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С на президента’ указ
СФРЮна

ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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ДИНАРА * ГОДИНА XIX

мм«ч
ПО ПОКАНА НА ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ ДЖИМИ НАРТЪР

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО НА ПОСЕЩЕНИЕ
Президентът на СФРЮ Йосип Броз Тито по понана 

на америнаненид президент Джими Картър бе на тридневно 
официално и приятелско посещение на САЩ от 6 до 9 
март т. г. Президента на Републиката придружаваха: прелее! 
дателят на Председателството на СР Словения Сергей Р|Чрай- 
гер, подпредседателят на Съюзния изпълнителен съвет и 
сенретар на външните работи Милош Минич членът на 
Съвета на Председателството на СФРЮ Йосип Върховен, 
председателят на Академията на науните на СР Черна го
ра д-р Бранно Павичевич

В САЩ
мно информиране, темата за 
Близнил изток не е онет от 
дневния ред на тази среща и 
за нея диалога продължиха 
шефовете на дипломациите 
Минич и Венс, нанто и двама
та президента по време на 
престоя на президента Тито 
в САЩ.

Въпросът за обединяване 
на Корея бе предмет на раз
мяна на мнения, въпреки че 
по тоя въпрос са разменили 
и лични послания- Американ
ската страна повтори своето 
становище, че тя е за устано
вяване на диалог 
Южна и Северна Корея, но 
че не са съгласни с условия
та, които поставя Северна Ко
рея- Почти е сигурно, че и по 
тази тема налице е обстоятел
ството, че президентът Тито 
непосредствено преди отпъту
ването си за САЩ, е приел ли-

и други личности.

Веднага след тържественото 
посрещане президентите Тито 
и Картър водиха официални 
разговори, на които между 
другите личности присъствува 
ха, от американска страна, под
председателят Мондейл и ми
нистърът Венс, а от югослав
ска — Крайгер и Минич.

Разговорите, както и търже
ственото посрещане премина
ха в атмосфера на сърдечност 
и особена почит към личнос
тта на президента Тито. Това 
особено по-красив начин про
лича на церемониала при по
срещането, когато президентът 
Картър приветствузат президен 
та Тито по изключително то
пъл човешки начин, говори за 
неговата личност, дълбоката 
лринципност и преданност към 
делото на мира и междунаро
дното сътрудничество.

Близкия изток а мирното обе
динение на Корея-

Не случайно двамата прези
дента особено внимание посве 
тиха на Африканския рог. Те 
в основи се съгласиха, че ми
рното решаване е, единствено 
правилният път за успешно 
предотвратяване на по-нататъ
шната криза. А за да се оси
гурят тези основни условия, 
необходимо е изтеглянето на 
сомалийските части в собстве 
ните си граници. В разговорите 
президентът Тито посочи, че 
решаването на проблема със 
сила може да предизвика ве
рижна реакция и може да до
веде до твърде сериозни по
следици в цялата обществе
ност и в света.

Президентът Картър прие 
мнението, че този регион не 
трябва да бъде полигон за на
дпревара на великите сили и 
че трябва да се умножат уси
лията за мирно уреждане на 
стълкновенията.

Безспорно, една от главните 
точки в разговорите бе и въ
проса за решаване на близко
източната криза. Картър в из
ложението си прецизира въз
гледите на американската стра 
на, за които между другото 
наза. че вече 15 години в 
тази част на света присъс
тват в центъра на вниманието. 
Президентът Тито даде кратка 
история на югославското дей 
ствуеане, което значи застъп
ване за последователно и ця
лостно решаване на този про
блем. Президентът Тито също 
така спомена, че непосредстве 
но преди да отпътува е полу-

межд-у

Тито на 
посещение 

във Велико
британия

Президентът 

Тито в 

Ирландия

Президентът на репу
бликата Йосип Броз Ти
то по покана на прави- 

на Кейното 
величество направи 
10 и 11 март тази годи
на приятелско посеще
ние на Великобритания- 

Президентът Тито се 
придружава и във Вели
кобритания от председа 
теля на Председателство 
то на СР Словения Сер
гей Крайгер, подпредсе 
дателя на Съюзния из
пълнителен съвет и се
кретар на външните ра
боти Милош Минич, чле 
на на Съвета на Пред
седателството на СФРЮ 
Йосип Върховец, предее 
дателя на Академията 
на науните в СР Черна 
гора д-р Бранно Павиче
вич и други.

телството
на

На път за САЩ пре- 
СФРЮ Йо

на лети-
зидентът на 
сип Броз Тито 
щето „Шенон” 
час недалеч от Лимери- 
ка се спря в западната 
част на Ирландия.

на един
ИОСИП БРОЗ ТИТО

зговорите между Тито и Кар
тър. Получава се впечатление, 
че въпреки подробното взаи-

чил лично поръчение от египе
тския президент Садат, което 
също бе присъотвуващо в ра-

От името на президе
нта Патрик Хилери и 
председателя на ирлан
дското 
Джек Линц, президента 
Тито на летището доча
ка и привествува мини, 
стърът на въшките рабо 
ти на Ирландия Майиъл 
0'Кенеди. На посреща
нето бе и югославският 
посланик в 
Живан Берисавлевич.

лправителство Г

ВЕЛИК ЧОВЕК И ДЪРЖАВНИК
чно послание на корейския 
президент Ким ил Сунг.

Разбира се, в разговорите 
бяха на дневен ред и други 
теми, особено темата за вза
имното сътрудничество между 
двете страни.

Да добавим, че красив бе 
жестът ма внимание, което 
президентът Картър прояви 
нъм президента Тито като му 
предаде фотографии на Юго
славия и Белград, направени 
от космоса, което е още един 
подтик за развитие на науч
ното и друго сътрудничество 
между нашите две страни.

