Шя-тстВо
^ЙГСТнин н^_вЪЛГАРСКДГ» НАРОДНОСТ , С.Р ЮГОСЛАВИЯ
17 ФЕВРУАРИ 1978 * БРОЙ 846

АКТУАЛНО

Оправда

теАна

тревога
СЛУХОВЕТЕ,
че земеделската кооперация
„Сточар” в Димитровград
ще спре с изкупването
на млякото предизвика
тревога всред, животновъ
дите във Висок и дру
гите райони на общи
ната, нъдето се върши
изкупване на мляното
Тревогата напълно е оп
равдателна, защото из
купването «а млякото
през последните години
даде възможност за у
величение броя на кра
вите в общината. Стар
домакинства
ческите
напълно се преорентира
ха към отглеждане на
крави като
по-доходен
поминък.
Вярно е това, че ноо
перацията
„Сточар” и
ма
непродадени изли
шъци на кашкавал и си
рене.
Това й задава
трудности
финансови
Но накто ни осведоми
директорът на ноопера
цията
другарят Стоя»
Давиднов, тези
дни в
кооперацията
ще
се
разисква върху
този
въпрос и ще се търси
от създадените
изход
пласмента
труднооти с
на продукцията на сире
не и кашкавал от тази
година.
Надяваме се, че из
ходът от това положе
ше бъде положи
ние
телен още повече, че
в развитието на животно
въдството в регион Ниш
се полага много. Произ
водството на мляко през
1975 година бе 156762000
литра, донато през 1985
производството
година
на мляко трябва да се
увеличи• до 224 900 000
литра.
За осъшестява
не на този план голяма
част се пада и на ноо
перация „Сточар" в Ди
митровград. Предвид на
това в региона трябва
да се построят 180 гол е
ми пункта за изкупува
не на мляно.
Всичко това говори
покрай сегашната криза
в пласмента на произ
водството трябва да се
търсят дългосрочни ре
шения за продажба на
млечните
продукти.
има
Трябва да се
предвид и това, че при
много наши домакинства
в настоящия момент гла
вния извор на приходи
е мляното. И затова вся
но друго решение може
I
да
нанесе голяма вре
да на производителите
на мляко и в крайна
сметна и намаление на
числото на кравите и ов
цете.
Б. Н
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ГОДИНА XIX

В ИЗБОРИТЕ ДА СЕ МОБИЛИЗИРАТ МАСИТЕ

ните кадри във фабриките се
споразумяват
с
технонрацията, а не с .работниците. То
ва е твърде опасно нещо. Та
на се - стига до стълкновения
дори и до пренратяване на
работата. Нолното ми е • изве
стно, до това, главно ме.се е
стигало зарад слаби заплати
но зарад неизоълняване на
задължения към производите
лите нато самоулравители.

Тези дни президентът на Република
та Йосип
Броз Тито прие делегация
на Социалистическия съюз, оглавена от
Марин Цетинич, подпредседател на Съю
зната
конференция на ССРН който го
запозна с подготовката за избори за деле
гации и делегати в обществено-политичесните общности и самоуправителните об
щности на интересите. По този повод др.
Тито произнесе реч, в която между дру
гото каза:

ДВА И ПОЛОВИНА МИЛИОНА
КАНДИДАТА

Пред Социалистическия с.ъю
сега стои една огромна отго
-«верност, . защото
предстоят
не оамо скулщинени, но и из
бори в Съюза на комунисти
те в Югославия и .другите об
ществено-политически
органи
зации. Когато става дума за
изборите, би трябвало съгла
сно нашата делегатска оисте
ма, нолното се може повече
да се антивизират масите, осо
бено работническата класа и
младежта, относно членовете
на всички обществени органи
зации, съчиняващи Социалисти
ческия съюз. Защото по този
начин ще се извърши найдобъР подобор на най-активни
хора, на които ще може да
се доверят отговорни обще
ствени функции и ще се обе
зпечат за отделни места да
се изнамират най-подходящи
хора. Затова, по мое мнение
кадровата -политика е твърде
важна. Това е и твърде широ
ко понятие. Не са касае само
за грижа за надри и тяхното
настаняване на работа. Това
много повече е политически
въпрос от огромно значение
Трябва да се води сметна за
хората, които могат много по
вече да допринесат, отколко
то що допринасят иначе, но
за тях не се знае къде са и
какво правят. Сигурно, това не
е само задача на Социалисти

Г

Титовите думи
винаги са ве
рен указател
към прогреса

чесния съюз, но на всички
организации, които са включе
ни в него, а на първо място
на Съюза на номунистите.
ГРИЖА ЗА КАДРИТЕ

В предизборната дейност
трябва да водим ометка не са
мо за хората, които ще пое
мат отговорни длъжности, но
и за надрите изобщо. Твърде
важно е и как Социалистиче
сният съюз ще саздава усло
вия за предлагане на кандида
ти, кан ще обезпечат да се
хора
изберат най-способни
ония които найчиного могат
да допринесат.
Облягайки се на работници
те във фабриките, на селяни
те и номунистите на село, на
всички ония- ноито най-добре
познават положението в свои
те среди, ще се обезпечи в

скупщините да дойдат добри
и способни хора, а не ония
които утре ще ни създават не
приятности. За правилна политина в тази област трябва
да се следи развитието на на
дрите, какви работи вършат
какви резултати постигат и нъ
де най-много могат да доп
ринасят.
Кадровата политика е твър
де важна и за по-нататъшното
развитие на самоуправлението
Длъжни сме да знаем как се
проявяват и държат отделни
хора в трудовите -организации
които за известно време би
ват .избирани на разни поето
ве. Защото има хора, ноито
не схващат своите задачи и
задължения, ноито не са до
раонали на задачите, които са
им доверени. А най-голямото
нещастие е когато ръковод-

Затова и в трудовите ..органи
зации трябва да се ^внимават
винаги да бъдат избирани найдобри и най-съзнателни хора
На мене ми се струва, че тун
не съществуваше достатъчно
антивност. Аз не считам, че
до отрицателни явления се - сти
га зарад действуаането
на
нласовия враг. Главно това е
резултат на незнание . и не
вежество. Всичко това -е -ин
терес за Социалистическия
съюз, нато наша най-голяма
организация, която трябва да
посвещава на това най-голямо
внимание.
С евединтирането на надри
ще бъдат обхванати около два
милиона и половина кандида
ти, което представлява голям
кадров потенциал. Това наи
стина дава възможност да се
извърши такъв подбор, че на
съответни места да дойдат
най-способните хора. Нашата
делегатска оистема същество
но се различава от предишни
те изборни системи, които до
пускаха, на разни влиятелни
постове да идват неспособни
хора. Сега трябва да идват на
дри, които ще бъдат под вли
яние на най-широн кръг тру
дещи се, под влияние на ония
в чиято среда работят, ноято
най-добре ги познава. И наето
яваййте да бъдат издигани та
кива хора, за които всред про
(НА 2 СТР.)

До председателя на Съюза на югославсните комунисти другаря Йосип Броз Тито

Белград

Снъпи другарю Тито,
Членовете на Общинската конференция и остаучастници, събрани на изборно събрание на
Общинската конференция на Съюза на номунистите
Димитровград,
отправяме 'Ти другарски поздрави и
в
най-хубави благопожеланияНа днешното събрание нонотатирахме, че през
изминалия период заедно в трудещите се и гражда
ните в нащата община, постигнахме значителни резул
тати в развитието на социалистическите самоуправи
обществено-икономически
отношения на по
талии
стабилно стопанство, укрепване братство и единство
осъществяване политиката на национално рав
ТО,
ноправие, системата на военародна отбрана, държав
ната оигурност и самозащита, в подобряването на об
щеотвеното, материално и социално положение на
воички трудещите се и в останалите области. На
стоявахме последователно да прилагаме решенията
на Десетия конгрес на СЮК и Седмия конгрес на
скс, Конституцията и Закона за сдружения труд.
Критически и самонритичеони оценявахме и анали*
нашите слабости и нвуопехите.
зирахме
Нашата партийна организация осъществи нрепединство
и . дееспособност, ома-сови се, подобри
ко
своя нласово^социален състав, организационно се
заздрави и надрово укрепна.
Утвърждавайки настоящите
си задачи напъл
но съзнаваме, че ни очакват крупни и отговорни за
дачи в борбата работничеоната класа напълно да
нали те
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ЦЕНА 1,20 ДИНАРА
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ри 1975 г. Издателство
„Братство" • удостоено
с Ордена братство и еди
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги
в областта на - информа
тивната и графичесна де
йност и оа приноса в ра
заптието на братството
<и единството между на
шите .народи. и народно
сти.

Реч на др. Тито

♦
;

А

★

.

С У КМ НА президента
на СФРЮ от 14 фавруе-

овладее дохода и условията на труда. Готови сме и
способни сме заедно, начело с всички субективни си
ли, нонкретно да се ангажираме върху понататъш
ното развитие на социалистическата самоулравителна
демокрация и за по-добри жизнени условия на хо
рата.
Изказвайки пълна благодарност за всичко онова, което даде и постоянно даваш за нашето самоуправително социалистическо общество, за » нашата
свобода и независимост, за мира в света, за братство
то, единството и пълното национално равноправие ,на
всички народи и народности в нашата страна и за
общ прогрес и щастие на воички хора, уверя
ваме Те другарю Тито, че ние комунистите от Ди
митровград, заедно .с воички .трудещи се в нашата
община и цядата наша страна, упорито и самоотвержено ще следим политиката на Съюза на югослав
оките комунисти и Твоите поръчения, готови ще по
срещнем Единадесетия конгрес на СЮК и че с вси
чки сили ще се застъпим за изпълняване на негови
те задачи.
Живей ни още дълги години Драги, другарю
Тито.

11 февруари 1978 г.
в Димитровград

Делегатите и останалите уча
стници на изборното събрание
на Общинската нонференция
на СНС в Димитровград
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В изборите да се мобилизират масите
(ОТ 1 СТР.)
изводителите
се знае какви
са и как могат да застъпват
интересите на производители
те и общността като цяло.

;

ВАЖНА РОЛЯ НА НОМУНИ
СТИТЕ
Аз имам впечатление, че ня
нои номунисти в Социалистиче
ския съюз не се снамериха
добре. Те трябва да бъдат мо
торна сила в Социалистичес
кия съюз, защото това са кад
ри, които са минали през раз
пи фази па революционна бор
ба. особено
по-възрастните
Би трябвало да те да бъдат
много по-активни, отн олиото
днес.
Именно,
говори
се за
това че някои се боят, Соци
алистическият съюз да не се
превърне да речем в паралел
на организация на Съюза не
номунистите. Това е лишено
от основание.
Социалистиче
ският съюз е широка, масо
ва организация, в която са
включени, канто знаем, всички други обществено-полити
нашето
чески организации в
общество. В него днес има 13
милиона членове, донато в Съю
за на номунистите има почти
1 милион и 700 хиляди души
което не е мално. Този 13-ми
особено
лионна организация
през настоящата година, кога
то се провеждат изборите, има много работа, трябва да
предприема много акции. Вие
сигурно имате ясна платформа
за бъдещата работа. Сега, пре
ди всичко, трябва критически
и самокритически да се оцени
миналата работа и да се отче
тат всички забелязани недости

тъци.

систе
Вижте, делегатската
ма още не се е изявила до
статъчно нато цяло, нито дой
де до израз в пълна степен
ролята която трябва да има
особено в скупщините. Зато
ва в скупщините трябва да
бъдат предлагани и да бъдат
избирани хора, които знаят кг
кю значи делегатска система
ноито ще знаят какви са тех
ните задължения и каква е
ролята на тази система. Вси
чки тези въпроси трябва доб
ре и конкретно да се обяонят
на хората в предизборната под
готовка.
ДА УКРЕПИМ ДЕЛЕГАТСКАТА
СИСТЕМА
Ние някога имахме Народен
фронт. Вие знаете какво прел
стзвляваше той за нас през
войната и колко важна роля
изигра, без оглед на това, че

