
разказва как е убил вълк.

Един вълк тръгнал право на 
председателя г. Тошич. Но 
той дълго след това си спом
нил, че пушката му е без пат
рон. Мита Златанович стреля 
вълка в опашката за да не му 
развали кожата, назват, че тъ 
рговците водят сметка за то
ва. Председателят на Ловджи 
йското дружество, когато ви
дял вълка, избягал и начил се 
на едно дърво заедно с Лич
но, а секретарят на дружест 
вогго от страх избягал дори в 
Смиловци. Той не забелязал 
че до него имало удобно дър
во. Крум бил главен за тоя 
ден. Той хванал жив вълк, а 
Новица, когато видял вълна 
започнал да бяга и с такава 
бързина изпреварил вълка и 
пръв стигнал в Цариброд. За
белязано обаче бе и отсъст
вието на Шипа. Ано той беше 
тук нямаше да бъде само е- 
дин убит вълк.

Но случи се чудо. Личко и 
Царибродски вървели заедно. 
Хайката отдавна беше спряла 
Първият беше ловджия без пу 
шка, а вторият носеше пуш
ка. Няколко вълка си срещна
ли. Личко започнал да бяга 
а Царибродски забравил, че 
има пшука и надбягал Личко 
Когато стигнали до едно дър
во започнала блъснаница. Те 
не можали да се разберат кой 
пожапред да се качи на дър
вото.

шена
и по цялата

идвали
селяните ов Висок и Забър- 
дие, докато селяните от Буре 
ла и Дерекула се отбивали 
кръчмите към гарата.

-V

Старият Цариброд
в

градчани е напълно известно, 
ще се опитаме тук да посо
чим някои кафанета 
описание 
кои хора са били притежате 
ли на същите.

Веднага срещу гарата 
намирало кафането на Яначко 
Соколов. Тук всяка вечер лю
бители на хубава музика 
вали да слушат 
пият студена бира. А 
лятото в градината били ус
тройвани танцови забави. Най- 
много се пиело шуменско пи
во. А неделно време тук ре 
довно гостувала военната му 
зика.

то Литналото, Лека Литналото 
хубаво уреденоимал

ние. Тази
чешма към село 
Пътят бешеПодобно на кафенетата 

Христо и Стефан в „Строше 
на чешма” работило и кафене 
то на Нейче Игов. Го 
било предназначено 
селяните от околните

Цариброд 
ко хотела. В

заведе- 
кръчма посещавали 

само офицери и служещи. Ед 
на забележителна

и дадем 
как са изглеждали

на

дата е свър 
зана с тази кр7,чма. Тук за 
пръв път през 1906година слу 
шателите

също 
повече за 

села.

се
са имали щастие 

да чуят музика от грамофон 
— тогава единственият в Ца’ 
риброд.

А на

и останали-

ид-
е имал и няколмузика и

през центъра на гра 
Да, където сега е „Балкан” 
бил хотела на Коста Македон 
ски, а на мястото на Соколо
вите дюняни

мястото на сегашния 
хотел „Балкан” в старата 
сграда се намирал офицерски 
ят клуб. Тук, казват стари хо 
ра, винаги било пълно. А ня
колко крачки по-нагоре, 
мястото където сега е аптека 
та — било най-луксузното ка 
фене в града на Мирко Ми
нов. Вход в кафенето не е 
бил забранен, но цените са 
определяли кой в кое кафе 
не може да влиза. В кафене

служи гости 
напразно. Вечерята ми

на в най-добро настроение 
След това ловджиите 
да спят. Една група 
кръчмата с чашка 
миоли за хайката.

отидоха 
остана в 

винце дабили хотелите 
„Видлич” и „Македония”.

на

Но най-интересно и най-про 
чуто б ило кафенето „Широк 
живот”.

До моста към ПРОТЕСТЪТ НА МИТО ДУДАСтрошена 
чешма се намирала кръчмата 
на Симо. И тук редовно има 
ло музика. Кръчмата била най- 
много посещавана

Изведнъж влиза Мита Дуда 
Какво е това? Дойдох да 

олагодарянеделно на нашия председа- 
т&л, че ни изпра™ да спим на 
слама.

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ Нима търсиш креват с 
пружини, казва някой за смет 
на на чорбаджи Мито.

Председателят отива в учи
лището, еръща се и казва, че 
Друг път за Мито Дуда 
бъде осигуран 
ват.