С една дума. другарят Тито 
Вашингтон бе посрещнат 

лидер на борбата 
като маршал от вой-

Ирландия век, нойто по своя инициатива, заедно с 
други световни държавници, създаде дви
жението на необвързаните страни. Негови
те неотдавнашни анции на международния 
план са забележителни за всени държав
ник в света. _

Президентът Тито е човен, нойто спе
чели голямо уважение и допринесе да се 
премости яза между световните лидери и 
народи, нойто често трудно взаимно се 
разбираха. През последните девет месе
ца той посети много страни, много столи
ци, включително Москва и Пекин и сега 
Вашингтон.

Президентът Тито е вожд на съвре
менна, прогресивна страна. Той е приятел 
на САЩ. Той бе от неоценима полза на 
мен в постоянните си съвети, конструитив- 

донлади за резултатите на своите посе
щения навред по света и с разговорите 
си с други световни лидери. Той о от 
полза за всични ни и ние са надяваме, че 
тази връзна последователно ще запазим и 
в бъдеще.

а тържеството пред Белия Дом 
президентът на САЩ Джими 
Картър привествува другаря ти
то, нато наза:

Тази сутрин народът на САЩ има че 
великия световен дъР

=Г'.Г.Г=— г"ГКш
нато председател, бе да потърся от под

на президента Тито.
Тпй наистина е велим човен. нойто

гв' ЯЕг,световни държавници от Втора, 
война, техен приятел и техен 

“а премиера Чернил, преви-
Де Гол. Той е но-

нПрезидентът Тито чрез 
0’Кенеди от 

името на югославските 
народи и от свое лично 
име отправи

министъра

поздрави 
народ пре- стта да посрещне

ирландския 
з иден та Х илери и пред- 

лравител-седателя на 
ството Линц.

Другарят Тито отговори из
тъквайки още веднаж значе
нието на международното съ
трудничество, което се обооно 
вава върху принципите на ра
вноправие, независимост и 
взаимно уважение на всички 
заинтересирани страни.

Първите разговори, 
двамата президента водиха 
Белия дом, рбиванаха повече 
въпроси от международния 
живот. Преобладаваха обаче 
преди всичко проблемите във 
връзна с Африканския Рог'

във 
нато велик

ни за мир,
пата, в която Америна и Юго- 

бяха съюзници, като 
човек, който се ползва с осо
бено уважение, за да бъде 

по всични антуални 
на международното

показа
ство
великите 
та световна I 
сътрудник —

славия
нойто

в
изслушан 
въпроси 
сътрудничество.

Рузвелт, генералдемта
У
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ВАНИЯ БИТКАТА ПРИ НЕРЕТВА 

БИТКА ЗА РАНЕНИТЕ
Всеобхвотии и откровени 

разгонени
оцени като твърде успешни и 
подчерта значението и полза 
та от такива контакти. Секре 
тарят на Изпълнителния коми 
тет на ЦК на СЮК изтъкна, 
че разговорите в двете страни 
са били всеобхватни откровени 
и приятелски, че е извърше
на широка размяна на мнения 
във връзка с двустранните и 
международните 
и обстановката в международ 
ното работническо движение.

На 5 март т. г. секретарят 
на Изпълнителния комитет на 
ОК на СЮК Стане Доланц, 
оглавяващ делегация ва ЦК 
на СЮК. се завърна от крат 
ки приятелски и делови посе 
щения на Народна република 
Полша и Чехословашката соци 
алмотичесна република.

' Непосредствено • след -приети 
гането си Стане Доланц даде 
късо изявление пред Танюг. 
в което тези две посещения

умело и бързо пред неприя
теля дългият и висок мост, 
а за нас се построи бързо, 
доле до самата вода, тесно 
дървено мостче за коне и 
пешеходци. Нашият обоз ча
на Около него са ранените, 
болиите и други подобни как 

такава войсна води със

историите5
Нсретна да се построи друг и през него минаха 
ХИЛЯДИ ранени и Волни боиЦи от НОБ-а.

* Битката край Неретва — единствена 
лите на воюването

аиа-

вито
себе ои. Воичко се движи на- 

— натам, а е сбито на 
куп, защото мястото е тако
ва. ..

И никой «е смее там, долу, 
докато и последният ранен не 
мине, такава е заповедта на 
Тито. Тези

отношения партизаните, с 
жестоко бомбардира-

победен от 
авиация
ше. Разрушени къщи- пожари, 
непогребани трупове на хора 
и коне, а мястото почти опу
стяло. Настъпи нощ. Запалих

моменти отДраматичните 
битката при Неретва и исто
рическото решение на другаря 

стария 
и през новия

сам

Тито да се разруши 
мост на реката 
мост. който са построили инПО ПОВОД 120-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИ

КОЛА ТЕСЛА , които пренасят 
болни са много у-ранени и 

морени, все пак се върви на
пред. помагат им нашите мно 
гобройни пленени — италианПоръчение на президента 

Тите до американския 

народ
ЦИ. . .

Беше вече тъмно, когато и 
аз се спуснах бавно и внима
телно, защото човен лесно 
можеше да падне в Неретва.

Минах моста, озовах се на 
другата страна...

Къде сега?★ ЮГОСЛАВСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ ЗДРАВА СПОЙКА 
МЕЖДУ САЩ И ЮГОСЛАВИЯ

За битната на Неретва дру 
гарят Тито счита, че тун е ре- 
шена съдбата на революция
та. Тук германците и италиа
нците и устзшни войски и дра 
жевисти претърпяха пораже
ние.