.
пп;;чпптах че в тази
Партията тогава беше
малосни централизъм, нанво значи
даиар|^' А 0а да се внлю
числена. Но в Народния фронт ано някой приеме решение, а А““и пн0^я ив мшке
повече
имаше много съзнателни хора
нищо не прави за тяхното ре чаг н
тряова да се
които знаеха защо се борим ализиране. Това
е много важ тра, IIфй
а тря^
п^оля
и защо трябва да се борим
но нещо, което трябва да се австъпвам жените
и осо
и защо номунистите сами непостави в цялото
общество.мо,ч1с млялежта.
биха могли всичко това
да
овно на
"
'
изнесат. Тана е и днес, манар
_____
- ...
че сега имаме твърде мощен
ПО-ШИРОК НОНТАКТ С МА_
птговОРНОСТТА
Съюз на комуниотите.
Защо
СИТЕ
ЗА опи
то една страна не може да
и
.
ппгпчих въпроса за
обезпечи постоянно развитие
С превръщането на НародАз авиЧР ~ „ явлението хо
и прогрес и да запази неза
ния фронт в Социалистически
отговорността и явлението хо
висимостта ои ако всични ней
съюз е направена крачка от
ра ,на заоада я ганизаииите
ни граждани не съзнават своя
огромно значение за Ра*8и™е
фор^“в'ия°т овшения но4 кога
та .роля, своите задачи и зато на нашата страна. Но ние
да приемат р0“еняя' агат те
дължания- Затуй действувай трябва да издигаме Социали то трябва да ™ рр
’ана
те тана. че в скупщините
да стичеония съюз и начествено си р“™т п0 *" е Нравил
дойдат хора, които ще могат на еднопо-високо, съответно
както те считат,
р
най-много да допринесат
за равнище,
както що трябва но. Зарад туй «ме много за
витие й укрепване «а делегат да издигаме на пе-висоио рав
труднени. Явления на оеоз
нищо и Съюза на номунисти
юговорност има в
Р
ската система.
Бих иснал и пе този слу- те и съзнанието на
нашите низации, във вьн,яна™ тъРа°
чай да нажа, че в Социалисти граждани изобщо. Следовател вия например, а в Разни ДРУ
чесния съюз има много хора
но, не можем до се задоволим
ги сектори в
обществените
които се числят към него са
само с количеството, трябва
дейности. Затова въпроса за
МО с плащането на членски да обезпечаваме и качество
отговорността трябва
постоявнос, но не и с дейността си.
нно да бъде на дневен ред
Разбира се, трябва да се имат
Много се говореше за това
трябва незабавно да се сочи
предвид хора, ноито са твърде
че трябва да напуснем форум
онова, ноето не е добро, и ко
ангажирани на разни други
по ното ръководене. Това особе ето трябва да се поправя- Раз
стове и които не могат да
ра но важи за Социалистическия бира се, тун трябва да
се
ботят повече. Но има и голям съюз, на който е необходим
предприемат и санкции, и то
брой такива в Социалистичеколкото се мофе по-широк кон
гава такива явления Щв има
ския съюз,
които не са ак
магите и който тоябва
по-малко. Имаше такива явле
тивни. Защо делегатената сис
ж
и
Р
ния и в нашия Съюз на кому
тема трудно си прокарва път?
най-много да запознае хората
нистите. Сега ги има по-мал
Това между другото е и зас нашата политика и целите
н0( н0 едно време беше се
рад туй защото някои хора окоито стоят пред нас. У нас
отишло много далече. Няиои
ще се колебаят,
защото омалн0 се разясняват
организации започнаха да се
ще има недоверие,
защото
^
затварят себе си, вместо да
някои считат, че предишната
разни мероприятия, които се
рабоТяТ както трябва,
лред
скупщинска система е била
предприемат,
например
лицето на всички прогресивни
по-добра. Това недоверие
в
ВъВ
връзка
с
инфлация
и съзнателни граждани на на
шата страна.
делегатската система, неговосдружаването на труд
и
то значение и предимства тря
възнагрзждането
средства, с
бва да се разбива. Защото ко
С една дума явленията
на
според труда и под. А всички
гато в пълна степен започне
безотговорност не могат
да
да действува, когато налълно
тези неща трябва да се обя
се премълчават. Трябва да съ
бъде схваната от хората, тога
ществува съответна дисципли
сняват на хората. Вижте. да
ва ще има и по-малко разни
на и в Съюза на комунистите
речем, до нанви проблеми се
аномалии, които стават днес
и в обществото като цяло. А
стига в отделни страни,
ДО
И върху това ние сега трябва
ко последователно осъществим
да работим. Ние сме склонни
голяма степен и зарад това
принципа за отговорност, това
повече един другиму да се оп защото много въпроои се ре
може още повече да заздра
лакваме ако нещо не върви
ви нохезията на нашите труде
шават в тесни, ръководни фо
както трябва, вместо да се
щи се, на нашите народи и на
руми, без запознаване и мо
ангажираме приетите решения
родности.
да се провеждат. В това отно
билизиране на по-широката об
шение трябва много повече да
щественост, на народа. И то
се ангажира Социалистическият
гава някъде трябва да се скъ ДВИЖЕЩА СИЛА
съюз, защото и за него важи
са. И от малки ексцеси, ано
Комунистите в Социалистиче
принципа :на
демократически
навреме не са забелязат при
ския съюз трябва да бъдат
централизъм. Ногато решения
чините и не предприемат съо
мая-та, оная движеща
сила
която правилно насочва него
се приемат, тогава въз основа
тветни мерки, могат да изник
вата дейност. Където и да се
на тях трябва да се разреша
<нат крупни проблеми, нався
намира, номунистът трябва да
ват известни проблеми, име
къде, па и в общество, накво
бъде деен, а особено в Социа
нно тези решения трябва да
то е нашето.
листическия съюз. С работата
се претворяват в живота. Раз
Когато
в
началото
говорих
и поведението си трябва да
бира се. че тази дисциплина
за Социалистическия съюз на
служи за пример на другите
по-лесно можем да осъщестто
нооител
на
предизборната
За това ние вече достатъчно
вя-ме какво значи демократиче
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борите трябва да се използва
за най-широка мобилизация на
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говорихме и постоянно гово
рим. Но ето, още има хора
ноито считат, че Социалистичесният съюз не играе никак
в0 значение, или го считат за
трансмисия на Съюза на кому
нистите, което е израз на ста
рите догматични схващания. В
действителност това
са стра
межи Съюзът на номунистите
да се отдели от масите, да
се изтласна от масите. Накрат
но, номунистите трябва да се
в^а/така, че всички видят
че тук те са необходими, че
работят добре и правилно и
че този Груд дава резултати,
бих искал тук да спомена
и Синдината, като една от най
важните
организации,
чиято
важните
ор Социалистическия
деи
т
повече да изва
израз Синдикатът извърша
А° ва^“а р0Ля но итук
има
ва а
роля, н
ма
много недост ъц
прОИЗВО
аова
^ганиза^на произво
«нте/мте,
№
ъ
Р«
ще
Социаластичесииял съюз
може по-лесно д
р Р
мног° 3^проси' р
0 “НРВ
занимава и ноито са
за
рее за произведи .елте,
всички трудещи се.
Считам, че е добро онова
което сега сте предприели в
подготовната на изборите. Тря
бва да се знае кои въпроси
трябва да бъдат постоянно в
центъра на нашепо внимание
па и в предизборната дейност
Мисля, при това, преди всич
ко, на национализма. У нас се
е
говори, че национализъмт
опасен, но не се действува та
иа, че той навсякъде и енер
гично да се осуетява. Изборна
та дейност е удобен случай и
на този въпрос да се посвети
да се посвети по-голямо вни
мание. Защото това ще бъде
от полза и на избраните деле
гаги и на народа, който тряб
ва да узнае причините за от
делни трудности и опасности
които за нашата социалистиче
сна общност представляват на
и
ционализма, груповщината
други подобни явления. Меж
ду другото казано, груповщияа
та не е само „привилегия” на
комунистите, но и малко понашироко.

-в

___

От решаващо значение за
'стабилността на нашата систе
ма е и това в чии ръце са
неговите
КЛЮЧОВИ
позиции.
Тун разчитам, иакто на начествого и резултатите от труда,
хората на тези позиции така,
така и на тяхната политическа
роля. У нас се случва, не та
ка рядко, че на тези ключови
позиции управляват хора, кои
то или не способни за такива
постове или пък са иротивни-

п

ци на социалистическата само
управителна система,, в името
на ноето трябва да извършват
тези свои функции. И тана, та
кива поотделим ключови пози
ции на системата могат да се
превърнат в оръжия на стаби
лизация, в оръжие за негово
то отслабване. Такива явления
имат цяла редица причини, ко
ито трябва да осветлим с кри
тичеони анализ, ако
желаем
да ги премахнем. Между тези

причини сигурно се
намира
твърде субектиаистичесна
-1 пра
нтика при избираното на кад
ри, манто и отсъствието или
слабото влияние на делегатска
та система на .такива постове
А ногато на тези ключови по
зиции ое появи криза, тогава
често сме склонни към твър
до прибързано прилагане
[;_
на
административни мероприятия
вместо отговорните социалис
тически фантори да прибетат

нъм политическа акция, която
да обезпечи такива
ключови
позиции на социалистическото
и демократическото общество
да бъдот предмет на пълна
обществена отговорност име
нно пред това общество.
следователно, и а този слу
чаи трябва да се придържаме
към принципа, че прилагането
на административнир мерки мо
же да се ограничи — а често
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СЛЕД НОВИТЕ ИЗБОРИ

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Общинската скупщина ще
наброява 85 делегати
След провеждането
н-а но
в ите
делегатски избори, Об
щинската1
скупщина в Боси
леград, вместо досегашните 77
ще им,а 85 делегати. Това из
менени е е съдържано >в предло
женото статутарно решение за
избори,
което ще бъде при
ето на предстоящата
сесия
на Общинската скупщина.
Съветът на сдружения трул
вместо 19 ще има 25
деле
гати. В съвета
на местните
общности ще бъдат избрани
41 делегати, вместо досегашни
те 48, а Общеотвено-политическия
съват на Общинската
скупщина
ще наброява
19
вместо досегашните 15 делегати.
За отбелязване е, че с наймного
общо 6 — ще бъде

увеличен броят на делегатите
в Съвета ■на сдружения труд
До това ще се стигне вслед
ствие на увеличения брой «а
делегациите, ноито ще излъ
чат
делегати за този съвет
Така например
земеделските
производители. в м еот о досега
шната една.
сега ще имат
осем свои долс-гц :и. В съвета
на сдружения
т,руд те
ще бъдат представени с осем
делегати, които ще имат отдел
на отговорност за по-нататъш
ното
осъществяване на про
цеса
на одружването на зе
меделските производители
в
общината.
В Съвета на местните общности и занапред всяка ме

БАБУШНИЦА
ПРЕД ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА

стна общност ще бъде пред
став ©на с по един делегат.. В
това отношение
изключение
ще се
направи с най-големи
те местните общности: Боси
леград, Дукат, Горна Любата
и Горна Листна, които ще из
лъчат 'по двама делегати.
Обществено
политическите
организации: Съюза на кому
нистите, Социалистическия съ
юз, Съюза
на
младежта
Съюза
на
синдикатите
и
Съюза на бойците в Обще
ствено-политическия съвет на
Общинската скупщина ще бъ
дат представени с 19 дслега
ти,
които по непосредствен
•начин ще бъдат гласувани от
всички избиратели в общината..

В. в

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК

ск се ИЗГРАЖДА в
БОРБАТА ЗА нави
ОТНОШЕНИЯ!

ДИМИТРОВГРАД

Подготовки за нествуване на 8 март
Тези дни в Димитровград се състоя засеДание на политическия актив при ОК за обще
ствена дейност на жените, на което с прието ре
шение за раздвижване широка политическа дей
ност всред жените, за включването им в предиз
борните и изборните акции. Желанието е, * след
тазгодишните избори трябва да имат повече жени
делегати във всички скупщини, отколкото в пре
дишните избори през 1974 година.
Освен това, на заседанието бяха обсъдени
възможностите за тазгодишното чествуване на 8
март — Международния ден на жените.
А- С.
ОТ ПРЕДКАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ
СКА ОБЩИНА

На 12 и 13 февруари в
37 местни общности и в 16
основни и трудови организаци
и в Босилеградсна община се
проведоха преднандидациснни
събрания за избор на делега
ции и делегати
За членове
на около 130
делегации са евидентирани по
вече от 1500 трудещи се и
граждани. 3 тази обемна и от
говорна
политическа дейност
са предложени и
възможни
кандидати за 85
делегатски
места в трите съвета на Об
щинската скупщина. За онуп
щините на самоуправителните
общности на 'интереоите тази
задача ще бъде изпълнена на
нандидационните събрания на
трудещите се и гражданите.

водили и организирана акция
в осъществяване на стопанс
ка стабилизация.
Голямо внимание през изтен
лия период е посветено и на
осъществяването на Закона
за сдружения труд и Решения
та на Десетия конгрес на СНС
и Седмия конгрес на СНС. Ве
днага след приемането на За
кона за сдружения труд са
предприети действия за създа
ване на необходимите предпо
ставки за претворяването му в
живота. Основен въпрос в та
зи дейноот е бил организацис
нно преустройство на органи
зациите на сдружения труд, в
които да се създадат условия
за доходсвни отношения и не
прекъснат растеж на произво
дителността на труда. До края
на 1977 година почти
воички
трудови организации оа
се
преустроили според изиоквани
ята на Закона.
Друг важен пункт на дейотвуване на Съюза на комуни
стите в Бабушнишка
община
през изтеклия период
беше
подобрението на солскостопан

ското производство. В съзву
чие ,с постановленията на За
кона на сдружения труд е из
вършено известно преустрой
ство на земеделските коопера
ции в Звонци, В. Бонинци, Лю
бераджа и Бабушница,
които
се обръщат с лице към произ
водителя и вече се превръ
щат в кооперации на сдруже
ни производители. От общия
брой селскостопански произво
дители засега сдружени сг
519 души или 7,7 процента. В
селскостопанското
производ
ство значи още бавно ои про
биват път доходовните отно
шения. Активността на СК в
тази област днес е насочена
към създаване на обединена
селскостопанска организация в
общината с цел за най-пълно
изпълване на наличните възмо
жнооти.

За отбелязване е,
че вся
на местна общност и оомовна
организация на
сдружения
труд своите
различни интере
ои в Общинската
скупщина
и скупщините на самоуправи
телните
общностти на инте
реоите ще осъществява и съ
гласува най-малко с двама де
легати.

Съгласно Решенията на Де
сетия конгрес на СЮК — и
номуниотите в Бабушнишка об
шина са направили нрачна на
пред в идейно-политичеокото
М. А.
си издигане.

Всичко това ясно говори за
масовото и непосредствено учаотие
на
трудещите
се
и гражданите в нашата обще
отвено-политическа
система

и съвсем да се изключи — са
мо ако се засили политическа
та акция на субективните со
сили
начело
циалистически
със Съюза на комунистите.

обществото, вместо самоуправителната работническа класа
и самоуправителния народ изо
бщо. И едната и другата тен
денция еднакво спъват Съю
за на комунистите в неговата
главна задача, тоест в идейна
та и политическата
акция
всред 'маоите, относно в сво
ите самоуправителни, делегат
ски и обществени органи, ин
ституции и организациите,
в
които трудещите се и гражда
ните демократически решават
по обществените въпроси.

стративни мерки върху случаи
на сериозно угрозяване на со
циалистичесната
самоуправителна оистема, това не правим
зарад отношенията към тези
мерни нато такива. Но разпро
сгграняването на такива мер
ки в области, иъдето те обентивно ня-мат оправдание неиз
бежно трябва да доведе
до
натрупване
на
'политическа
мощ на държавния и полити
чески изпълнителен
апарат
който провежда такива мерни.
А съвременната 'политическа
практика — нашата и чужде
дава достатъчно
странната
примери, че такава концетрация на мощ може да доведе
до сериозни обществени извра
щения-

закономерностите на общест
вените процеси. Във връзка с
това за нашите органи на за
щита на конституционността и
обществената оигурност, без
каквите и да е резерви тряб
ва да се каже, че те главно,
относно, в нащголяма степен,
съзнателно и отговорно изпъл
•няват овоите задачи под нонтрол и в рамните на шолитиката на отговорните органи >в на
шето общество. Това е също
така един от 'положителните
резултати на социалистическо
то самоуправление и на него
вите демократически отноше
ния. Но когато говорим за
задачите в областта на по-на
татъшното развитие на наша
та политическа система, тряб
ва да имаме предвид и обек
тивните закономерности, които
могат да доведат до извраще
ния. което потвърждава и на
шият опит.

щвотвена организация и ДРУ'
га, която /търси Съюзът
на
в
комунистите да превърне
монополистичен управител
на

На проблемите от този вил
в по-нататъшната работа в-ьрху изграждането на нашата по
литичеона система трябва да
посветим
пълно
'внимание
тоест, трябва да изнамерим и
съответни решения за тях
Ако успешно разрешаваме та
кива и подобни проблеми, не
ще и съ мнение, ще укрепим
стабилността на системата. А
в оная степен, 'В ноято ще по
отигаме това, и обществото
по-двмокрагпически ще се изя
вява.
Когато сочим необходимост
та от оправичаване на админи

Когато казвам това, не ми
сля, че това сега е наш проб
лем, но той сигурно 'би могъл
ноето се и
да 'възникне
случва в много страни — ако
не бихме водили сметна за

БОСИЛЕГРАД

ДОВЕРИЕ НА
НАИ-СПОСОБНИТЕ

ЧЛЕНОВЕТЕ на Съюза на но
мунистите в Бабушнишка об
щина имат в ръцете си отчет
ния доклад за дейността на
общинската организация
за
периода от 1973 до 1977 годи
на. Този период ще бъде забележен в летописа на общи
ната като период на ускорен
стопански възход. В него бабушнишкото стопанство разви
голямо сътрудничество с дру
гите общини. Броят на заети
те нарастна с 76 процента, про
изводителността
на труда
е
растяла годишно с 9,60 про
цента, а средните лични дохо
ди от 1681 през 1973 са нара
отнали на 2657 динара
през
1977 година, или с 20,70 про
цента. В този период в общи
ната е изграден нов цех за
производство на автогуми „Ти
гър’", извършена е реконстру
кция и модернизация на „Лужница” обединяване на „Тек
стилколор” с „Лисца” в Севни
це в Словения и на „Балкан”
от В. Бонинци с „Ястребац” в
Ниш.
Комунистите в общината са

Считам, че сега нашата по
литическа оистема не решава
по задоволяващ начин пробле
ма накто на субективните соначело
сили
циалистически
със Съюза на комунистите де
мократичеоки и отговорно, но
в пълна степен, да дойде Д°
израз при 'влиянието на съзна
нието и акцията на самоуправителите и делегатите,
а
с
това и в разрешаването на об
ществените
проблеми.
Във
връзка с това, бих казал, че
'все още не сме се освободи
ли напълно от две твърде вре
дни тенденции: едната, която
изтласква Съюза ма номунистите на периферията на обще
ствените С7,бития и го превръ
ща само в няиакъв вид идеологическо-пропагандистна
об