По нашите краще НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
НА ГРИПА; >-

V-' щеГрупа съветски и американ
ски специалисти 
епидемията на грипа. Внима
нието на специалистите е сре- 
доточено на най-новата епи-

пружинен кре-
контролират

/ ЛИЧКО УСПОКОЯВА 
ЛОВДЖИИТЕ

демия на грипа която през де 
нември миналата година вър
лува в Съветски съюз, защо- 
то патогения вирус на този 
грип изолиран и изучен в 
СССР, е неизвестен за амери 
канените учени. Освен това а- 
мериканена делегация ще по
сети изследовател ните центро
ве в Москва и Ленинград, на- 
нто и Здравния дом и санита- 
рно-епидемиологичеоната стан 
ция-

В училището слама до сте
ните. Ловджиите са 
на нея- Никой не спи. Всеки 
ои мисли как утре ще се сре
щне с вълците. Чорбаджии 
Личко води разговор. Той е ло 
вджия без пушка, а такива, 
слава на господа, имаше мно
го.

— Защо се страхувате. С 
бастуна ще убия вълн — успо 
поява ги чорбаджи Личко. И 
разговорът продължи до къс
но през -нощта.

легнали

РЩ ■: '-Л. ;;

‘ ищ.. л»:■ и/-. ■:

тж ;2

Така се завършила хайката 
на царибродските ловджии 
След това те устроили обед 
За това време един вълк вле
знал 'В обора на един селянин

%
-

'
Епидемия на грипа, която 

обхвана преди шест седмици 
източните краища на Съвет-

и разкъсал две-три овце.
С. И.

сния съюз се разшири и на 
източна Европа, достигна вър* 
хна точна преди три седмици 
докато сега намалява.

ПИСМО ОТ СТРЕЗИМИРОВЦИ

МИТКО МАРШОВ 

ЗАСЛУЖАВА ПРИЗНАНИЕ
ЯНГ ЦЕ нянг ИМА ДЪЛЖИ

НА ОТ 6 300 КИЛОМЕТРА
Янг Це Кянг, най-дъ^га ре

ка в Китай, има дължина по
вече оф 500 километра отнел- 
ното до сега се считаше. За
това сега заема трето място 

узнава
се от съобщението на Хоин-

Другарю редактор,

В РАЙОНА на Клисура ние имаме големи ус
пехи. Най-много се радваме на пътя от Клисура 
Стрезимировци. След изграждането на този път, ние 
сега имаме редовни връзки със Сурдулица.

Но този път исках друго да изтъкна. Аз счи
там, че Митно Мариннов, учител от Драинци. заслу
жава признание. Той много допринесе да се раздви
жат акции за електрификацията на махалите Кебало- 
ва, Гранитна, Смудия. Грубина. Местната общност от 
Драинци с председателя Виктор Ананиев също 
прави усилия за провеждане на нови комунални ак
ции в Стрезимировци, Грознатовци и други села.

Борис Тончев

/ по дължина в света, до

хуа.
Китайските учени са откри- 

извор на Янг Цели плавния 
Кянг на върха на нитайоно-ти 
бетеното плато. Според преди 
шиите измервания рената

дълга 5800 километра
е

такабила
докато сега дължината на те
чението й е 6300 километра 
По-дълпи течения имат 

Нил и Амазонка.
само

реките
Околността на Димитровград
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МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?ЯШШI*
I
%

парашутист? — Парашутист е човен, на 
на иоито нинога— Що е 

ногото се 
не се е начвал.

ВЪПРОСИ:
1. НОЙ е ОНОРЕ ДОМИЕ?
2. Нога е излизал вестиин

налага да слиза от дървета,

,НЛОПОТАР”?съветвайте, мога да греша и— Приятели, не ме
3. Нога е представена иоме- 

„Тодоранини" от Мар-
сам.

дията
ин Младенов?Не пръстени, 

па се кръсте
написал ннига със следЕдин америнансни писател 

ното посвещение на жена си:
„На тази, без отсъствието на 

писал тази ннига".

ОТГОВОРИ:ноято не бих на*-
1. ОНОРЕ ДОМИЕ е френ- 

наринаггурист—литограф. 
Той е роден на 26 февруари 
1808, а починал на 11 февруа 
ри 1879 година. Домие е пред 
отавител на критическия реа
лизъм. В продължение на 40 
години под псевдоним „Роже- 
лин" бичува недъзите на об
ществено-политическия живот 
във Франция- Домие изобли
чава терора на юлската монар 
хия- Лежи в затвора за обида 
на краля- В много литографии 
злъчно осмива буржоазния по 
рядък и корупцията. Графични 
те му творби се отличават с 
остър и характерен рисунк. 
По време на революцията в 
1848 създава и тематична жи
вопис („Републиката 1848”, 
„Въстание", „Семейство на 
барикадата”. Рисува също тру 
дови сцени: „Третокласен ва
гон", „Перачка". Като 
тор Домие създава бюстове 
автопортрети и др.