„ .. .Битката за ранените — 
казва другаря Тито в четвъР 
тата неприятелска офанзива 
беше единствена в света. Ние 
предприемахме всични ноето 
беше възможно да ги залазим. 
Нашите бойци зарад това не 
роптаеха. Това за нас беше 
значителен морален фактор, 
защото ранените знаеха, че 
няма да бъдат оставени. И 
факта, че в някои моменти 
гинеха и по двама и трима 
войника за един ранен, още 
повече укрепваше морала на 
нашата войска.

Битката на Неретва беше 
крупна победа на нашата На- 
родоосвободителна войска над 
фашизма и още едно потвър 
ждание на Титовия гений и 
борческия дух на нашия вой 
нин. Неретва повдигна духа 
не само на всички наши на
роди и народности да се бо
рят още по-упорито срещу 
фашизма.

Неретва повдигна духа на 
поробена Европа.

ма и десетици хиляди сърби, 
черногорци, македонци и дру

,Делото на Никола Тесла 
е символ на приноса, които 
много хора от югославски про 
изход са дали за идеалите на 
свободата, незивисимоста и 
прогреса, върху които се об 
основавало създаването на 
Съединените американски ща 
ти и които едновременно^ са 
изграждали мостове на сътруд 
ничество между нашите наро 
ди и страни", каза другарят 
Тито в поръчението, което по 
повод 120-годишнината от рож 
дението на Никола Тесла из 
прати до америнанския народ, 
сочейки голямата роля на юго 
славските преселници в разви 
тието на югославсно-американ 
ските отношения-

ги..

Огромното мнозинство аме
риканци от югославски произ 
ход е превързано нъм старо 
то си отечество, към което се 
отнасят изключително приятел 
ски, застъпвайки се същевре
менно за добри отношения ме
жду САЩ и Югославия- В то 
зи смисъл югославските пре 
селници са здрава спойка ме 
жду САЩ и Югославия- 
този смисъл югославските пре 
селници са здрава спойка ме 
жду САЩ и Югославия и са 
един от най-стабилните факто 
ри на традиционно приятел
ските връзни.

ме огньове на шосето, греем 
се и си почивахме, а хората 
и конете се раздвижат оноло 
нас. Отвеждат ме в най-хуба 
вата къща, която все пак е 
до половината разрушена.

Най-после идва и куриерът.
— Към моста ли? — питам

женерните части на младата 
Народоосвободителна 
на Югославия, 
то най-хуманна битка не само 
през Втората световна война, 
но единствена в аналите на 
воюването.

Решението на Хитлер да лик 
видира Народооовободителното 
движение и този път беше о- 
суетено. Пропадна и тази о- 
фанзива на германската вое
нна машина, в ноято участву 
ваха 90 хиляди фашистки вой 
ници.

Ето как я описва ВЛАДИМИР 
НАЗОР, великият наш поет, 
който заедно с войниците и 
ранените на 5 март 1943 го
дина премина моста на Нерет-

.. .Пристигнахме и се събра 
хме в Ябланица. Неприятелят,

еоисна 
се счита ка-

В

го.
— Не. другарю Назор. Се

га минават ранените, а те са 
още много. Последните бойци 
минаха вече побрано. Ти ще 
минеш пред обоза. Дойдох да 
ти съобща нещо друго. От 
багажа си ще трябва да взе 
меш
колкото може да носи слабо
то конче...

Пред зори ме заведоха до 
реката.

Бреговете са високи и стръм 
ни. Другарят Володя разруши

В Съединените щати живеят 
над милион югославски пре 
селници (включително и от 
младите поколения)- Почти вси 
чките членуват в организации 
и клубове с национален или 
общоюгославски 
Най-голяма преселническа ор 
ганизация е Хърватска братска 
общност с над 125 000 члено
ве, в която освен хървати и-

Голям брой изложби на юго 
славски художници, посеще
ния на наши поети, писатели, 
историци и учени, също допри 
нася до голяма степен за 
запознаване на югославските 
преселници с обстановката в 
тяхното старо отечество.

н ай-н еобход имото

характер.
ва.

Б. Н.

ЕДВАРД НАРДЕЛ

ЕрятстЯо 1 ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМАШЮТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Налижа всеки петън 

Урежда редакционна 
колегия

(низации. При това тези делега 
ции не се ползват с някакво 
привилегировано, а особено

щото в края на краищата 
историческите процеси никога 
не са се развивали стихийно, 
Винапи са съществували опре 
делени идейно-политически ои 
ли, които са създавали и ор
ганизирали общественото съз
нание и, осветлявайки дълго
срочните перспективи, борили 
са се за прогрес.

телните субекти по правило 
приемат — относно с редки из
ключения моито потвърждава 
'Конституцията -— 
шения без съвместно решава
не с делегатите на обществе
но-политическите организации, 
с което се попречва която и 
да било самостоятелно полити- 
чеена сила извън делегатската 
система да получи монопол на 
Държавна власт.