В

която
своя
авюнтичен
из
раз намира в делегатсната си
стема.
На проведените
предканди
дационни събрания
трудещи
те
се и гражданите обстой
но разговаряха за чатиргодиш
ната работа и опита на деле
гациите и делегатите в соб
ствените среди. Също
така
бяха уведомени за четириго
дишната работа на Общинска
та скупщина и скупщините «а
самоуправителните
общности
на 'интересите. Общият извол
е, че мнозинството делегации
успешно са изпълнявали свои
те задачи. Обаче, някои от
тях изцяло са бездействували
поради
недостатъчната
ан
гажираност на членовете
й
Разбира се такива членове не
са отново евидентирани в де
легациите. Защото, тези избори
не са разбрани нато техниче
ски
въпрос, но като широка
политическа дейност в оценя
ване на постигнатото и изтън
ване
на нови изисквания за
потвърждаване на делегатска
та система на практика.
С пълна отговорност труде
щите се и гражданите са еви
дентирали и кандидати за найотговорни длъжности
в Об
щинската
скупщина и в сг
моуправителните общности н?
интереоите.
Кандидационните
събрания
ще се проведат до 6 март и
на тях
ще бъдат утвърдени
кандидати за членове на деле
гациите за Общинската снуп
щика
и
самоуправителните
общности на интереоите. Избс
рите
за членове на делегг
ции те
ще приключат до 27
март, в който срок ще бъдат
утвърдени и делегатите. Избо
рите за делегати ще се про
ведат до 11 април, а Общин
ската скупщина е новия деле
гатски състав ще бъде учрс
дена до 21 април тази годи
на.
В. В

(В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:
ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА)
СТРАНИЦА 3
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ПРЕДКОНГРЕСНА РАВНОСМЕТКА

БОСИЛЕГРАД

Отчетно-изборното заседание
на ОК на СКС отсрочено
за 21 февруари

ПРЕДИЗБОРНА И ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
СУРДУЛИЦА:

По решение на Общинския комитет на
СКС и Председателството на ОК на СКС от
четно-изборно заседание на Общинската кон
ференция на Съюза на комунистите в Боси
леград вместо на 12 ще се проведе на 21 фе
вруари т.г.
ПЪРВИЧНИТЕ

ОРГАНИЗАЦИИ НА СК

дейност
В подоготовката за предсто
ящото заседание на Общин
ската
конференция на СНС,
членовете на Общинския коми
тет на СНС обсъдиха забеле
каките, предложенията и мне
нията на първичните партийни
организации в общината във
връзка с отчетите за четирго
дишната работа на общински
те партийни органи и тела.
Трябва да се отбележи, че
почти всички първични партии
ни организации с лълна отго
ворноот
са обсъдили предо
ставените им отчети, а съще
временно са посочили онези
въпроси и проблеми,
които
по непосредствен
начин чув
ствуват в соботвените среди
Комунистите
в партийните
организации в местните общно
оти най-много и най-сериозни
забележки
са изтъкнали по
отношение
на редовността и
качеството на здравните услу
ги,
които предлага Здравния
дом в Босилеград, интегриран
от преди една година с Меди
цинския център „Милентие По
пович” в Сурдулица. Недовол
ствието произлиза преди вси
чко
от факта, че теренните
здравни амбулатории все още
не работят, че в
Здравния
дом в Босилеград е ограниче
но качеството и обема на здра
вните услуги и др.
Твърде
антуална тема
е
била сдружаването на земе
делските производители, като
условие за социалистическото
преустройство на босилвград
еното село. Тук засега резул
тати
няма, а инициативите
които е тази област предлага
ООСТ „Напредък” за селско
стопанска дейност не съотве
ствуват на заинтересоваността
на земеделските производители
за процеса на сдружаването.
В повечето партийни органи
зации е засегнато изкупуване
то и снабдяването като нере
шени въпроои.
В селата от района на Тлъмино и Любата не са доволни
от иачеотвото на пътно-транопортните услуги на Автотран

спортното предприятие в Бо
силеград. Тук считат, че има
условия, съгласно нарастващи
те потреби, да се откриват но
ви автобусни линии.
Не малък
брой партийни
организации са изтъкнали кон
кретни
неправилнооти, явява
щи се в заемането на работ
на Ръна,
при което основно
не се зачита съответния Обществен договор, регулиращ
този въпрос. Инак, откриване
то на нови работни меота чрез
ускорено обществено-икономи
ческо развитие на общината
трябва да бъде главна грижа
на воички стопански и полити
чески
струнтури в общината
— изтъкват
първичните пар
тийни организации.
Делегатите на Общинската
конференция на СНС нередо
вно
осведомяват партийните
организации за своята работа
и за решенията, които взима
този
форум. Такава забележ
на са изтъкнали комунистите
от Горна Любата. В други ор
ганизации е посочено,
че идейно-политическото образова
ние при голям брой членове
на СНС не е на нужното рав
нище, за да могат с пълна
отговорност да тълкуват и про
веждат политиката на Съюза
на комунистите.
организации в
Партийните
основните организации на сдру
жения
труд
със
особено
внимание
са разгледали про
блемите
в соботвените
сре
ди,
произтичащи
от теку
щите и перспективните им ра
звойни възможности. В Пред
приятието за производство, оборот и битови услуги „Боси
леград” това са кадровите про
блеми, а в Горската секция
липсва на достатъчно матери
ално-финансови средства
за
по-нататъшно разгръщане
на
стопанската й дейност.
С тези и някои други забе
лежки !И допълнения
парт-ий
ните
организации в Бооилеградска община са приели от
четите за работа на своите
органи и тела.
В. В.

ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ
НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Изпълнителният съвет на
Общинската скупщина в Боси
леград, в присъствие на ръко
водителите на стопанските, тру
довито организации и самоупра
вителните общности на инте
реоите, обсъди и прие Проенто
резолюция за осъществяване
на Обществения средносрочен
ттлан по обществено-инономическо и социално развитие, на
общината за тази година.
Този нроентодокумент, «ой
то е изготвен въз основа на
развойните програми на сто
панските, трудови и други орга
низации —‘ участници и носи
тели на планираните задачи
— обещава интензивен обще
ственоикономически
и социа

лен възход на Бооилеградска
община през тази година.
Особено значение ще има
реализирането на планираните
задачи в стопанската дейност,
а преди всичко в развитието
на селското стопанство — един от най-важните отрасли в
общината.
Върху предложенията в Про
енторезолюцията до 15 февру
ари ще се организира публич
но обсъждане в местните об
щнооти, ооновните и рудови
организации, <а онончателна ду
ма ще дадат делегатите на
Оощинсната скупщина на пред
стоящата ои сеоияВ. В.

ИЗБОРИТЕ В ССРН — ПРОВЕРКА
НА ДЕЕСПОСОБНОСТТА
гашната активност на ССРН ка
то фронт, който политически
подготвя, организира и прове
жда
конкретни
обществени
акции, неговия принос за разви
тме м-а делегатските отношения
и степента на ангажиране по
решавано иа жизнените въпро
си на трудещите се и гражда
ните.
Изборите трябва да станат и
договор, и насърчение, за още
по-организирзно
ангажиране
вт,рху задачи, които трябва да
се решават в стопанството, ра
звитието на оелото и сдружа
ването на земеделците, образо
ванието, културата, физкулту
рата, здравеопозването, соци
алната и детска защита, жили
щно-комуналното строителство
инфраструктурата,
кадровата
политика,
самоуправителното
споразумяване и обществено
то договаряне,
всенародната
отбрана, сигурността и обще
ствената самозащита.
Прието е на предизборните
събрания да се обсъдят^ отче
тите за работата, а на изборни
те събрания доклад за пред
стоящите задачи и планове за
дейност.
След евидентиране на канди
датите и избиране на членове
те на ръководствата в подруж
ницнте и местните организации
на ССРН — изборната конфе
ренция трябва да се състои
до 30 юни тази година.
Ст. Н.

НА НЕОТДАВНА състоялото се съвместно засе
дание на Общинската конференция на ССРН, Общин
ския съвет на Съюза на синдикатите, Общинския ко
митет на СНС, Общинската конференция на ССМ и
Председателството на СУБНОР, освен установяването
на задачите по провеждането на избори за делегации
и делегати, същевременно бяха определени и задачите и сроковете за провеждането на избори в об
щинската организация на Социалистическия съюз

Според приетата
програма
политическите подготовки на
изборите във воички подружни
ци и местни организации на
ССРН ще приключат до 31
март. Изборите в подружници
те на местните организации на
ССРН ще се проведат от 1 до
30 април. Изборите пък в ме
стните конференции на ССРН
ще се състоят от 10 до 31
май. а изборната конференция
на общинската организация на
ССРН в Сурдулица до 30 юни
тази година.
Изтъкна се, че тазгодишни
те избори в Социалистическия
съюз представляват обемна и
отговорна работа,
изискваща
добра организираност,
пълно
ангажиране и максимална мо
билност на организациите на
ССРН. трудещите се и граж
даните и на всички обществе
организации.
но-политически
Още повече, че изборите в
ССРН се провеждат в периода,
когато ССРН, Съюза на оинди
катите и другите обществено-

политически организации в об
щииата начело С'ьс СК водят
широка политическа активност
за избор на делегации и делега
ти в скупщините на обществе
но-политическите устройства и
скупщините на самоуправител
ните общности на интереоите
I;
избори
Предстоящите
ССРН трябва да 6'ьдат един
вид проверка на дееслособнос
тта на Социалистическия съюз.
Съдържанието на политически
те подготовки и целокупните
изборни дейности в ССРН тря
бва да се характеризират от
засилена дейност по реализа
цията на задачите в изборите
за делегации и делегати, осъ
ществяването на плановете на
икономическото и обществено
развитие и още по-пълното ра
звитие ролята на ССРН в сис
темата на самоуправителните
обществено-икономически и по
литически отношенияИзборите трябва да бъдат
проникнати с критически ана
лиз и реална оценка на досе

ПРЕД ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

С ДЕЕСПОСОБНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ СРЕДИ
През изтеклият четиригодидишен
период Съюза на ко
муниотите в Босилеградска об
щина е направил
важна кра
чка напред в своето идейнополитическо
организационно
оспособ
акцио-нно и кадрово
яване. Тази констатация е съ
държана в отчетите за рабо
тата на
общинските партий
ни органи и форуми за пери
ода между партийните конгре
си.
След партийните конгреси
тук са оформени 49 първични
партийни
организации, от ко
ито 35 в местните общности
и 14 в ооновните и трудови
организации. Засега само ме
стните
общности в
селата
Жеравино и Буцалево нямат
партийни
организации.*
С повишена
активност, на
то
резултат на по-добро съ
държание в метода на рабо
тата,
повечето партийни ор
ганизации са допринесли
на
растване авторитета на Съюза
на комунистите в собствените
ореди.
Това е създавало поголяма
заинтересованост пре
ди
всичко на младите работ
ниЦи и земеделци да постъпят
в партийните редове.
От
конгресите до днес са
приети 357 нови членове, от
които 208 са земеделски про
изводители и работници. Към
края на миналата година оргг
ншациите на СКС в Босилеградска община са наброява
ли 876 члена с осъществено
работническо мнозинство,
Резултатите
от действува
нето на Съюза на комунисти
те в общината са видими но
все още не са в унисон с по
требите и възможноотите във
воички
среди,
За по-ускоре
но укрепване на
партийните
редове и на дееспособността
на всеки комунист нужно е

Обществено- икономи
ческото
укрепване на
все още стопански не
развитата
Босилеград
ска община ще бъде
важна задача за всич
ни членове на първични
те
партийни организа
ции
много по-съдържателно и кон
кретно
идейно-политическо
образование.
В предстоящия
предкон
гресен
период и
занапрел
главната опора на партийното
действуване трябва да бъде
'в оспособяването на комуни
стите и организациите им
в
осъществяването на обществе
но-политическата
система на
делегатските начала. В
това

изискване
всички сили
ще
бъдат
съсредоточени върху
обществено-икономическото рг
звитие
на
стопански
все
още изостаналата Босилеградска
община. В рамките
нг
тази
дейност
стоят редица
отговорни задачи за по-нататъ
щното развитие на всяка ос
новна организация на сдруже
ния труд и на местната общ
ност.
Една
от главните акции на
комунистите ще бъде непре
нъсващата дейност за
повишаване
на дохода в произ
водствените
организации. За
партийните организации в местните
общности
най-важна
задача ще бъде социалистиче
ското
преустройство на бо
силеградското
село чрез реа
лизирането на процеса на сдру
жаването на земеделските про
изводи.
В. В

БАБУШНИЦА

СВЪРЗАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО С ЖИВОТА
Делегатите на Общинската
скупщина в Бабушница на съв
местна сеоия на т.рите съвета
направиха първата практическа
крачка към
овързването
на образованието с
живота
Поточно те дадоша „виза” на
предложените
допълнителни
'програми, (на основните учили
ща по селскостопанско произ
водотво.
Така

„
,а771а0ПРИМер през Учебна
та таг///о година учениците
в основното училище в Бабуш
ница ще изучават земеделие
и растениевъдство, както и
средства и начини за защита
на билките, учениците в оонов
ното училище във Велико Бо
нинци и Стрелъц ще изучават
по разширена
програма ово

щарство, В Любераджа осно
ви на земеделието и тн.
В тази практическа крачка
в реформата на основното об
разование голяма роля ще из
играят земеделските коопера
Ции, които ще развиват
поТЯСНО
сътрудничество с учи
лищата, като им дадат ВЪЗМОЖ
ност за уопешно овладяване
на знанията по селскостопан
ско производство.
*ТАел'й° засеДание деле
гагите на Съвета на сдруже
ния труд одобриха
проекта
за изграждане на нов цех към
металообработващото предпри
ятие „Балкан във Велико Бо
гТиТапГ04 На ^жената аР
ганизацид за производство на
помпи „Ястребац" в Ниш
М. А

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО
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5“]*тарят на ОК н.а
екс в Димитровградска
община ВЕНКО ДИМИТ
РОВ пред делегати и гости докладва за четири
годишната дейност

Отчетно-изборно
събрание на ОК
на СКС в
Димитровград

създадени
условил за ооде по-динамично развитие
ЙГсХ^иеГГ^енГпрТ
кретар ^аС06шиЪнсН„аИяНа =ГГсКС°еК
ветствени
телеграми до другаря Тито, до ЦК на СЮК и ЦК на СКС

Твърде положителното и стабилно политическо поло
жение в общината и достигната степен на стопансна стаби
лизация създават условия за още по-динамично развитие във всички области. В периода между двете изборни
конференции националния доход е увеличен двойно, а
I!
течение е осъществяване на редица инвестиционни програми.
Една от първостепенните задачи на общинската орга
низация на Съюза на номунистите, в която действуват 1300
членове, е била оживотворяването на Занона за сдружения
труд и понататъшното развитие на делегатската система.

че все още има слабости е
това отношение. Комунистите
не действуват на желания на
чин в ССРН и останалите об
ществено-политически
органи
зации, което в
предстоящия
период трябва да се преодо
лее.