<*
■ ■ ■ ски

Медицинска сестра се обръща иъм лекаря:
— Донторе, нанво да правя? Всеки път, иогато се 

над болния, за да оправя възглавницата му 
термометъра, пулсът му се увеличава.

Са че ви распраям за йедну работу, ко- 
йу и вие знайете ама може да не сте видели 

сам я видел. Може да не сте виде-
наведа
или да подам

— Съветвам ви, като начало да закопчавате всич-това що
ли кико не кръстени се кръсте ...

Отидо преди некой дън у сват Тодора у 
Горну малу. Там при ши беше дошло некик- 
во девойче. Изгледа беше от град. Оно са 
не може да Би познайеш све се градсНи об
лаче. Ама за това не йе думата. ДРУГ0 са- 
кам да ви кажем ... Видим девойчето си* 
държи стиснути пръсти. Бре, 
требе да го болу .. . Седемо те толко колко 
сам ви заказувал, видим девойчето пак

ни нопчета на блузата си.

— За съжаление вашата носа опада много бързо. 
Правите ли нещо за да я запазите?

— Да, подадох молба за развод.I
ПОМИСЛИ си,

! сти
ска пръсти . . .

— Чере, реко — дали те болу палцитп 
та толко Би стискаш?

— А не дедо, рече девойчето, не болу 
ф ме, ама денъска моя другарка полага пепит,
♦ па ми рече да стискам палци . . .

Е, помисли си, младо девойче ама ве-
руйе на тея бабине деветине .. .

Да ви кажем другу работу. Преди не
кой дън улезо у йедну канцеларию. Нейе 
важну у кою и у койе место. Видим чинов- 
ничЕете пиле каве и обърнуле вилджагьете. 
Я Би пита нещо за кикво бео дошъл и темън

♦ да излезнем на вратата, йедна од п>и рече

I
скулп-

♦ ★
2. Вестник „Клопотар" е еди 

нствения хумористичен вест
иин, излиза в Цариброд (Ди
митровград) като седмично 
списание за хумор, сатира и 
обществен живот. Първият 
брой е излезнал на 1 юли 
1919 година. Главен и отгово
рен редактор е бил Милчо Ка- 
ралеев. В „Кполотар" освен 
писан хумор са печатани и пъ 
рви карикатури на димитров
градски автори. До сега не е 
достатъчно проучен. На него
вите страници е печатан мес
тен хумор, а карикатурите пре 
дставляват също 
кост в журналистиката на Ди
митровград.

х на другуту:
— Айде, са ми гледе, па че улезне не-

А кой . . .
Видим чиновничйете малко су по-старе 

од девойчето с палцити, ама па су родене у
♦♦ — Неграмотен си бре Иване, а държиш 

вестник?!.
-— Гледам на снимката нашето агроном- 

че, което не е идвало при нас три години . . .

<;>«>ф денъшньицу, не кръстене су . . .
Млого сам се зачудил ка йедън наш чо-

♦ век, за кога съм мислил дека одавна не ве- 
^ руйе у нищо що нема връзку с денъцпьицу. 
ф Требеше да идемо нещо да работимо и беше 
ф 13 децембар. Он ми одговори.

— Мани бре, дедо Манчо, денъска това 
Ф да прайимо, знайеш ли дека денъска йе три 
X найести, баксус дън ...

Че ви кажем йоще йедну работу. Това 
съм видел ама друг човек ми йе казал. Ка
же дека йедна студенка од нашия край

❖ шла да полага при професор марксизам.
• Пошло девойчето да полага тия марксизам 

и преди да отиде закачило кръст и се помо 
лило та господ да му помогне да положи 
марксизамат.

♦
е?♦
V<, така Ряд-

V
НАРОДНИ ПОГОВОРИ от 

ДИМИТРОВГРАДСКО♦ ★* С ложицу те закусуйе, с държкуту ти очи 
вади. 3. Комедията ..Тодоракини" 

от Марин Младенов досега е 
единствената комедия в лите
ратурата на бъпгарсната народ 
ност. Тя не е печатана, а само 
представена на димитровград
ската сцена през 1952 година. 
В комедията „ТоДоракини" Ма 
рин Младенов осмива прояви
те на еонафщината в първите 
години след освобождението 
'на града. Заоитена е с много 
местен хумор и затова преди
звика голям интерес 
гражданите на Димитровград.

/\>
$

! я не
Залуду работи, залуду не седи.Опо- ♦<*> Кига се превърну колата, путеве триста.♦♦ О

: о Кико ме окаш, тека ти се одзивам.О: ❖
МАНЧА ^

♦♦♦♦♦♦♦♦«
♦ Не види гредуту, види иглуту.

всред
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