не монополистично положение 
е делегатската система. Напро 
тив, когато се касае за реша
ването, те в действителност 
са твърде ограничени. Това е 
израз на факта, че тези 
низации не разполагат с по
литически монопол в общество 
то. Делегациите на 
низации могат с другите деле
гации равноправно да участву
ват в решаването само 
'ва, когато се касае за въпро
си- отнасящи се до определя
не развойната насона

своите ре-
ТОДОР ВЕЛЧЕВ 

Главан и отговорен 
редактор
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орга-тъкмо за да се попречи 
на това, субективните творче- Именно затова с нашата Кон
ски сили на общественото съ
знание трябва да бъДат орга
низирани като съставна част 
на самоулравителната демо
крация и изява на демократи 
чната самоуправителна актив
ност на самоуправителните об
щности, а не някаква идейно- 
пропагандистна оила извън та
зи система или клаоична по
литическа партия над него. За

ституция е предвидено да бъ
дат присъщи като негова съ
ставна част

Г тези орга-

Но с участието ои в деле
гатската система общеетвено- 
-политичесните

оовен делега
циите на частични интереси, тога-
които изявяват чрез множе
ството делегации на сдруже
ния труд, самоуправителните 
общности на интересите, ме- 
оните общности и така ната- 

и делегациите на об
ществено-политическите орга-

ОДН — Ниш
-Вуи Нарад-

оргаиизации, 
науката, културата, професи
оналните служби не сана со- 

и за
на такова раз- 

друпи въпро
си делегатите на самоуправи-

МП - Ниш циалистичееката оистема 
обезпечаването 
витие. По всични

мо имат възможност, но и 
задължение да 
делегатите

ме
Гинещи № I откриват на 

по-широки аспекти 
на отдел ки решения, които те 
трябва да приегмат. Естестве-

тък
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РЕПУБЛИНАНСНО СЪВЕЩАНИЕ за
ДЕЙСТВУВАНЕ

НА СК В СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ

ОСЛОСОБЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
★ В рамките на подготовка

та на XI конгрес на СЮК и 
VIII конгрес на СКС в Нишка 
баня на 6 март т. г. 
републиканското 
на тема: Съюзът

организации на СК, „акто и 
възможността за тяхно лрй- 
ствуване за револЮционноА 
мен ©ние на обществото 
сят от класово-социалната 
ктура, от степента

гочисленна работническа кла- 
са в тази насока не са успе
ли. Процентът на непосредстве 
мите производители — членове 
на СК непосредствено след 
Писмото и речта на др. Тихо 
ггред Политическия актив на 
ОРС в общинските 
ции започна бързо да расте. 
По-нъюно 
'Риод на отапн1И(ране. дори и 
'Намаляване, за да ое ускори 
темпът в периода на предко
нгресната дейност.

Една от причините за недо
статъчно преки производители 
в състава на членотвюто в не
големите общински организа-

тните общности значително са 
ни работници не са членове на 
по-благи от критериите на пър
вичните организации на СК в 
стопанството.

В много първични организа
ции на СК ,не съществува дъ
лгосрочна политика на прие
мане. Често твърде добри и 
идейно-политически афирмира- 
подават молби за прием. А 
първичните организации не са 
оспособени да видят и оценя-т 
техните качества и сами да

тети. Сега кадрите далеч по- 
цялостно се съблюдават, сле
ди се тяхното държание, ра
звитие и се избират с действи 
телните потребности на Съюза 
на комунистите и обществото. 
Безопорно за това допринесе 
и установяването 
система на кадрово евиденти- 
ране в Съюза на комунистите.

Също е разширена и надро 
вата основа и по-численни са 
непосредствените производите 
ли в делегации, самоуправи- 
телни и други органи, обще
ствено-политически 
ции. Изтласкват се монополи
стичните и групово-собствени
чески прояви в кадровата по
литика, като се създават усло 
вия за нейното пълно обобще 
отвяване.

се състоя 
съвещание 
на комуни

стите в системата на социали
стическата демокрация, роля, 
методи, съдържание и ефи- 
насност на общинската орга
низация на СК.

из-
зави-
стру 

на зас.тъпе
ност.на 'непосредствените 
изводители в СК. Оттук 
новищата и

про- 
в ста- организа- на новата

решенията на 
конгресите на СЮК отново доживя пе-и СКС
въпроса за работническо 
зинотво се постася 
от най-важните 
ждането и развитието на СК, 
особено на общинските 
низ а ции.

Председателството на 
на СКС и Междуобщиноката 
конференция ,на СКС — Ниш 
организираха съвещание, 
което бяха разгледани опита 
и проблемите на оспособеност 
на общиноките организации 
на СК в съблюдаването 
тяхната роля като главна су
бективна сила и

мно-
кат.о един

цели в изгра-
на

орга- организа-ги предложат за членове на
СК.на

авангардна 
организация на работническа
та класа и всички трудови хо
ра и техния пълен принос за 
развитието на самоуправител- 
ните обществени

I
|ействуване на конференциите и общинските номитети С акции на общинските и 

първичните организации на СК . 
както и на останалите субек
тивни сили на социалистиче
ското самоуправление, все по
вече се афирмира публичнос
тта и демократичността в осъ
ществяването на кадровата 
политика в общините. За по
следователното осъществява
не и принципно водене на ка
дровата политика в общините 
голям принос дават и кадро
вите комисии при общинските 
конференции на СК и коорди
национните тела при общин
ските конференции на ССРН.

отношения 
в общините. Оценките, стано
вищата и мненията, изказани 
на съвещанието в Нишка баня 
ще бъдат използвани

Един от най-важните 
бяха повдигнати 
въпроса за мястото и ролята на конфе
ренцията на Съюза на номунистите в об
щината. Именно, забелязва се, че конфе
ренциите на СК в много общински орга
низации са били на заден план, че се све
ждали на форум, който рядно заседава и 
обсъжда само най-принципни 
ва формално потвърждение 
та, която създава Общинският комитет на 
СКС.