ПОСТИГНАТИ

ЗНАЧИТЕЛНИ

РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБ
Това е обобщен
извод от
отчетно-изборното събрание на
Общинската конференция на
Съюза на комуниотите в Ди
митровград,
с което принлю
ни четиримесечната
изборна
дейност на Общинската органи
зация
«а Съюза на комуни
дште а общината и на ноето
беше направен цялостен обвърху дейността на ко
?ор
мунистите, техните
организа
ции и ръководства, в измина
период
лия
четиригодишен
непосредствени
и утвърдени
те задачи. Освен членовете
на Конференцията в работата
на събранието взеха участие и
ръководителите на обществе
но-политическите
организации
ООСТ, ОС и съседните общи
на Меж
представители
ни,
дуобщинската регионална общ
ност 'в Ниш и другарите д-р
КОЧА ЙОНЧИЧ,
председател
за политическа
на комисията
оистема и междунационални от

Димитров, между другото ка
за:
„Поемайки ролята на воде
ща идейно-политическа
сила
в
обществото,
комуниотите
трябва да действуват нато дви
гателна
сила, винаги и
на
всяко
мяото, в разискването
и разрешаването на
всички
За делегат на Едина
десетия конгрес на Съю
за
на югославсните но
мунисти от Общинската
организация
на СК в
Димитровградска
общи
на
Общинската нонфе
ренция на СКС избра
Аленса Пешев,
високо
квалифициран
работни
в
„Циле”, а за делега
ти
на Осмия нонгрес
на
Съюза на комуни
стите
на Сърбия Кати
на Еленнова, работничка
Дигър^
Димитров
в
град и Тошно Марков
работник в Отдела за
народна отбрана при ор
гана на управлението в
Димитровград.

на и
, , Член на политамецнтв пру ЦК на цнь
СКИ 2
то

фьещч,

ДЕЙНОСТТА НА НОМУНИСТА
СЕ ЦЕНИ ПО
ЦЯЛОСТНОТО
МУ АНГАЖИРАНЕ
Опирайки ре върху ролята
и задачите на Съюза на кому
нистите секретарят на ОК на
СКС в Димитровград
Венко
Новоуч редната Общин
на
конференция
ска
СКС в Димитровград на
75 членове. От
броява
тях 67, 'или 89,3 на сто
българската на
са от
родност; 28, .ИЛИ 37,3 на
фо са работници от не
произпосредственото
водство;
а 12, ИЛИ 16
на ото оа селскострпан
ски
производители.
С
това е обезпечено рабо
т-ничеоко
болшинство в
Конференцията.
Между
Делегатите са и 14 жб
НИ и ,16 младежи.

БРАТСТВО

*

проблеми. Комунистът трябва
да действува като антивен су
бент, който има ясни станови
ща, предлага решения, дава
отговори, противопоставя
се
на -всичко,
което не е в ин
терес на нуждите на трудещи
те се хора и не е в с-ьзвучие
Те трябва да бъдат онези
права и постоянна връзна на
организациите и ръководства
та на СК със самоуправителиа
та и делегатска база, със са
моуправителните тела, с деле
гациите и делегатските скуп
щйни и с останалите обще
ствено-политически
организа
цим, в рамките на които ще
се
борят за провеждане ста
новищата на своите първични
организации, ръководства и Ця
лостнзта политика на Съюза
на комунистите".
Изхождай^и от това становищо В. Ди митров изтъкна
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ЛАСТИ
Постигнатите резултати в ос-ь
ществяването на стопанската
стабилизация не могат да се
оценяват само чрез диаграми
и проценти — изтъкна Дими
тров.
За стопанските
проблеми
се
разисква много по-отго
ворно, и то на всички равни
ща, анализират се стопан
ските процеси, а за преодо
ляване на слабостите на време
се утвържадават стабилизаци
онни програми.
са подобрени
Съществено
и междуличностните отноше- .
нияв трудовите колективи, кое
то се отразява върху ун.роп
ване на единството, трудовата
дисциплина и трудовия елан
на работника. Значително мя
ото заема и общата политиче
ска и самоуправителиа
дей
ност, ианто и това, че са ре
шени
някои жизнени въпро
си
за
работниците
уве
личени
лични доходи, накте
и решени много въпроси
от
значонио за личния и обще
ствен
стандарт на трудещия
се.

селскостопански производите
ли за приемането им в редове
те на СИ. Положителните про
мени в метода и съдържание
то
на работа в първичните
организации на СК са пряко
отражение само в течение на
миналата година в общината
да бъдат приети повече от 150
нови членове.
Делегатите на Общинската
конференция оцениха, че
в
общината успешно се осъще
ствява политиката на пълно
национално равноправие.
За
едно с останалите народи
и
народности и българската
на
родно ст
от тази територия
в първите редо
се намират
ве в борбата за самоуиравле
ние
и по-нататъшно изграж
дане
на политическата сиоте
ма,
въз основа на сдружения
труд и социалистическа
та демокрация.
се върху пред
Спирайки
стоящите
задачи В. Димит
ров изтъкна, че критическия
анализ на досегашната работа
значително кадрово
укрепва
не
и сегашната изборна дей
ност създават 'Възможност да
се получат нови познания и
опити,
върху които в пред
стоящия период ще се обляга
партийната организация в об
щината, във всички акции и
дейности.
Д-Р КОЧА ЙОНЧИЧ: НАПРА
ВЕНА Е ОГРОМНА КРАЧКА НА
ПРЕД
Взимайки
участие в рази
скванията д-р Ноча
Йончич
приветствува делегатите и го
сти-те на Конференцията
от
името на ЦК на СКС и изтън
•на,
че партийната
органи
зация
в Димитровградска об
шина е осъществила значи
телни
резултати в
периода
между
двете изборни конфе

За членове на Междуобщинската нонференция на
СКС в Ниш от редовете на Общинската организация
на СКС в Димитровград Нонфсренцията избра: Миодраг Живков, висококвалифициран работник в конфек
ция „Свобода”! Зорица Кръстева, работнин в ОК на
СКС; Шпира Рангелов, селскостопански производител
от с, Мъзгош; Васил Ранчев. инженер от „ТигъР-Димитровград"; Спасия Савова, медицинени работнин в
Здравния дом и Аленса Пешев, висококвалифициран
работник в мебелната фабрина „В. И. Циле".
Значителни
резултати
са
постигнати и в областта на идейн-ота изграждане и укреп
ване на класово-социалния ст,
став на партийните
редове
Разрешаването на
жизнените
проблеми на гражданите се е
отразило
на увеличения ин
терес на младите работници

ранции. След като говори за
ме> кдународните
отношения
К. Йончич се спря върху ось
тестваното в Димитровградсмг
община като изтъкна, че
в
сравнение с онова, ноето Ди
1митровпрадона община е
би
ла
преди 15 — 20 години е
направена
огромна
крачна

Днес
това е община, в коя
то е
осъществен напредък
във
всички
обществено-ико
номически
области. Той изтъкна,
че е необходимо поголямо
ангажиране
в обла
стта
на селското стопанство
гостилничарството и
туризма
където могат да се осъществят много по-добри резулта
ти от осъществените досега
Д-р Коча Йончич изтъкна
че в осъществяването на пъп
но национално равноправие
са постигнати твърде положи
телни
резултати. Необходимо
е обаче постоянно да се раз
работват нови програми, кои
На
изборното събра
ние на ОК на СКС в
Димитровград бяха утвър
дени
и предложенията
за членове на ЦК
на
СЮК, ЦК на СКС и Се
нретариата на Междуоб
щинената
конференция
на СКС в Ниш. За ЦК
на СЮК са предложени
Венно Димитров и Дра
ган Милоевич, за ЦК на
СКС Борис Борисов и
Илия Петров, а за член
на Секретариата
при
Междуобщинската
нон
ференция на СКС в Ниш
е предложен Васил Ран
чев.

но национално равноправие
нието на нашата политика в
тази област.
В разискванията взеха уча
стие и Живота Маркович, член
на Секретариата на Междуоб
щинската
конференция
на
СКС в Ниш, Борис Борисов
председател на ОС в Димит
ров град;
Борис
Миладинов
и Слава Тодоров, делегати от
ООСТ
, .Тигър-Дим итровпрад' ’;
Глигор
Иванов, делегат от
Драговита;
Зоран Геров, уче
«ин в гимназията; Герго
Ге
ров, работник в СВР и Ранно
Ставров, председател на ОСС
На края на заседанието бе
ше избран и нов Комитет от
21 членове. За секретар
на
Комитета бе преизбран Венко
Димитров, а за замеотнин се
нретар Станко Пешич, работник
о „Тигър-Димитровград".
На
заседанието бяха избрани и
останалите тела и комисии при
Конференцията и Комитета.
Ангел Димитров

СТРАНИЦА 5

«шм—I
. а.«йл л отК( 1 *
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ЗАНАЯТЧИЙСТВО В

П0СЯЕЦ0ВАПЛН0 ПРИЛАГАНЕ НА
НЕР01РИЯТИЯТА - УСЛОВИЕ
ЗА РАЗВИТИЕ

Изходна точка е занаятчии
те да имат необходимата сигур
ност и стабилен материален
и обществен статус.
Съвкупната политика в за
наятчийството трябва да бъде
насочена към по-нататъшното
му развитие. Отрицателните
тенденции, проявани в миналия
период, са вече преодолени
С това съществено се мени
положението.
Тази политина все още не
се прилага
цялостно. Затова
с право се очаква и банките

да вземат участие а развитие
то на занаятчийството. Те тря
бва да отделят парични срел
отва за развитието на тази дей
ност, канто но обществения
така и на частния сектор. При
това трябва да се води сметка
кредитните условия да не
бъдат спирачка на развитието.
Един от на-наболелите про
блеми е във връзка с помеще
нията. Този въпрос трябва да
се реши чрез обезпечаването
на делови помещения и ме
ста за изграждане на нови.
В момента занаятчии в общи
ната са първенотвено лица в
напреднала възраст.
Грижата
за нови хора в тази
област
трябва да поемат всички обще
ствено-политически
структури
в общината.
Данъчната политина е също
често пъти била спирачка за
развитието на занаятчийство
то. А с определена данъчна
политика може значително дг
се влияе върху развитието му.
В общината има регистрира
•ни много лица. търсещи рабо
та.
Самоуправителната общ
ност на интереоите по настан
яване би трябвало да отдели
оредства за преквалификация
на някои от тези незаети и да
ги оспособи за дейности в об
ластта на ,.дребното” стопан
ство.

Инспекционните
служби и
работнически контроли
тряб
ва да се ангажират да се на
мали
незаконното
заная
тчийство. Много работещи по
предприяла в през свободното
си щреме допълнително оназ
ват занаятчийсни услуги ноето е също имало отрицателно
влияние на занаятчийството.
С последователно провежда
не на тези мероприятия, кан
,то и на плановете — изгражда
•не на занаятчийски
център
разширяване на деловите по
мещеняи, оборудване на рабо
тилниците и т.н. — занаятчии
отвото в Димитровградска об
щина трябва в предстоящия
период да направи значителна
крачка в развитието си.
А. Д

ГОЙНО ТОДОРОВ:
— Работя на три операции
а наемното
време ми отне
ма боядисването на кожите
В това
отношение имам за
дача да боядисам 600 метра
квадратни кожа за един трудо
ден, отнооно 100 метра ква
дратни на час. Като обобща
резулагите от всички
операрации, аз ежедневно
преиз•пълнявам нормата за 20 до
30 на сто.
Воичко
това
продължи
Тодоров — имахме и през ми
налата година. Същественото
обаче тук е, че е изменено
отношението
ни към задълженията. Ние знаем нанва ни
е задачата, която
трябва да
•изпълним, и колко ще вземем
ако я изпълним или преизпъл
ним. Но трябва да водим три
жа работата да бъде и каче
ствено завършена. В противен
случай броят на точките се
намалява, ако
за това, е ви

новно определено лице. Ако
пък не може да се установи
виновното лице,
намалява се
броя на точките, съответно на
правената щета, на цялата гру
па,
където е направена ще
тата. Значи води се грижа и
за собствената,
но за рабо
та на организацията като ця
лост.
ПЕРСИДА СТАМЕНОВА:
— Аз работя върху опаков
ка на изработената кожа. За
един час трябва да опаковам
55 квадратни метра. Обикно
вено преизпълнявам нормата
за 15 на сто. Също зная и
стойността на точката и есте
ствено,
че винаги мога да
пресметна
колко съм зарабо
тила
за един ден. В случая
воичко
завиои само от мен
'Но ако организацията осъще
ствява добри резултати, ако
отношението
към средствата
на труда на воички ни са до

;

ПАНОРАМА

УСЛУГА" — ДИМИТРОВГРАД
ЩЕ СТРОИ:
За обезпечаването ив необхо
дими кадри в номунално-битово
то предприятие „Услуга
ще
строят 'в течение на годината
четири апартамента. За целта
са обезпечени 500 хиляди динара от собствени източници
а също тана се разчита и на
средства от банната.
Очаква се до започването
на строителния сезон Общин

сната снупщина да определи
място, нъде ше се лоцира
оградата и строителния
цех
на „Услуга” ше започне изгра
ждането йОсвен това, предвидено
е
през тази година да се отпу
онат нредити за частно жили
щно строителство на стойност
от 220 хиляди динара.

вях
В течение на януари в кау
„Тичунов ата промишленост
гър-Димитровград" са лроизве
дени 378 тона различни видове
стени.
_
Във фабриката за
обувки,
платна и фолии производството
възлиза на 234 тона, или изра
зено стойностно над 9 милио
на
динара. По обем това е
за 9 на сто, а финансово за
31 на сто повече в сравнение
осъществени
с резултатите,
през януари миналата година
Във фабриката за техниче
сни стоки са произведени 114
тона
различни
произведени
чиято парична стойност възли
за над 4 милиона динара, или
финансово за 27 на сто пове

че от осъщественото през съ
щия период на миналата годи
на.
По-добри резултати са зебе
лежеми и във фабрината за
гумени нишки, където са про
изведени 21 тона. на стойност
от над 1 милион и 600 хиляди
динара.
Производственият план не е
обаче цялостно изпълнен, по
неже се е водила изключитал
но грижа да се произвеждат
намиращи
веднага
стони
на пазара. Затова
пласмент
най-много са произвеждани ла
чени обувни, най-търсени от
омасовяването на Фонда
е
купувачите.
А. Д

ДИМИТРОВГРАД

СЪГЛАСУВАНЕ НА СТОЛАНШТЕ ПРОЦЕСИ С ИЗИСКВА
НИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО СТОПАНИСВАНЕ
★ Чрез широка реконструкция
и модернизация
на
производствените
мощностиповишаване на рентабилността
В стопанските процеси през
последните четири години
в
Димитровградска община
се
отчитат положителни
тенден
ции. Производителността на
труда
(според
осъщест

Зависимост от собствения, но и от
труда на всички
Кан в практиката се прилагат разпоредбите на Закона
за сдружения труд, в случая в областта на разпределението
на средствата за лични доходи, беше тема, върху която
разковахме с трима работници в кожообработвателното пред
приятие „Братство" в Димитровград. Мненията на всичките
бяха, че новите отношения имат положително влияние вър
ху общите резултати в организацията, а с това и на всеки
работник поотделно.