ствуват проблеми и че до определено цс- 
разграничаване на задачите трябва 

да дойде — наза Милоевич и добави, че 
трябва последователно да се осъществя
ва становището общинската конференция 
да бъде най-висш орган на Съюза на но
мунистите, да разглежда и критически да 
анализира политическото положение, да 
утвърждава политиката и идейно-полити- 
чесните становища, да приема решения и 
заключения, ноито да бъдат задължител
ни за членовете на СК, органите и орга
низациите му и в идейно-политическата 
си дейност, а общинските номитети иг- 
граят важна политичесно-изпълнителна ро
ля нато организатори на връзка между 
първичните организации и членовете. Об
щинският комитет трябва да раздвижва 
и обсъжда всички антуални въпроси от 
политиката и практиката на СК в община
та, да разработва и дефинира тенущата 
политина, нато винаги изхожда от полити
ческите насоки и решения на нонферен- 
цията на СК, която го е избрала.

въпроси, ноито 
на съвещанието, беше но

в пона
татъшното развитие и изграж
дане на Съюза на комунисти
те, а особено в предконгресно 
то договаряне.

В центъра на внимание на 
участниците в съвещанието 
бяха програмите и съдържани
ето на общинските организа
ции на СК, техните органи и 
тела, организираност, методи 
и изграждане на политически 
становища,

въпроси, да- 
на политика-

Говорейки за това секретарят на Меж 
дуобщинската конференция 
Ниш Драгомир Милоевич изтъкна, че рол
ята на общинсния номитет е много под
чертана, именно много е подчертана не
говата политичесна за сметка на изпълни
телната му функция нато орган на Общин
ската конференция на СК.

на СКС в
осъществяване 

на акционно единство, социал
но-класово укрепване и осъще 
ствяване на кадровата поли
тика, развитие на делегатска
та сиотема и регионално орга
низиране на общините, като 
облик на самоуправително съ
гласуване на интересите.

Разбира се, на това съвеща
ние бяха повдигнати и други 
важни въпроси, свързани с 
издигане и подобрение съдър
жанието и метода на работа и 
дейотвуване на първичните, 
относно общинските организа
ции на СК.

Това са само част от въпро
сите. върху които разискваха 
участниците в съвещанието. 
Изказаните мнения и заетите 
становища ще бъдат от осо
бена полза за подготовките 
и договарянето за предстоящи 
те конгреси на СЮК и СКС.

Може би за отделни случаи тази кри
тика е много остра, но опитът и данните 
ни говорят, че в това отношение съше-

С. Кръстич

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
КАДРОВАТА ПОЛИТИКА

ции на СК е и политиката на 
приемане на нови членове. 
Критериите за приемане все 
още не са уеднаквени и съ
ществено се различават в пъР 
вичните организации на СК. В 
първичните организации на 
СК, понеже от скромност не 
СК в самоуправителните об
щности, извън стопански те ор
ганизации, училищата и мес-

Общинските организации на 
СК на територията на Между- 
общинската конференция на 
СКС — Ниш се движат срав
нително бавно към тази цел. 
Именно, по-малките общински 
организации в предимно сел
скостопанските общини, са о- 
безпечили 
ско мнозинство, 
общински организации с мно-

В повечето ръноводства, ор
гани и тела на общинските 
организации е осъществено 
работническо мнозинство. То
ва се отнася за секретариати
те на първичните организации 
на СК, както и за всички об
щински конференции и коми-

КЛАСОВО-СОЦИАЛНО
УКРЕПВАНЕ

На съвещанието бе подчер 
тано, че обезпечаването на 
класов подход в активността 
и политиката на общинските

работническо-сел- 
По-големите

на дейност, сигурно ще съз
дават и трябва да създадат 
повече такива делегации. Но 
без оглед на това дали се ка
сае за една или повече деле
гации, действуването и квали
фицирано решаване на всяка 
делегация зависи нарочно от 
две условия-

в делегатсната система, здра
во да се намират в ръцете .на 
социалистическите сили, тога
ва наиотина можем да гово
рим за укрепване на стаби
лността на системата, а с това 
и за по-нататъшната демокра
тизация на нашето общество. 
А това значи целокупната де
легатска система, делегатска
та скупщина и подобни деле
гатски органи в самоуправител 
ните общности, нанто и воич-

'влиянието и демократическата 
организация на субективния 
фактор на социалистическото

се организира за да обезпечи 
интеграция на всички ония об
ществени сили в нея, които 
само нато органическо цяло 
могат да обезпечат делегатска 
та система наистина да бъде 
мощен демократичен нооител 
и главна двигателна обществе
на сила.

само 
мнозинство гла

но, накрая делегатите 
стоятелно, с 
сове, приеме решение, но уча 
отнето на организираните

на социалистическо съзна- 
система

и самоуправителното съзнание 
и творчество и как да се обе
зпечи този субективен обще
ствен фантор чрез делегатска
та система да влияе 'върху те
зи органи, като с това съще
временно носи и демократи
чна публична отговорност за 
своето дейотвуване пред ма
сите

си
ли
ние в делегатската 
допринася тези решения, по

бъдат квалифици- 
Разбира

правило, да
рани и прогресивни, 
се, това не се случва и не 

винаги. Водещи-
Първо, делегацията трябва 

да бъде свързана със своята 
избирателна база, със своята 
самоуоравителна общност и 
нейните органи по такъв на
чин, че да може редовно га 
информира за своята активно
ст, отнооно за активността и 
проблемите на делегатската 
скупщина, в чиято рабоа и ре 
шаване тя участвува и че от 
тази база трябва да получава 
насока своята работа и сво
ите насоки. На тази избира
телна база и в своята самоу- 
правителна общност делега
цията трябва да бъде отговор
на за своята работа, а с то
ва и винаги да бъде сменяе-

Именно делегатската оисте-
ще се случва 
те социалистически сили дожи- 

в то
ма би трябвало така да изгра
ждаме, така че целокупната 

на общественото 
все

ки изпълнителни и други орга- 
институции, трябва да

самоуправители.
вяват и ще доживяват 
ва и неуспехи, защото отдел
ни делегации и делегатски сну- 
пщини понякога и против тех- 

Но от обем

ни и
открием за влиянието на твор- 
чеония субективен обществен 
фактор.