1

СТОВАНСНД

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Основен извод за занаятчий
ството а Димитровградска об
щина е, че в тази област има
много
неразрешени пробле
ми, но и възможности за поускорено развитие в плановия
период до 1980 година.
Главно се има предвид,
че
развитието на
занаят
чийството. в
средносрочната
програма на Димитровградска
община, е една от първостепе
нните задачи.
За планомерното осъществя
ване на целите преди всичко
е последователно прилагане
на предвидените
инициативи
и мероприятия, внесени в про
грамата за развитие на заная
тчийството в общината.
В тази
насока необходимо
е ангажирането на всички об
шествено-политически
струк
тури, понеже
само с цяло
стното им участие е възможно
решаване на предвидените за
дачи<

и

бри,
ако произвеждаме каче
ствени стоки,
икономисваме
и т.н. стойността на точката
се увеличава.
По този начин
мога да получа и повече от
онова, на което в момента раз
читам.
А това е в пряка за
виоимост
от отношението на
всички към работата.
СТЕФАН МАНОВ:
— Моето задължение е ве
луризиране на нож ата, али с
други
думи казано „фин,на
дообработка. За един ден тря
бва да обработя 112 кв. мет
ра, но обикновено преизпълнявам за 15 до 20 на сто. Зная
че всеки
ден въз основа на
изработеното,
„получавам"
над 70 точни, което помноже
но със 1,90 динара стойността
на точката, е заработеното в
определения ден. До приема
нето
на правилника ние не
знаехме колко сме заработи
ли. Освен това сега се регурли
рани, отношението към рабо
тата, дисциплината, грижа за
качеството и т.н. А
от отно
шението на всеки
работник
към задълженията зависи
и
колко ще получа, но и как
организацията ще работи каво
цялост.
А. Д

вения доход на
работник)
средногодишно
нараства с
10 на сто,
с
и
което
далеч
над
републиканско
то равнище.
Икономичността
през 1977 година доотигна у
величение от 20 на сто. Тези
данни потвърждават, че мероп
риятията по икономическа ста
билизация вътре в трудовите
организации са дали положи
телни ефекти.
По отношение на осъществя
ване на развойните програми
почти всички основни органи
зации на одружения труд са
проявили решително настоява
не да се изпълнят програми
те.
Предвижда се, с оглед
на
сегашното състояние, за
плануваното в средносрочнотс
развитие и да се осъществи.
В трудовата организация на
комунално-услужното предприя
тие „Услуга" е завършена про
грамата по разширяване мощ
ностите на тъкачния цех. Този
цех от основаването ои
до
днес бележи постоянен -въз
ход и представлява благоприя
тна
възможност за привлича
не на повече работна
ръка
Всъщност, доизградени са стро
ителните
обекти, набавени и
•пуснати са в действие десет
•нови тъкачни стана, така че
производствен ите
мощности
са удвоени.
Строителното
предприятие
„Градня” през изтеклата 1977
година изгради цех за произ
водство на бетонни елементи
бетонна фабрика, а ускори и
дислокацията на овоите рабо
тилници.
Ножообработвателно
пред
приятие
„Братство"
набави
част от оборудването, предви
дено в развойната програма
а в ход е и строеж на нов
котел. Тази година се предвиж
Да
интензивиране на строителството.

В конфекция „Свобода” по
настоящем е в ход първата
фаза на реконструкция, отно
сно
доизграждане
на произ
водствените помещения- Счи
та се че след пъпната рекон
струкция и модернизация, прс
изводството трябва да се уд
вой. През втората половина на
текущата година е запланува
но да отпочне втората
фаза
на реконструкцията.
В основната организация на
труд „Нишава” в
сдружения
състав на земеделсната коопе
разиц „Сточар", се намира пред
завършването на най-крупното
капиталовложение в селснотс
стопанство от освобождението
насам. Край Димитровград —
в Липинско поле, се прмвеж
да към край строежа на найголямата и най-модерна овце
ферма с мощност 5000 овце
Доколкото наскоро приклю
чат мероприятията по осъще
ствяване на финансови средатва за „Тигър-Димитровград"
ще се пристъпи към рекон
струкция, която също ще ока
же решително, влияние
върху разширяване на мощности

те.

Очаква се да започне и ре
ализацията
на програмата по
реконструкция и модернизация
на производството в мебелна
та фабрика „Васил Иванов —
Циле”.
Отделно трябва да се под
чертае ролята на геологически
те изследвания и резултатите
които се окачествяват
катс
благоприятни за експлоатация
на въглища глина и прочие.
Да напомним
накрая.
че

съгласуването

на стопанските
процеси в крайна сметка знг
чително ще окаже и върху по
вишаване на
стопанисването

като цяло.
Ст. Н

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО
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ЗАБЕЛЕЖЕНО В ПРЕСЕКА

ПРЕД РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕДИН ВАЖЕН СОЦИАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОС

ПЪЛНА ЗДРАВНА ЗАЩИТА ЗА
ПОМОГНИ СИ САН, ЗА
№ ТИ ПОМОГНЕ И ДРУГ... СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ТИХАТА зимна
нощ беше
прегърнала
Пресека, когато
в училищната стая хората за
почнаха да пристигат. Идваха
сериозни, озадачени. Тази в е
чер е насрочено
-гважно
----събрание. Ще се решава за училището. Или ще се строи
нова
училищна сграда (сега
шната не е правена за учили
ще, а и на нищо не прилича
руинирана е) или — ще
си
остане по старому.
Залата бързо се изпълни и
събранието откри
секретаря
на
партийната
организация
учителят Петър Рангелов.
— Другари, каза той- — Съ
брали сме се тук нещо мно
го важно
да се договорим
Вие
знаете за канво ще го
ворим. За строежа на ново училище... Сега трябва ононча
телно да се изясним: ще стро
им ли ново училище или не?
Тук са така да се каже найотговорните хора в Пресека:
членовете на Съюза на кому
нистите, ССРН, младежта...
— Защо да чакаме повече?
Инспекцията вече на няколно
пъти се стяга да забрани да
работим в тези
помещения
децата падат в
безсъзнание
след
няколко проведени ча
са
в нея, защото е задуш
но. . . Пресечани са
прочути
майстори — зидари, а в свое
то
село
нямат
училищна
сграда.
По лицата на насядалите пре
сечени цъфна усмивка.
— Аз, смятах, смятах; до
говаряхме се и с някои дру
гари тук — много пари... из
Рангелов
лиза — продължи
Ще трябват около 260 хиляди
динара...
Но затова
пък имаме и из
облекчение:
имаме
вестно
чанъл
(още
от
прикаран
1972 година, когато за първи
път беше започната анция за
строеж на училище),
имаме
-вар... Но ще трябва да съ
берем още 120 хиляди... Тук
е проблема...
— Аз мисля, че не трябва
повече да разтакаме, а да се
събираме
договорим как да
парите. Ако е така, значи вся
ко от 120-те домакинства
да
даде по 800 динара плюс по
член
на
300 за всеки друг
семейството, ако е на работа... — наза Бранно Димитри
евич.

— Ще бъде трудно, но ще
се борим — добавя Сазда Пе
тров.
Ние разчитаме
на дру
гаря Петров да бъде в иници
ативния комитет
каза Ран
гелов.
— Получавам
впечатление
че сте твърдо решили да за
почнете акция за строеж на
училище
започна
Ножица
Станкович, председател на Об
щиноката
конференция
на
ССРН, който също бе поканен
да присъствува на събранието
— И ако е така, тогава найдобре ще е да се заведе ме
стно самооблагане за тази цел
да се подпишат
декларации
и да се започне... Но трябва
да се побърза.
Времето ми
нава, хората ще заминат по
строежите и няма кой да рг
боти.
— Има кой ще остане тук
— и ще строи. Нека само
дадат пари — обади се Влади
мир Стоилкович.
— Аз очаквам думата
на
майсторите — подкани
пред
седателствуващият.
— Ще строим. Но да се до
говорим. Да се прави нещо
хубаво и с план. Пресека тук
е на хубаво място и училище
то
трябва да я разкраси още повече. Да се види, че тук
се живее в сговор-наза Гюрс
Давидович,
майотор-предприе
мач.
— Ние трябва да си пома
гаме сами,
за да ни помог
нат и други — каза Любисав
Матеич,
председател на ме
отната организация на ССРН
— Децата падат в безсъзна
ние, няма въздух... бива ли
назва
да допускаме това
директорката на основното у
чилище в Звонци Тодорка Со
тирова.
Единодушно бе изгласувано
да се започне със строежа на
новото училище. От 120-те до
макинотва в Пресека, от кои
то в 90 живее българско, а в
32 сръбско население ще се
потърси писмено
изявление
за започване на акцията. До
отселилите се пресечани
ще
се
изпрати апел за самопожертвования- Очаква се
помощ и от 150-те печалбари ...
Само да се започне... Те
ще докажат братството и един
ството си на дело.
М. Андонов

По нашите краища:
ПОДСТЪПИТЕ КЪМ БОЖИЦА
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Божица

__ Взеха решение пред седателството на снупщината
на междуобщинсната регионална общност Ниш и
Председателството на Междуобщинсната конференция
на ССРН Ниш
I
Разиснване върху Програмата продължава в Нишни регион
ВМЕСТО ностенено въвежда
не на здравна защита на сел
скостоп аноките щройзводители
до 1981 година, :на съвместно
то заседание на Председател
ството на снупщината на Меж

получат същи права при ооциалиа защита манто и работ
нищите. Както се изтъкна на
заседанието селскостопански
те производители почти в це
лия регион безрезервно ттодър

определянето за пълна здрав
на защита хората поставят и
въпроса за това как се харчи
здравния динар. Каква е упот
ребата на лекарствата? От съб
ранията по селата се апелира
за по-рационално
използване
на лекарствата. В Община Ражан ют 23 събрания на 15 се
изказали за пълна здравна
защита. В община Блаце се
изтъкна проблем с домакинст
вата, които не могат да пла
щат партиципация. В община
Долевац болщинство от сел
скостопанските производители
се определят за пълна здрав
на защита. Такова е положе
нието и в Ниш, Пронулие и
друли общини. Плебисцитното
определяне на селскостопанс
ките производители в Региона
за пълна здравна защита по
казва, че това е провеждане
на една закъсняла акция.
КАКВО ПРЕДСТОИ СЕГА

В очакване ка здравната защита
дуобщинската регионална общ
ност Ниш и Председателство
то на МОК на ССРН Ниш, ми
налата седмица, се взе реше
ние за въвеждане на
пълна
здравна защита на селскосто
панските производители.
На това съвместно заседа
ние се наза, че са създадени
условия за разрешаване
на
този социален и политически
въпрос. Материални средства
от 4 милиарда динара за Ниш
ки регион са обезпечени, —
изтъкна Данило Кнежевич, ди
рентор на Регионалната самоуправителна общност на инте
ресите за здравно осигуряване
Ниш. По този начин селсносто
паноките производители
ще

))

жали п редложението да запла
щат 35% 'на от надастарския
приход и 350 динара по член
от домакинството.
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
ПРО
ИЗВОДИТЕЛИ СА ЗА ПЪЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ
В Нишки регион продължава
разглеждането «а Програмата
за здравно осигуряване на сел
скостопансните производители.
В община Апекоинац вече над
20 000 селскостопански произ
водители се изказали в полза
за пълно ооигуряване. В Белопаланачка община разисквани
ята продължават. Тук
освен

Въвеждането на
пълната
здравна защита на селскосто
панските производители е ве
че реалност, но до пълното осъществяване предстои прове
ждане на много задачи. Освен
това, че трябва да се санират
загубите в здравната защита
в размер от две милиарди ди
нара. предстои да се разширя
ват здравните капацитети, да
се решават кадрови въпроси.
Трябва да се изграждат амбу
латории по-близко до населекметов
На съвместното заседание
на Председателството на снуп
щината на междуобщинсната
регионална общност и Предсе
дателството на МОК на ССРН
значението
Ниш се изтъкна
на тази акция, но също така
и трудностите, които
предстоят. Затова се апелира към
всички общински скупщини и
орга
обществено-пол итич ески
низации за съвместна
акция
при провеждане на тази важ
на програма.
Б. Н.

Вла«ина-лродунт"-номбиматс многостранни възможноети

С КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ОТ НАД 160 МИЛИОНА ДИНАРА
КОРЕННО ЩЕ СЕ ИЗМЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКОТО
ПРОИ
ЗВОДСТВО
Ооновата на бъдещето раз
В стопанското развитие на
витие обаче представлява раз
Сурдулишиа община важно мя
витието на селскостопанското
сто заема земеделско-търгов
производство и преработка на
ският
комбинат ,,Власина-иро
селскостопански изделия
на
дунт". Въпреки че основното
му занимание е селското сто промишлени оонови. Миналата
година бе пуснат в употреба
панство,
комбинатът развива
хладилник за 150 вагона нар
многостранна дейност: от про
тофи за семе. Капиталовложе
изводство на предмети на до
нията за строителството на
машкото ръкоделие и селско
тоя обект достигнаха сума от
топансна продукция до търго
6,5 милиона динара.
вия и снабдяването па населе
РАЗОРАВАНЕ НА ЦЕЛИНИТЕ
ние то с търговско-промишлени
и селскостопански стоки.
В полупланинските райони
АГРОКОМПЛЕНС НА ПРОМИШ
на Сурдулишка община, глав
ЛЕНИ ОСНОВИ
но на Влаоиноното плато, се
разорават 6000 декара площи
Благодарение на кооператив
за засяване на картофи
за
и производствени отно
ните
семе. По 2000 декара площи
системата
на
,.Вошения в
ще се ползват за производство
чар-нопар" от Белград, номби
то на ечемик и овес. В рам
от
матът ,„Власина-продунт”
ните на мелиоризацията
на
1975 година доживя твърде ин
пасищата, предвижда се създа
тензивен период на стопанско
ване
на
изкуствени
пасища
развитие.
на площ
от 10 000 декара
В новооткрития цех по до
Запланувано е още 10 000 де
машно ръкоделие бяха приети
кара площи да се мелиоризи72 постоянни работници, дока
нират.
то с други 350 предимно же
Всичко това ще бъд* ооно
ни — селянки се поддържат
ва за
строителство на дехи
кооперативно - производствени
драторсна
фабрика за произ
отношения за предмети на
водство
на фуражни храни
домашното ръноделие.