структура
съзнание участвува във 
кидневиата работа на делегат- 

сиупщини и другите де- 
тела и техните изпъл

ДЕЛЕГАЦИЯТА

От казаното досега произли
за, че главно звено в целоку
пната делегатска и демократи
чна оистема изобщо, е деле
гацията на самоуправителната 
общност. Разбира се, не ста
ва дума само за една делега
ция- Самоуправителните об
щности, на които зарад голе
мината и сложеността на ра
ботата им, им отговарж да 
имат специализирани делега
ции за отделни области на са- 
моуправителната си общества

ските 
легатснините становища, 

тивноотта, тоест от реалността 
на тези становища, нанто и от 
тяхната способност за убежда 
ване зависи дали това ще ста 

обстоя-

Именно затуй почти като
органи и в гтриемане- 

относно това
централен въпрос се поставя 
как в
тема и във всекидневната ра
бота на делегатски онупщини, 
изпълнителните и другите ор
гани

нителни
то на решения, нашата делегатска сис-

на делегатските те- 
бъде израз на съзнани- 

опоообно-

решаване 
ла да

ва при изключителни 
телства или почесто.

и творческите
целокупното общество.

ето
- и то .всички, нанто 
системата на общества

сти на
ония в
1НОнполитичеоките общности та-Ако в този смисъл са разви

ва тоест ано укрепваме обще
ствената и политическата 
отема и ано обезпечим клю
човите позиции преди всичко

работата 
върху по-нататтушното изграж
дане на политичесната оисте

ма трябва да обсъдим нак и 
самагга делегаггсна оистема да

Следователно, в
ма и ония в системата на са- 

одружемия
си- ма.

моуправително 
труд — да ое вгради ролята, (СЛЕДВА)
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НА ОС В БОСИЛЕГРАДСЕСИИбосилеградсна общинаПРИКЛЮЧИХА НАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ В За досегашната работа 

положително оценкаПОВЕЧЕ ОТ 200 ЖЕНИ В 

ДЕЛЕГАЦИИТЕ
да се премахват, при кае 

много трябва да 
се издига ролята и да се ос

сдруже

часедмица вПрез миналата 
Босилеград се проведе съв- 

сесия на тРите съвета 
Общи нсн ат а скупщина, на 

делегатите дадоха ло- 
ботага

то отделно
всички общности до края са 
зачитали предварителните до- 

втув всяка делегация
На 19 март в 125 делегации в местните общности, ос

новните и трудови организации трудещите се и гражданите 
що изберат нъм 1 800 членове на делегации и делегати

данни още не са готови, об- 
констатация е, че в тези 

избори е направена важна кра 
чка напред в подобрявано съ
става на евидентираните канди
дати.
предложените жени, 
девойки в делегациите е срав 
нително голям. В делегациите 
в местните общности са пред 
ложени към 120, а в основни 
те и трудови организации над 
80 жени. Фактите е, че преди 
четири години в делегациите 
са били избрани 120, а за де
легати само пет жени.

Някои местни общности са 
проявили пълна последовател
ност във включването на же 
!ните в обществено-политиче
ския живот в делегатската си
стема. Например в местната 
общност в с. Назърица в две 
те делегации наброяващи об
що 14 членове са предложе
ни 7 жени, в Голеш и Белут 
по 9, в Млекоминци 4 и др. 

Това обаче не означава, че

местна пособява Съвета на 
пия труд.

В отчетния период деино- 
на Изпълнителния съзет

наговори
да се предложат по две жени. 
В делегациите на местните об 

~ Ракичево, Глойже и 
някои други няма пито 

на об-

която
ложителна оценка за ра

Скупщината и нейните ор 
изтеклия четириго 

Това значи, че

отта
на Общинската скупщина е 
била обемна и сложна. В рам 

на своите компетенции

Кандидационните събрания 
Босилеградсна община по

казаха пълна заинтересованост 
на гражданите и трудещите 
се по непосредствен начин да 
участвуват в евидентиране на 
онези кандидати за членове 
ма делегации, които с дееспо
собността си успешно ще се 
включат в решаването на вси
чки жизнени проблеми в сво
ите среди.

В 37 местни общности за 
избиране на 77 делегации за 
Общинската скупщина и скуп 
шините на самоуправителните 
общности на интересите са 
евидентирани 
евидентирани 840 кандидати, а 
в 38 делегации в основните и 
трудови организации 
от 850 кандидати. В осем де
легации на земеделските про
изводители за избор на деле
гати в Съвета на сдружения 

на ОС са предложени 88

окончателните

нацщности в 
още
една, а в делегациите 
щ1ностит0 в Родичевци, Долно 
Тлъмино и Горна Ръжаиа са 
предложени само по една же-

ща гани през 
дишеи период.

надвиеш самоуправите- 
орган в общината е не

важна крачка напред 
и непосред

в
нит-е ,
(а те са твърде широки), то- 

орган е обсъждал и реша- 
редица проблеми и пред 

лагал решения на Общинската 
скупщина. Четиригодишният 
опит посочва пълна оправдае 
мост от въвеждането на Из
пълнителния съвет в Общин 
ската скупщина. Занапред о- 
баче, в неговия състав тряб
ва да бъдат включени много 
повече лица от

този 
лен 
нравил
в задълбочаването 
ственото развитие на делегат 

оистема.