за
Храната ще се използва
около 10 000 овце, които ще
бъдат настанени в две овце
ферми — едната на Влаоина
а другата на Чемерник, ЦъР
натравска община.
РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНОВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Според програмата на раз
витие предвиждат се изгражда
нето и на обенти от хранител
но-вкусовата промишленост. До
колкото се осигурят необходи
мите средства ще се строят
фабрина за преработка «а мля
кото 10 000 литра дневно —
относно за производство
на
сирене и масло, хлебопекарни
ца и хлебни изделия с мощ
ност 20 000 килограма дневно
кланица с мощност 2000
нг
очистено месо в една смена
трябва
Капиталовложенията
да достигнат около 15 милио
на динара.
От назаното личи, че земе
делено- търговският комбинат
,, Власина-продунт" _ израства в
стопански ускорител
мощен
на Сурдулишка община, която
уверено върви (особено през
последните години) към разви
тите общини.
Ст. Н
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ДИМИТРОВГРАД

САМОДЕЙНОСТТА—ОСНОВНА
НАСОКА
* САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ" ПОДГОТВЯ ПИЕСАТА „ИВКОВА СЛА
ВА” ОТ С. СРЕМАЦ
на интересите в
та общност
митровградчани, гоотуваие и в
Културната самоуправителна
общината предвижда раздвиж
други градове.
общност на интересите в Ди
ване
на
тази
дейпоот, накто
така
Предвижда се също
митровградсна община според
и създаваме ма Пионерска сце
подготовката на още една пипредвижданията
тази година
на.
еса през годината, или общо
ще разполага със средства в
Преди няколко години Мла
две
премиерни
и шест реразмер от над 950 хиляди Ди
дежката сцена дори беше понара. Тази сума е за 47„ по
самодоеп
дойна и от самия
вече в сравнение с миналого
теат-ьр.
Неоснователно
този
дишното изпълнение на финан
тяхна дойноот заглъхна, и то
оовия
план. При това Репуб
една
главно, чо но се води
ливанската културна общност
д-ьлпоорочиа културна полити
ще
обезпечи 330 хиляди ди
ка в тази «насока.
нара или за 14,8 на сто пове
Широноекранното ки
Именно, щом завърши едно
че,
докато от собствени из
но в Димитровград през
поколение гимназиоти, от кои
точници ще се осигурят към
1977 година прожентира
то
главно се набират кадри
600 хиляди динара или за 18,8
104 редовни и 15 извън
те,
трудно се възстановява
«на сто повече в сравнение с
редни филми. Общо бя
дейноотта. Бто защо би след
1977 година.
ха дадени 223 нинопред
вало
ежегодно с последова
ставления, на ноито при
телност да се издирват нови
състоя
Такова материално
съствуваха над 26 хиля
млади
таланти
и с тях да се
ние
«на културната дейност
ди зрители.
развие системна,
целенассче
позволява да се развият сра
Подвижното пън нино
на
дейност.
Но
за да се осъ
внително богати облици на
даде 110 нинопредставществи
това при културния
изява.
Разбира
се
културна
ления
на територията
център би трябвало да се съ
като «и занапред самодейно
на общината. При това
здаде постоянна младежка сце
стта си остана една от основ
20
кинопредставления
на, чиито «изяви могат да бъ
ните насоки на развитие.
бяха от филма „Тито”,
дат
и непретенциозни (реци
прожектиран в чест на
тали, къси сценични изпълне
ТЕАТЪРЪТ ПОДДЪРЖА ТРАДИ
Титовите и нашите юби
ния,
едноактовни
и пр. изяви
ЦИЯТА
леи.
Най-добрите биха могли напра
«во да влизат в състава на са
Самодейният театър през
модейния театър „Христо Бо
1977 година наброяваше около
тев".
призни
театрални
представ
60 самодейци. Миналата годи
Но за да се осъществи то
ленияЗа разлика от преди
на подготви пиесата „Снаха"
ва, както умело каза в едно
от Георги Караславов, която «някои от тези изпълнения ще
неофициално
разискване един
бъдат в по-големите
местни
освен че се представи прел
отар самодеец,
следва талан
общности на територията на
димитровградските
любители
тът да се издирва още в ос
общината.
на театралното изкуство, госту
новното
училище,
да за раз
еа още в Гоиндол, а се пред
вива «и насочва.
ДА СЕ ВЪЗОБНОВИ И МЛА
стави и в Годеч и Драгоман
ДЕЖКАТА СЦЕНА
(в рамките на крайграничното
Следователно,
гаранция за
сътрудничество), участвува н?
успех на театралната самодей
Въпреки
че
самодейният
театралните прегледи в Алекност е не само обезпечава
театър в редовете си обедин
синац «и Смедеревска паланка
нето на средствата, но и нг
ява сравнително голям
брой
Тази
година още от нача
кадри, които постоянно да се
младежи
и
девойки,
необходи
лото
започна
подготовката
възобновяват и които с после
мостта да се възобнови рабо
дователност да работят.
на пиесата „Ивкова слава” от
тата на Младежката сцена е
Стеван
Сремац. Запланувано
налице. В своя план културна
е освен представяне пред ди
Ст. Н

Киното

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ
НА МУЗИКАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ
I

ДИМИТРОВГРАД е между
малцината градове в републи
ка Сърбия, който има богата
музикална традиция- Благода
рение на духовия
музикален
оркестър ПРИ гимназията
Б. Тито” от освобождението
до днес музикално се образо
ваха няколко стотици музикан
ти, някои от които достигнаха
и европейска слава.
Посочваме това не за само
успокоение и самодоволство,
не да се изтъкнем пред ДРУ'
гите. Това обстоятелство само
гто себе си налага към музика
лното изкуство и изобщо към
музиката да се отнесем с чув
отво на висока отговорност,
понеже традицията в тази област ни задължава.
Музикалната младеж в гра
да, действуваща в състава на
Музикалната младеж в СР С-ьР
бия, безспорно е облик на му
зикалната изява властно се на
ложил в живота на младите
Елитни музикални изпълнители
«на класическата музика мина
лата година (както и през лре
дишните) се представиха пред
средношколската,
работничес
ка и градска младеж.
Тази година Културната общ
ност на интересите в община
та предвижда да стимулира и
финансира общинската органи
зация <на Музикалната младеж
Преди всичко счита се, че
в Културния център ще се съ
здадат условия за работа на
музикалната младеж.
Освен
това и занапред елитн«и изпъл
кители на класическата музика
ще изнасят концерти за мла
дите работници, средношколци.
Запланувано
е (доколкотс
се уотанов-и добро сътрудниче
отво и намерят подходящи фо
рми) постоянно да гостува нг
димитровградската сцена Ниш
ката филхармония-

така
Предвижда се съши
музикална викторина, на коя
то трябва да се излъчи и найдобрият познавач на компози
тори и капитални произведе
ния на класическата музика
Не по-малко внимание ще се
отдели и кз финансирането на
регионалните, зонални и репуб
състеза
линански музикални
ния, в но-ито участвуват музи
младе
кални изпълнители жи от Димитровград.
Очевидно, Културната
общ
ност на интересите в Димит
ровградсна община има добри
планове по отношение на му
зикалното възпитание и обра
зование на младите. Но дали
само тя е призвана да разви
ва тази дейност сред младе
жта?
Струва ни се. че гимназиал
ната музика много повече ще
трябва да привлече младите
нъм музикалн-и изяви. В музи
калния живот на града нейно
то присъствие трябва да
се
почувствува с постоянни кон
церти. Не бива да се чака май
ският фестивал на народите и
народностите
в републиката
,.Майски срещи”, за да чуем
музиката с някой или друг
марш.
В заключение ще изтъкнем
че да се осъществи такава
една функция на гимназиална
та музика, тя не бива повече
да бъде „гимназиална”, а „гра
дека” музика, като във финан
сирането на изявите й участ
вува не само училището, но
и останалите културни и дру
ги институти в града.
Защото в крайна сметка му
зикапно богати и образовани
личности — са хармонично раз
вити личности. А целта на на
шето самоуправително
обще
ство е именно в това: да се
създават всестранно хармонич
но развити личности.
Ст. Н.

СРЕЩИ

Тридесет години учителка в
Димитровград
— Да бъдеш учител и имат делови успехи може са
мо този, който всякога и в наученото открива нещо ново.
Така започна разговора ни с другарката Бояна ВИДЕ
НОВА, в момента учителка на 1У-3 в основното училище „М.
Пияде” в Димитровград.
Преди тридесет години, след
едногодишно учителствуване в
с. Долно Требешине — Враня
и завръщане от бригадата —
Шамац — Сараево,
младата
учителка от Шумадия «идва в
Цариброд. Оттогава са измина
л«и тридесет години. Шумадин
ката
стана Димитров градчанка и прекара почти целия си
трудов век в Димитровград
Още някоя година,
или как
тя каза — още едно поколе
ние пръволачета” — и отива
в заслужена пенсия.
Това беше повод да побесе
дваме с другарката Бояна за
нейното трудово минало.
— Родена съм в околността
на Валево, а израстнах в Кра
гуевац — продължи Виденова
където завърших Учителската
школа.
За тридесет години, колко. то
била учителка, винаги с
високо самочувствие е из-

лълнявала дълга ои. Научила
е стотици малки Димитровград
чани на четмо и писмо. Днес
учи децата на бившите ои у че
ници.
— Ордена «на труда който
получих от президента на Ре
публиката 1973 година, срещи
те ми «с децата на бившите ми
ученици, са моя гордост. Ми
сълта за раздялата с учителония живот твърде трогател
но «влияе на мен. Вижте, аз
съм родена в училище и за
тридесет години пресметнете
колко часа съм била с учени
ците,
колегите...
Само една година по необ
ходимост ВНденова не е започ
вала и завършавала трудов«ия
ден с училищното звънче.
— За щастие — «изтъкна Съ
беседпичката
секретарка

на Учителската школа в Цари
брод бях
само една учебна
година
Дълго след това, все до 1956
година, другарката Виденов е
била
гимназиална
учителка
по сърбохърватски език; и литература. А последните шеонг
десет години е с децата.
— Кан гледате на просвет
ния работник?
— Учителотвуването е дели
катно и търои лишаване от
много удоволствия.
Зная, че
в «миналото е било много «потрудно. Вярвам в «нашето об
щество и силите му Ще пре
одолеем сегашните
слабости
Днес учителят трябва да бъ
де «онзи който е разбрал същ
носта на патриотизма. Учител
ят сам трябва да обърне пополямо внимание на работата
ои, защото работи ли добре
ще «има и авторитет в обще
ството.
Другарката «Бояна Виденова
е «и
|Обществено-пол1И|Т«ически
твърде дейна. Тази дейност

Бодна Виденова с най-младото поколение
за нея
е същността на жи
вота й- Преживяла трагичния
октомврийски ден през 1941 г
в Крагуевац, член «на СКОЮ
от 1944 г. а на ЮКП «т.е. СЮК
от 1946 г. От председател на
Съюза на
ко му ни стич ес ката
младеж на Югославия в уч«и
телската школа в Крагуевац —
до председател ,на АФЖ в Ди
митровпрад и председател [.„
на
общинския Съвет за просвета
член на Комисията за жалби
при ОК «на СКС «в «общината.
Но Виденова
води
потекло
от семейство с революционна
традиция?.

Дядо ми предвоенен про
гресивен
учител, баща ми участник «на Вуковарсиия конгрес
сякаш
ми „завещаха"
тази
дейност — горда на потеклото
ои изтъкна учителката.
ТРайната" да успеха?
Не отстъпление, а «вина
ги във фокуса на събитията
Проблемните Решения са окре
лление за човека. Успех на учителя няма да изостане, де
колкото се елде със средата

д. с.
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„ЛАЗИНО БЪРДО"

ПРЕИМЕНУВАНА
БИСЕРКА ПОТИЧ:

в „ДВАНАДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ"
Граничната застава на
.Ла
зино бърдо” ОТ
12 февруари
т.г. е преименувана „Дванаде
сети февруари”, а нейните гра
ничари ще развиват оеволюци
онните традиции *и ще тачат

спомена на кон ц л а гер и сти те
които и в най-трудните усло
вия оказаха съпротива на оку
патора. По тоя повод под по
кровителството на Тютюнева
та промишлсн-сот Г.7 Н.-..М ™

състоя тържество, на
което
освен
представители на тру
довите организации
покрови
тели на заставата и лагера „12
Февруари”, присъстсуваха
н?
чалник на Щаба на Нишката
армейска
облаот генерал-майср Еугеп Лебари-ч,
предете
•винели
на Димитровградска
Пиротска и Нишка община, ко
ито връчиха на граничарите пс
даръци.
Бившият 'концлагерист Сре
•'е,н
Вучкович — Младен раз
каза опомени за
Iгероггсиия
подвиг на концлагеристите, ко
ито успешно проведоха
един
отвелото бягство в окупирана
Европа през 1942 година под
Ръкссодотвото на ЮКП.
Учас.-о”Ц--е на отбора положнха венец на
паметника
ка граничаря Милентие М-ил®'’
тиевич, КОЙТО през 1952 ГОДИ
на е загинал в сражение с ин
фО:р'\'бюР'ОБСКИ диверзанти.
Членовете на нултурно-художественотс дружество на Тю
поневата промишленост изпъл
миха културно-забавна програ'ма.

спомен от заставата „Дванадесети февруари”

Д. Йотов

ТАЗИ ГОДИНА В СЪРБИЯ БЕЗ АВТОНОМНИТЕ ОБЛАСТИ

1а акциите—13 350 бригадир»
На седем съюзни младежки
трудови акции в Сърбия без
автономните области тази го
дина ще участвуват 13 350 бри
гадири от цялата страна. Бри
гадирите ще работят в
267
бригади.
Освен младежката
трудова
акция „Робайе”, която завър
ши с работа миналата година
всички съществуващи
акции
ще продължат и тази година
при значително увеличение обема на работата и с ло-голям
брой бригадири. Ще се
от
крие и нова акция с два брига
дирски лагера и с 1800 участ

171 ТЕМИ
Неотдавна
учителският съ
вет
прие 171 теми, от коигго
70 абитуриенти
ще изберат
С7>отеетна
тема за зрелостен
изпит. Най-много са темите Си
кандидатите) за хумзнтарлите
науки.
Матурските
теми учвниците трябва
да изготвят
до юни т.г., а Л7,раите консул
тации с преподавателите вече
се провеждат.

д. с.
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зация на ССМ в южноморавски регион.

По решение на Председател
отвото на Републиканската кон
ференция на ССМ в Сърбия
тази година ще има и съюз
ни горански акции. Предвижда
се едната от тях да бъде „Вла
сина 77”. Детайлите около ор
ганизирането на тези акции
първи от тоя вид в нашата
страна, ще се уточнят в дого
вор с Движението на горени
те и междуобщинската органи

Най-широко ще се увеличи
фронтът на доброволния мла
дежки труд на акцията „Авто
мобилен път”, на която тази
година ще участвуват 4200 бри
гадири — почти двойно пове
че от миналата година. За цел
та освен съществуващото
в
Умчари, ще ое построи още
едно бригадирско
селище в
Покайница край Велика плана
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Бисерка
Потич
която
миналата
година
се прос
лави в шампиона
„Тито-револю
та
ция
мир”
катс
спечели второ мя
ото
в републикс
тези дш сре
та
щнахме на годиш
ната
скупщина
на
Съюза
па
бойците,
къдетс
изнесе
предложе
ние
на младеж
та
з Бабушниш
ка община зз ст
здаването на пар
тизански
гори.
Гимназиотката Пс
тич, отличничка и
примерна девойка
и този пьт беше
готова да сподели
за
впечатленията
ои
от шампиона
та
по знание, з?
който
счита, че
е
от голяма пол
,я
— Големият ми
интерес
за живс
та
и делото на
великана на наша
та
революция
другаря
Тито ме
доведе
до този

М. Златаносич връчва заслуженото приз
нание на Бисерна Потич

успех.
Исках
да науча кол
кото се може
повече за на
шия
любим вожд и учител
който не е вече само гражда
нин
на нашата страна, а е
гражданин на цял свят. И кол
кото
повече четех за него
толкоз
повече въодушевлява
ше
с непоколебимостта в ре
шенията ои, с отговорността
си пред
народните маси. —
казва Бисерка.
— И днес, ногзто ние мла
дите искаме да създаваме пар
тизански гори
на известен
начин
искаме да сз отдъл
жим пред бойците с-т нашата

борба,
които се бореха на
живот и смърт за свободата
Бисерка Потич активно рабе
ти в младежката организация
■отличничка е и затуй попитах
ме как постига всичко това.
— Ако времето правилно
се разпределя, може много дг
се постигне.
Бисерка Потич желае с ус
пех
да завърши средно об
разование, а сетне да следва
за да стане, както казва тя —
полезен член на нашето соци
алистическо общество.

УЧИЛИЩЕ

НЕДОСТЪПНО КУЛТУРНО
БОГАТСТВО

щнотк
В началото на второто полу
годие п-ри димитровградската
„И. Б. Тито” тряб
гимназия
ва да отпочне с работа радио
Както ни осведоми
уредба.
■комисията
ръководителят на
за културно-забавен живот при
училищната конференция Браниолав Лукич първото преда
ване ще се излъчи на 15 фе
вруари т.г. Програмата, всеки
дневно ще се изл-ьчва по три
минути преди часо
десетина
вете, и по време на голямото
междучасие.

ници в подринско-колубарския
регион.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗНУСТВО В
ОСНОВНОТО
„МОША ПИЯДЕ” В ДИМИТРОВГРАД

НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД
СКА ГИМНАЗИЯ

Искам да уча..

Известно е, че
желанието
при децата да рисуват се яв
ява
още през втората годи
на. предучилищната
възраст
и първите години на основното
училище и проявата за рису
ване е още по голяма, мести
хваща.
Но това не прод7,лжава дъ
лго. В горните класове ма ос
новното училище при болшин
ството от учениците се явява
умора, незаинтересованост за
този предмет и ако обучение
то
е неинтересно,
пропито
със стари методи, тогава инте
ресът при
децата за обуче
-ние по изобразително изкус
тво напълно пресъхва.
С-ьвсем обратно е положе
нието на обучението по изо
бразително изкуство в основ
ното училище „Моша Пияде"
в Димитровград. Там систем
ното
обучение и традицията
играят, главна роля за създа
ване на такъв интерес при уче
прод7,лжавз
ниците,
който
време на обуче
през цялото
нието — до VIII клас.
Читателите вероятно ои спо
новогодишния
мнят,
че
в
брой на „Братство ” за пръв
път обнародвахме нянолно ри
сунки на ученици от основно
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то училище а Димитровград
Сега дължим и да кажем не
що повече за обучението по
този
предмет,
за младите
творци и за техния преподава
тел Никола Ден нов.
Трудно е да се говори обо
бщено
за една деятелност
каквато е изобразителното и?
куство за деца на възраст от
1 до 15 години,
но ние ще
кажем само някои характер
ни
особености за предмета
От картините личи настрое
нието при учениците и може
да се съди, че в обучението
по изобразително изкуство р
това училище оа създадени
всички условия за емоционал
ното,
интелектуалното и во
лево
развитие
при
децата
от тази вт,зраот. 'При
някои
от тях личи творческа изява
която надминава възрастта.
Не може да се отрече рол
ята на преподавателя
Нико
ла Деянов, който прилагайки
концепциите на съвременното
обучение по изобразително из
куство
и
ползвайки разно
образните материали и техни
ни води децата умело и оигур
но в
обаятелния
свят
на
изкуството. Тук като че
ли
напълно важи мисълтта на Ен

Гордана Станоева:
гър,
че” нищо не се придо
Ъша без борба, а в изкуство
то. Тук като че ли
напълно
важи
мисълтта на Енгър, че
.лвдцо не се придобива без
борба, а в изкуството борба
та значи усилие: Познанието
се завладява с шпапла в ръка
В кабинета по изобразител
но изкуство при основното учи
лище в Димитровград се нами
ра едно непознато съкровище
на стотици рисунки, картини
илюстрации, скулптури. Огро
мен
материал за художници
педагози, психолози и всички
ония, които се занимават
с
детското въображение, с дет
сното
творчество, с детската
фантазия. Тази творческа проя

„СВАТБА”
ва нато плод на въображение
то на деца от 1 до 15 години
пресъздадена в
картини за
служава внимание.
Нашето въодушевление от
снова, което видяхме, може
да изразим само с едно жела
ние. Но е ли време оокозното
училище да намери начин и
създаде една детска художе
ствема галерия, за да може
това детско творчество да по
лучи и своето общеотвено зна
чение — всички свои качество
ни картини да представят
младите художници пред обща
стваността. По този начин то
ва изкуство ще има и нултур
но поръчение.
Б. Николов
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ПРЕДАВАМЕ без изменения и съкращеписмото па местната общност в село По
гаиово до Общинската конференция на Со
циадиогическия с-кюп в Димитровград. 1о
гласи така:
„13 село Погаиопо съществува амбулатов нея винаги имаше
рия от 1941 година и
която квартируваше в
МИЯ

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Скромни средства за
физическата култура
За доизграждане наспортно-ренреационния център
Босилеград ще бъдат изразходвани 500 хиляди динара
Според материалните ои въз
Общинската само
можности,
за фи
управителна общност
зическа култура в Босилеград
ще продължи с реализиране
на мянои акции от миналата
година, която е била провъз
гласена за Година на физичесната култура. Това преди вой
чко ще бъде доизграждането на
спортно-рекреационния център
в Босилеград. Досега в този
важен спортен обект са из
разходвани 600
хиляди дина
ра, повечето от които са полу
мени от Републиканската общ
ност за физическа култура.
В рамките на този спортен
обект досега са построени иг
топка, ворища за: ръчна
лейбол, баскетбол и за малък
футбол. В ход е изгражданеи
то не футболното игрище
на други спортни игрища.
Новопостроените игрища са
необходимите
оборудени
с
спортни съоръжения.
До сега обаче няма никакви
резултати във формирането на
спортни дружества в местните
общности м трудовите органи
зации и в обезпечаването на
необходими кадри за развитие

в

ма физическата култура в об
шината.
С оглед, че и тази
година
оредствата за .развитие ма фи
зическата
култура ще бъдат
ограничени,
това налага да
бъдат по най-рационален на
чин ползвани. Общо ще бъ
дат обезпечени един милион
динара. Около 500 хиляди ди
нара са предзначени за доиз
граждане на спортно-рекреаци
онния център в Босилеград <и
200 хиляди динара за изграж
дане на спортни терени в ме
сините общности и трудовите
организации. За финансиране
на спортните дружества в об
отделени
щината ще бъдат
190 хиляди динара, а за орга
ните и телата на Общинската
самоуправителна
общност за
физическа
култура 100 хиля
ди динара.
През тази година при основ
ните училища ще отпочне уреждане на спортни
терени
Това ще бъде началото ма мла
едно
дежката акция: „Нито
училище без спортен терен".
С помощта на Образователна
та общност в основните учили
ща Бистър и Д. Любата тряб

ПРЕД НАЧАЛОТО НА ПРОЛЕТНИТЕ
НИЯ

ФУТБОЛНИ

СЪСТЕЗА

Започнаха подготовките
на „Младост“
Футболистите на босилеград
ския футболен
отбор „Мла
дост" започнаха подготовките
си. Според изготвения за та
зи цел план, подготвката ще
бъдат твърде интензивно орга
низирана, защото > футболи
стите на „Младост" очакват
сериозни задачи в превъзмог
ването на собствените слабо
сти. От това колко ще бъдат
физически и
профеоионално
подготвени,
ще зависи дали
ще запазят сегашния си ста
тус: да останат в тази дивизия
Наред с това футболния от
бор „Младост" се готви с поголям а амбиция да участвува
и във футболните състезания
за Купата на Председателя- Ти

то. В рамките на тези състе
зания,
първата си футболна
среща босилеградските
фут
болисти ще имат на 19 февру
ари с победителя на общин
ската футболна дивизия в Сур
дулица.
Въпреки скромните материал
ни и други условия в редове
те на футболния отбор „Мла
доот ” владее оптимизъм по
отношение на предстоящите
състезания. Сега възможности
те за избор на по-начествени
футболисти са много по-гол е
ми. Между другото зарегистри
рани са някол ко нови футбол и
сти със сравнително богат опит.
В. В

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОБЩНОСТИ

Насрочени изборите
През миналата
седмица в
Димитровград
се съотоя за
седание на Скупщината
на
самоуправителната
общност
по здравеопазване, на която
между другото бе прието ре
шение предстоящите избори
за членовете за делегации в
организациите на сдружения
труд, трудовите и 'местни об
щвости и делегати за Скуп
щината на общността да бъ
дат насрочени.
Предкандидационните и кан
дидационни събрания, канто и
изборите ще се проведат
според календара на общин
ската избирателна
комисия
при ОК на ССРН и Общинския
профсъюзен
съвет, а
въз
основа на Избирателния
за
кон.

ПРИ СШ - БЕЗ СЕ(Ж.

Новата Скупщина ще се съ
отои общо о,т 27 делегати и
това:
15
в
Савета
на
осигураните
селокостопансните работници, 7
в Съвета
сни
производители,
докато
Съвета на работниците от здра
вните организации ще се съ
стоят от 5 делегати.
Освен
■това, ще бъде избран и ра
ботнически контрол при Скуп
щината на самоуправителната
общност от 5 члена.
Самоуправителната общност
на здравеопазването е първа
та от съществуващите девет
самоуправителни общности в
Димитровградската
община,
която насрочи изборите.

А- с.

ва да отпочне изгражданото ма

зали по гимнастика. Туй също
трябва да се оформят пио
морски м младежки спортни
дружества.

В рамките на спортното дру
„Младост" що се офор
спортни клубове по бас
МЯТ
иетбол, волейбол, ръчна топна
и др . Ще се раздвижи инициа
тива, с помощта на профсъю
зните и на организациите ма
ССРН, в трудовите и местни
организации да се оформят
спортни дружества. Младожни
те организации ще имат от
отговорност в изготвя
делна
не на програми за спортни съ
стезания в различни спортни
дисциплини.
Нуждите от кадри за по-ус
развитие на физиче
корено
ската култура в Бооилеградска
община са съвсем налице
училища
Дори и основните
достатъчно такива ка
нямат
дри. Този въпрос трайно мо
же да се разреши чрез стипен
тази
диране на кадри. Инак,
година Общинската самоупра
вителна общност по физичекултура планира да изра
ска
зходва оамо 30 хиляди динара
за оспособяване на кадри в
тази област.

.постно}

В. В.

БЕЛЕЖКА

Автобус за
един пътиии
Малко невероятно, но факт.
Шофьорът и нондукторът на
автотранспортното предприя
тие — Пирот на 10 февруари
в Звонци взели само един пъ
тник. И то на главната спирка
в центъра на селото. Тези да
нни изнасяме не случайно. Именно сутринта на 10 февруа
ри автобусът на пиротското ав
тотранспортио, канто и обикно
вено, точно по разписание, при
стигнал в Звонци и щом път
ниците слезли, веднага се объ
рнал кръгом
и заминал за
Бабушница и Пирот.
Не малка била изненадата
на чакащите пътници. Седем
надесет души, всред които имало и жени и деца, които та
зи сутрин били тръгнали
за
Бабушница, Пирот и Ниш —
оотанали стъписани от постъп
ката на шофьора и кондунтора.
Дълго мислели, с какво са
„обидили” въпросните работни
ци от автотранспортното пред
приятие в Пирот, та ги остави
ха до обед.
Нямаме намерение да навли
заме в „достоверността"
на
приказките на някои звончани
че уж пи ротеният автобус н а
правил така, защото звончани
уж повече пътували с нишкия
автобус, или дали нондукторът
е „сърдит" нещо на звончани
и решил да им „отмъсти" ...
Бихме задали следния въпрос: дали се има сметка да се
върви с празен автобус, ако
вече от Нова година се е минало на възнапраждаване спо
ред трудови резултати и дали
нондукторът и шофьорът сме
ят да ои позволят и такъв
лукс, че да тръпнат 20 минути
преди разписанието на автобу
са като при това оставят на
опирната 17 пътника?
М. А.

В ггогамовската амбулатория и днес работи медицинска сестра, по квартирува в
Димитровград, а идва па раоота сугрип с
рейса, а към обед се връща ооратно, така
че нямаме много. полза, защото пс може да
ползваме всяко време необходимите услуги,
Много се нуждаем от такава, ние ви пращамс тази бележка, за да се види има ли възможиост медицинеката сестра да квартирува в Погаиово, защото тя не обслужва само
Погапово, а още две села.

У

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КО
МАНДИРИ

Важни задачи в
отбранителната система
От отчетно-изборното събрание на Общинската нонференция на Съюза на запасните военни командири в Босилеград бе изпратено поздравително писмо до другаря Тито
Общинската организация на
Съюза на запасните военни
мандири в Босилеградска обпроведе редовни избо
щина
в първичните си организа
ри
които
приключиха с от
ЦИИ,
четно-изборно събрание на де
легатите на Общинската нонфе
ренция- О това, тази организа
ция
успешно изпълни
още
една задача в юбилейната си
година: четвърт столетие от
формирането йВ изминатия четиригодишен
период
запасните военни коамндири в Босилеградска
об
щина са били дейно включе
ни в обществено-политическия
живот на общината а отделно
много в развитието и укрепва
нето на системата на всена
родната отбрана, обществена
та
самозащита и сигурност
Именно в отбранителната система те са постигнали завидни
резултати не само в местните
трудови организации, но и в
другите съответни структури в
общината.
Че запасните командири са
били дейно включени в съвку
пния обществено-политически
живот на общината говори фак
та, че всеки четвърти от тях
е член на самоуправителните
органи,
делегациите, във фо
румите на обществено-полити
ческите
организации и др.
— Една от най-важните за
дачи на тези организация, дей
ствуваща в рамните на ССРН
е била непрекъснато и систе
матично общовоенно
и идео
логическо-политическо
ВъЗПИтание на членовете. Чрез раз
лични образователни форми и
кадрово
унрепване на първи
чните
организации тази цел
е постигната
изтъкна ЛЮБЕН АРСОВ досегашен предее
дател на Общинската
органи
зация на Съюза на запаоните
'военни командири.
Тази
организация
досега
« осъществила
всестранно и
разнообрази о сътруднич ест в о
с местния
граничен гарнизон
От ЮНА. Благодарение на то
ва и резултатите са но-големи
за което говорят получените
досега признания от ЮНА и
Съюза на запасните
военни
•командири на СР Сърбия.
ТАЧЕНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ ОТ
НОБ
Въз юонова на приетата на
отч етнонизборното
събрание

програма, тази организация и
занапред своята дейност ще
насочва върху общевоенното
марксистко и
идеологическо
образование на своите члено
ве. Обученията ще бъдат ка
чествено подготвяни с необхо
дими военно-технически и дру
ги средства. Ще се набляга
редовно информиравърху
не членовете по всички вое
нно-политически въпроси,
за
да се повиши не само дейно
стта им,
но личната им отго
ворност.
Заедно със Съюза на бой
ците ще бъде изготвена съв
местна програма
за уведомя
ване
на младежта със свет
лите традиции от Народоосво
дителната война, на които тя
да се възпитава. Съшо така
ще
бъде разгърната широка
дейност за организиране
на
младежки дружества по стрел
ба и на други обществени и
спортни организации, които са
от значение за по-нататъшне
то укрепване на системата по
общенародна отбрана.
Създаденият
положителен
опит в сътрудничеството с гра
ничния гарнизон на ЮНА и за
напред ще се задълбочава с
нови форми.
Канто и досега тази органи
зация
редица важни задачи
ще реализира посредством кс
мисиите: за обществено-поли
тическа дейност, за общевое
нно
образование, за органи
зационни 1и кадрови въпроои
и за информативна дейност
С осъществяването на тези
и други задачи, чиято основна
цел
е
цялостно
обучаване
на населението в
системата
на всенародната отбрана, Съю
за
на запасните
военни ко
мандири в Бооилеградска об
щина още повече се потвъР
ди в своята
дейност. Разби
ра се. при това нужно е да се
премахнат
някои дребни ела
бости, съпътствуващи тази ор
ганизацияЗа председател на Общинска
та конференция на Съюза на
запаоните военни
командири
е избран ЦОНЕ ТОДОРОВ, за
" председател РАДЕ
КОНСТАНТИНОВ а за секре
тар
ГОШЕ МИТОВ.
От събранието бе изпратена
лривествена телеграма до др
Тито.
В. В.
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мозайка*

МОЗАЙКА*

Йованка Василевич — най-стара Рекон
струкция
югославянка
елен 30
години

МОЗАИКА * мозайка * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА

ОТ СТАРИЯ ПЕЧАТ

У Цариброду се гради велики
Дом културе
*"-ХП -

На Първия
нонгрес по ге
ронтология, който се състоя
в края на миналата година
в
Белград като почетен гост бе
ше 12°- годишната ЙОВАНКА

!В@
■т»

«Й&й У" *
Гракслннл Домя културе у Цприбролу

Факсимилието за
строителството на
Културния дом от
в. „Глас” — 1947
година.