По-специвлно броят на
младежи и зи

вал
на.

Въпреки тези опущения, по 
преценка на компетентните в 
Общинската конференция на 
ССРН, предложената делегат
ска структура е общо положи 
телна. Към това трябва да се 
добави, че този път между 
членовете за делегации са 
предложен и ора внител н о 
пече младежи и девойки. Та
ка например в делегациите на 
местните общности в Зли дол 
са предложени трима младежи 
и една девойка, в Бистър. Го
рна Любата, Барие и други 
по двама.

Изборите за членове на де
легациите ще се проведат на 
19 март.

ската паПпВ разискванията и в предо 
очетставения на делегатите 

бе посочено, че в изтеклия 
- съвета на Скуп 
провели 17 съвме 
и решавали върху

период трите 
шината са 
стни сесии 
307 въпроса. Отделно съвети- 

по-малко са разглеж 
дали въпроси в рамките 
собствените компетенции.

Въпреки положителните ре
зултати в потвърждаването на 
отделните съвети, практика 
та посочва, че са те предимно 
провеждали съвместни сесии. 
Това говори за недостатъчната 

самостоятелност в работа-

стопанските 
за да негозатапо- организации, 

дейност бъде още по-непосоед 
ственз и ефикасна.

На сесията бе взето реше 
увеличаване броя на

то много840 кандидати. на

повече ние за
делегатите в Общинската скуп 
шина в новия състав, утвър 
дени избирателните пунктове 
в местните общности, основ 

организации.ните и трудови 
В новия състав вместо досега 

75 Общинската скуп- 
ще наброява 85 деле- 
Съвета на

има повече 6, а Об

труд 
членове. 

Въпреки че
им

В. В. та. шиите 
шина 
гаги.
Труд ще 
ществено-политичесният съвет 
4 делегати.

По този начин те губят своя 
та физиономия и същевреме 
нно се намаляват възможно 
стите за съгласуване станови 
щата на делегатите не само 
в един, но и между трите съ
вета. Че е това тана показва 
факта, че Обществено-полити 
ческия съвет е заседавал от
делно само седем пъти и ре
шавал върху 11 въпроса.

По преценка на делегатите 
занапред тези слабости тряб

сдружениятелния съвет при ОС е пред
ложен за кандидат досегашни
ят председател
Фущич.

СУРДУЛИЦА
ВладиславЕвидентнрането според плана за 

предизборна и изборна дейност
Делегатите също така при 

еха решение за утвърждаване 
и разпределение на бюджета 
на общината за тази година, 
чиито средства възлизат 
18 милиона динара.

Обща оценка е, че на пред 
кандидационните и кандидаци 
онните събрания е проявена 

единство,висока степен 
станало вече основа в прове
ждането на всяка акция в об
щината. ___________

натруд ще се проведат на 20 и 
21 март.

Изтъкнати са кандидатите 
за функции, подлежащи на 
избиране.

За председател на Общин
ската скупщина отново е пред 
ложен инж. Йован Петрович.

За председател на съвета 
на сдружения труд при ОС — 
Мия Янкович, кандидат от 
ООСТ „Пети септември" към 
автомобилните заводи „Църве 
на застава".

За председател на обществе 
но-политическия съвет е канди 
датиран Видосав Димитриевич.

А за председател на съвета 
на местните общности Евстра- 
ти Величков от местната об
щност в с. Божица.

За председател на Изпълни-

В Сурдулишна община общо 
са евидентирани нъм 2 000 чле 
нове за делегации на скупщи- 
ните на обществено-политиче
ските общности и скупщини 
те на общноотите на интере
сите. В местните общности и 
организациите на сдружения 
труд ще бъдат избрани 179 
делегации, като при това още 
три делегации избират частни 
те занаятчии.

Общинската скупщина 
трите съвета: обществено-по
литически, съвета на 
те общности и съвета на сдру 
жения труд — ще има 89 де

на

В. В.

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДИН СЛУХ

Колко пари са взели общинските 

служители?в

местни-

на Общинскатадателя на Изпълнителния съ 
вет на Общинската скупщина 
Симеон Захариев.

— Според Резолюцията за 
обществено потребление в 
течение на миналата година 
органите и службите, финан
сиращи се от Общинския бю 
джет са имали право да у- 
величат личните доходи с 
17,3 на сто. В началото на го
дина, поради ограничените из 
точници не бяха осигурени 
достатъчно средотва и лични 
те доходи останаха на също 
то равнище. Едвам 
на година, 
ме допълнителни средства от 
Републиканската скупщина с

Вече дълго време в Боси 
леградска община се носят 
слухове, че служащите в ор 
ганите на общинското управ
ление за един месец взели 
по няколко милиона (стари) 
динара личен доход, разпре 
деляйки някакви излишъци. 
Създаденият слух като геоме 
трическа прогресия се раз 
ширява между населението 
в цялата община. Този въпрос 
бе повдигнат и на предканди 
дационните събрания на тру 
дещите се и гражданите в 
местните общности.

Какво е истинското положе 
ние във връзка с тези слухове 
поискахме отговор от предсе

разрешение 
скупщина е извършено пови 
шаване на личните доходи на 
всички работници средно 
15 на сто. В случая не е тру 
дно да се пресметне кой кол 
ко е взел', но'никак не може

легати.
Изборите за делегати на об- 

съветществено-политическия 
при ОС са насрочени ,за 19 
март, а изборите в основните 
организации на

с

сдружения

да става дума за някакви „ми 
лисни" — каза Захариев.видяндш# В случая до повишаване на 

на столичните доходи с 15 
е дошло не само в органите 
на Общинската управа, но и 
в Общинския съд. Службата 
на вътрешните работи и в об
ществено-политическите 
низации.