ЩрпАрпЯ, гептгиЛря
Нп1п|н;лП|П«ч[ |1.1|>ПД|||1Х РЛ.ЮМ, ■ у.\
мясовипх оргапичпща. у
ИарпАрклу се- и,граЬу,е «глини Дои
«ултур, Уощ окюАра препил, голит
оилллииа
ппиела са шгрллп.пм ,с
"о.
алу, п»|;',Риу ла дпи,
или и 1 Стар, Иллнмче. са (Л
Лосад 1, парил

нае илиосе прено даа милкоид ляилра,
Бстопене паоне и нро.иа теонструним|а аеК су ютоаи. Лряааа ]е дала
помп» од ГАООЛО динара, ат |е та
Л.еиа 11 радва,, но)* у, се
доиу у
оае юдяие.
Ограда У, ииатк »,дику дюрану «д
,р,но 700 гледалаш. У я,о| Ре вити
спеготен Оносноп и чнтдопиаа.
Лом културе у Цариброду приет
к* 1»д*и ОА иа|лепших домод* *у атурс
у Нстонио! Срби]н.

Ом]

полет им

ХАЛЕЕВАТА КОША
Дълго преди изобретяването на ракетата чо
векът мечтаел да вдигне платна и да се понесе
из Космоса в нораб, движен от вятъра. В „Истин
ската история” — приназна от II в. от н.е. —
платноход с 50-членен екипаж попада в буря в
Атлантическия онеан и с издуто от вятъра плат
но се понася към Луната. Разказвачите на при
казки от по-късно време изпращали платноход
ки на още по-фантастични пътешествия из Кос
моса. Никое от тези въображаеми пътешествия
обаче не е било толкова забележително, нолното полетът, подготвен от група америнански уче
ни. Ако всичко се развива нормално, автомати
чен носмичесни нораб с гигантско платно ще
бъде изстрелян за среща с Халеевата номета,
когато тя отново се приближи нъм Слънцето
през 198Ь г.

Вагди АСЕНОВ

ЛмАтппии шиплт

Йованка Василевич е родена
в село Хазичи в Босна, а омъ
жила се на 31 години в село
Соколови. Това станало по вре
ме когато турената власт била
сменена от австрийската. ПъР
вото дете е родила след 4 го
дини, което починало, а след
това
родила сина Томо с но
йто сега живее в Бачки Ярън
недалеч от Нови Сад.
Баба Йованка само един път
била при ленар. Канто
казва
за себе си, постяно е в дви
жение. Занимавала се с отглеждане на нозе и овце. След
смъртта на мъжа й който почи
нал на 60 години тя се зани
мавала и с тежка физичесна
работа. За прехрана не е мно
го полагала грижи. Не пуши
но и днес обича да пийне чаш
на хубава ракия-

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 1947 годи
на вестник „Глас” писа, че в
Димитровград се строи
найхубав Дом на културата в Из
точна Сърбия- Този дом е
всъщност и първият голям
строителен обект в града след
освобождението накто пише в.
„Глас”, в неговото изграждане
са участвували и стари и младиг Строителен материал е до
каран доброволно от
Стара
планина, а в изграждането му
„с минимална помощ на дър
жавата”, жителите на града и
селата сами са построили Кул
турния дом.

11
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За тридесет години Култур
ният дом стана тесен. Първона
чал но, преди две години, се из
върши доизграждане на десна
та страна на сградата. По този
начин читалището получи попространи помещения- Сега
се извършват големи вътреш
ни преустройства. Цялата сгра
да на Дома се модернизира и
разширява за да може да из
пълнява овоите функции в ус
ловията когато нултурния жи
вот в града е също така на
раснал.
Б. Н.

Семеен музеи
Майсторът-ковач
Мадриам
Атаджанов от Хива има свой
домашен
музей, нъдето гри
жливо са подредени ковани на

ционални съдове,
подноси и
други.
Всички енспонати
са
дело на майсторите от рода
на Атаджанов, още от време
то на прадедите му. Нянои от
съдовете имат 200-годишна би
ография. Вече тридесет годи
ни художникът М. Атаджанов
продължава делото на коваш
ната династия и много от не
говите творби са изложени в
музеите на Моснва, Ташкент
и други.
Семейната сбирна
се попълва и с работите на
неговия
син — десетонласнинът Шавнат, който е решил
да продължава традицията в
изкуството на династията май
стори от Хива.

Дългове I
лихви
Според венецуелския вест
ник „Универсал" през тази го
дина Латинска Америна триб
ва да заплати 8 милиона и 340
хиляди долара нато лихва на
външните държавни

дългове

и за погасяване на част от те
зи дългове. Огромната сума не
включва

плащанията,

ноито

страните от континента трябва
да предприемат, за да погасят
ираткосрочни

заеми получени

ИДЕЯТА за това фантастично 'Пътешествие се по
родила у учени от Лабораторията за реактивни двига
тели в Паеадена, които работели над необикновени
проекти за междупланетни проучвания- За полет до
кометата на Халей, която се връща на всеки 74—79
години, изследваггелите мечтаят отдавна. 1Н0 при кон
венционална техника на космическите полети за сре
ща и едновременно движение с Халеевата комета (ко
ято достига скорост 198 000 км/час ногато се прибли
жава към Слънцето) ще са нужни огромни количества
гориво и неоправдано голяма и скъпа ракета.
Учените от Паеадена предложили да се използува
безплатен и практически неизчерпаем източник
на
енергия — налягането на олънчевата светлина. Движе
йки се с 300 000 км/сек., фотоните от Слънцето ще
упражняват натиск върху голямото платно —
също
канто шепа пясън, хвърлен върху платното на лодкаиграчка, може да я придвижи във водата.
Проектът на американските учени предвижда хвър
чилоподобна рамкова конструкция, покрита с пластма
сов филм във формата на квадрат с дължина на стра
ната. Общото тегло на платното и оборудваният с апалуминиев отражателен слой от страната, която ще
бъде обърната към Слънцето, а от друга страна ще
бъде боядисано в черен цвят, който погълща топли
ната. Общото тегло на платното и оборудвания с апа
ратура кораб, монтиран в отвора в ценътра на платно
то, ще бъде само 5000 кг — полезен товар, които
леоно може да се изстреля в земна орбита с ракета.
Все пак огромният платноход поставя проблеми.
Платното трябва да се пренесе през атмосферата сгъ
нато (в такъв случай то ще се побира е пакет с обем
само 1x3), а рамковата конструкция трябва да се сгло
би далеч извън атмосферата. За щастие учените от
НАСА завършват подходящ за целта „ферибот” — ноомичеони самолет способен да носи платното и рам
ковата конструкция е голямото си помещение. Косми
ческият самолет трябва да влезе в редовна експлоата
ция до предвижданата дата за изследване на „платно
хода” — януари 1982 година.
След като космическият самолет изведе сгънатото
платно в близка до Земята орбита, мална ракета ще
му придаде втора космическа скорост. На
около
100 000 км над Земята автоматично устройство ще
сглоби рамковата конструкция и ще разгъне платното.
Уреди за управление от Земята ще започнат да
насочват космическия „платноход” във все по-близки
до Слънцето орбити чрез правилно разпределение на
товара в платното. След това корабът, движещ се е
максимална онороат 198 000 км/час, ще се насочи по
курс, който ще го доведе на среща с Халеевата ко
мета през март 1986 г. Като изхвърли платното и „ле
тящата станция” само два километра над главата на
нометата, корабът ще направи телевизионни онимни и
измервания, за да се определи съставът и произходът
на кометата. Тъй като учените засега не разполагат с
точни данни за кометите, счита се, че космическият
„платноход” ще може да хвърли известна светлина
върху тях.
Ноомичеоният „платноход” може да направи достъ
пна останалата част на Слънчевата система за пило
тирани космически полети, немислими днес поради ог
ромните разходи, с които са свързани. Американски
учен счита, че флотилия от носмичеани „платноходи”
би могла да предприеме пилотиран полет до Марс нъм
края на вена, той предвижда деня, в който флоти от
огромни хвърчила ще сноват из пространството, нато
опират на Меркурий, Венера и Марс или на астерои
дите.
Ако плановете за космическия .^платноход” се объ
ркат, земните жители все пак могат да 'видят първия
изглед а едър план на Халеевата комета през 1986 г.
върху
Друг екип американски изследователи работи
проекта ма космически кораб, който ,ще се движи с
йонен двигател, малко, непрекъснато количество тяга
ще се осигурява от двигател, изхвърляш йони, създа
дени, когато лъч от електрони (породени от електриче
ски тон о,т слънчеви елементи) се 'насочи през изпа
рен живак. Танъв йонен двигател с ниска тяга подобна
на платното на космическия „платноход” може да на
сочи космическия кораб на среща с кометата. Остава
да се 'вземе решение с кой от двата космически апа
рата да се извърши полетът към Халеевата комета.

от частни банни.
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МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА? шш»
ВЪПРОСИ:
1. Ной е Васа Стаич?
2. Кога Цариброд

бе преименуван

в

ДИМИТРОВ-

ГРАД?
3. Кой 0 казал и нога: „Вие съдите сега, но ще дойде време когато ние ще ви ст,дим7”
ОТГОВОРИ:

НАША
►

ИМАМ йедну муку. На кога да сс опла
чем ако несе оплачем иа вас. Ете кнква ие
работата. Двете краве су ми без млеко. 1екам
да се отеле. И муку мучпмо с оаоугу за
ко. У село живейемо, а млеко немамо. те
речете що си не купнмо. Та баш това сакам
да ви кажем. Очу да си купим ама човеци
продаваю млекото у Висок на Задругуту и
зарад премийе тешко даваю на часиици.
Каза това онядан на оаи Стоимена од
Долну Невлю, а он поче да се смейе колко
га глас държи.
— Да ти донесем у петак йедън бинлък
млеко бре Манчо. При нас млекото давано
на телчина, на кутретия, плискамо га у номийе, незнамо кво да му прайимо ...
— Що га не продавате на Задругуту?
— Ама на кикву задругу, бре писан, при
нас се млеко не откупуйе....
И тека с бая Стоимена се нагодимо. Я
донесем у петак празан бинлък он ми даде
плън. Са незнамо и ние с бабуту кво да прайимо на толко млеко.
Ама йедън петък Стоимен ми даде млекото и ми каже:
— Бре Манчо, че те укорим нещо. Я ти
давам млеко, а ти се не сетиш да ми донесеш малко височЬи кашкавал. Чуйем при
вас има млого кашкавал. Йоще не сте продали лансКия.
Посрами се я малко и реко у друг пе
так, че му носим йедно-две Кила.
Отидо у задругуту да питам. Они ми казаше, че кашкавал има у Сенокос и Криво
дол. Надигнем се я та у Сенокос. Уведоше
ме човеци у магазинат и ми показаше. Кол
ко ти оче виде наредене турте каш кавал,
Човеци га не продали и се зарадуваше ка я
потражи медно Кило. Верно йедно Кило, ама
нещо да се продаде. Видим я млого кашкавал и си мислим сигурно йе йевтин дай да
узнем на Стоимена две Кила.
— Мерни ми две Кила — кажем на бачатога.
Он ми мерну и рече: „16 250 динара бай
Манчо. .
Япията ми се завърте. Кажу дека у Пи
рот га продаваю по 5 000 динара, а у Сено
кос 8000 Кило.
Верно йе — наша работа . . .
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1. ВАСА СТАИЧ е писател и
.и нацио
изтъкнат .културен
деоц във Войводи на.
.кален
Роден е преди ото години —
1878 година, а починал през
1947 година. Зарад «ационално .революционна дейност съ
ден е .от страна на унгарската
власт. След неуспелия опит
да организира младежта след
I световна война оттеглил се
и .работил в архивите на Нар
и Нови Сад. Печатал
ловци
в много книги с архивни
до
нументи
от историята на Но
Озд,
нам
то
и
монография
ви
за Милетич м Змай2. Цариброд е преименувам
’ _
на 27 фе
в ДИМИТРОВГРАД
вруари 1951 година в спомен
на Георги Димитров, нойто на
тази дата 1934 година бил ос
вободен от Лайпцигския °ъД
По този случай Правителство
обнародва
то на НР Сърбия
следния уназ: „За да се обе
лежи трайно споменът за Ге
орги Димитров, изтъкнатия бо
рец за по-добъР
живот на
за свобода и
трудещите се,
малките
на
независимост на
роди. за братство и единство

А<УД11®/р
В <еатъра, преди започване
на второто действие, админи
сцената
страторът излиза на
и казва.
— Господа, по време на антракта един зрител е изгубил
портфейл с две хиляди франна. Той предлага сто франка
на този нойто го намери ...
След нратко мълчание, слеД

Б. Н

ноето от залата се чува глас.
— А аз предлагам двеста
франка ...

— В теб всичко ми харесва
на
— говори младоженецът
своята жена. — И външността
ти, и умът, и обаянието... А
кажи какво най-много ти ха
реса в мен?
— Единствено внусът, мили!

Малкият Роберт е заведен
за първи път в живота си на
сватба.
— Коя е лелята в бялото?
— пита той майна си.
— Това е булната, моето мо
мче. Тя е облечена в бяло защото е щастлива, защото бя
лото изразява радост, щастие
и любов.
— Тогава защо чичото до
нея е облечен в черно?

0
0

♦

Ф

♦
♦
♦
♦

X♦
*

Перспектива

-км-юзо ЛИ РИШНЗЧФ
ГОДИ&Я & /еШЮФО 7
I

ал

туро*

БдО
?

на южнославянските
народи
по случай 27 февруари 1934 го
Георги
Димитров
дина1 ногата

бо освободен
от фашисткия
затвор след завършването н&
Лайпцигския процес
Призи
диумът на Народната скупщина
н Народна релублина Сърбия
основа иа чл. 4, точна 24
ВЪЗ
на Закона за Президиума на
Народната снулщина иа Наро
република Сърбия и чл
дна
10, точка 5 на Закона за ад
министративно -териториалното
деление на Народна република
С7>рбия и по предложение на
Изпълнителния
отбор на Об
ластния народен отбор на Ни
шка област, ноето е приело и
правителството на Народна ре
публика Сърбия, обявява УКАЗ
за изменение на името
на
град Цариброд в Димитровград
и онолия Царибродска в око
лия
Димитровградска."
3. Станко Паунович е казал
„Вие съдите сега, но ще дой
време когато ние ще ви съ
дим" на процеса в
Белград
поез
януари 1928 година. На
то!и процес Станко Паунович
е осъден на 12 години тъмни
чен
затвор.
Когато му съоб
щили това той казал, че е не
доволен от присъдата. Съдът
му увеличил присъдата на 14
години. Тогава Станко Пауно
вич казал горната мисъл.
ГВ
Сремска Митровица и Лепогла
години
той изкарал 12
ва
август
Бил освободен
през
1941 година и веднага се при
съединил нъм НОБ. Бил е един от най-изтъкнатите бойци
з Срем.
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