иш

Снабдяване към Края 
когато обезпечих орга

Преди няной ден бях понанен на рожден ден. 
Разтичахме се със съпругата да нупим подарък: 
зарадваме детето.

Освен другите подаръци — решихме да купим 
и една топна.

Обиколихме всички магазини в Димитровград — 
и останахме слисани: нинъде в Димитровград не можа 
да се намери топка. Една обикновена гумена или пла
стмасова топчица.

За съжаление — детето си остана без най- 
любимия подарък.

За да не нажете, че преувеличавам, ето още 
няной „дреболии’ за снабдяването в града: аз нося 
на пантолона си две нопчета. понеже не мога да на
меря подобни в магазините.

Съпругата ми ходи без чарапогащнин, понеже 
номер пет — чорапогащници няма. Вратата постоянно 
зеят полуотворени, тъй нато съединителни 
пластинки, принрепящи врата, прозорци, напаци и под.

Инак сегашните лични дохо 
ди на ръководителите в об 
ццествено-политическите орга
низации и в Общинската скуп 
щина, които са ведно и най- 
високи са следни: секретаря 
на Общинския 
СКС получава 8700, председа 
теля на Общинската конфе
ренция на ССРН 8200, пред
седателя 
съвет на Общинсната енупщи 
на 8200, председателя на Об
щинската конференция
Съюза на социалистическата 
младеж 6600, председателя на 
Общинския съд 7900, начал 
ника на Службата на вътре
шните работи 8000, а начал
ниците в общинското управле 
>ние по 6800

да

ОТ КАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

Предложени членовете 

на делегациите
комитет на

на Изпълнителния
През миналата седмица при 

ключиха и кандидационните 
събрания и конференции за 
членове на делегации в обще 
ствено-политическите и самоу 
правителни общности в Дими 
тровградена община.

В организациите на сдруже
ния труд и трудовите общно 
сти от евидентираните на 
предкандидационните 
ния 1100 кандидати потвърде
ли са и ще бъДат избрани 
около 800 нови делегати.

В местните пак общности от 
2420 ще бъдат избрани за чле 
нове на делегации 940 делега-

на\
ТИц

метални
Дейността на 140 

и 1800 делегати за
делегации 

изминалият 
четиригодишен период получи 
ха положителна бележка. В 
отчета се изтъква, че нито ед 

сесии на 
скупщина в от 

четния период не е отлагана 
поради липса на кворум. От 
брой делегати 83,7 
членове на СК.

също няма.
Не, няма да говорим за други по-деликатни про- 

дунти или части. Посочваме нарочно „дреболиите”, за- 
щото неведнаж народът е казал, че именно дребните 
неща най-много вгорчават живота на хората.

динара.
на от 36 съвместни 
Общинската Размерът на личните дохо

ди на Ръководните в община 
та лица е регулиран с отделен 
обществен

събра-

до говор.на сто са
В. В.
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АНТУАЛНО
ТРИ0ВГРАДС Б0РИС Б0РИС0В.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИ-

Нови сили -•

„НЕ Е СЛУЧАЙНО СЪВПАДЕНИЕ, ЧЕ 1)0 

ВРЕМЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 

БЕЛЕЖИ НАУМИ УСПЕХИ“

ОТ 70 СЕКРЕТАРИ ця „ „
Съюза на комунистите в Бяк?,вИЧНИТе организации на 
са нови, за първи лът избранГчеГ3 обШ«на - 50 
са под 27-годишна възраст 254 ИРИ'Надеое1Т °т тях 
дини. Само един е над 55-подишнГ °Т 28 до 35-г°- 
тариатите на първичните организми възраст- в секре- 
половината са нови хора в™, т °ъщ0 П08ече от жени. н • ииреА от тях — 33 са

по 4. По национален състав- 773 *?рист11 и икономисти 
гарската народност и зса°Д„СЪ|Рби и 27 от въл- 

Ако пренебрегнем факта че нитоТле избрана за секретао на „ „„ е ит0 еД"а жена не 
жем да отчетем елн„ "ървичНа организация, 
нови, пресни сили * Ръ«оводстватааРЯНе Вратата 33 
организации, в съзвучие г на "аР™йните
иЪтоваАСчеВапоВезСъЮЗа На 8°^нГ™?е3адИ/5о1р'ате 43 
та са прие-ти нови^^Г^енове годи'ни 8 0бши«а- 
имало В проблем™°Ш6НИе В БабУш«ишка община

Това говори, че редовете на Съюза 
нистите е проникнал дълбоко ЪЮ
не на партийната дейност.

Отшумяло е завинаги и безвъзвратно 
на разни либералистични елементи 
известно време са отстоявали 
партийния живот, започнал 
СЮК и Седмия конгрес на СНС.
ня е,С п навечеРието на Единадесетия конгрес 
на СЮК и Осмия конгрес на СКС — начело на пър- 
вичните организации на Съюза на комунистите застават 
наи-преданните на делото на социализма членове най- 
доори работници, най-авторитетни членове на СК 
местните общности, с нонкретни дела 
дълбока привързаност нъм СК.

Въоръжавайни се

— ЗАЯВИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОРИС БОРИСОВмо-

геолопичесните 
вече са инвестирани около 8 
милиона динара.

— А канви са облаганията 
в обществените дейности — 
образованието, физичесната 
нултура, здравна защита, дет 
сна защита?

— До края на планирания 
период в тези области ще бъ
дат дадени 61 147 000 динара. 
Може да кажем, че до края 
на миналата година вече са 
дадени 6 505 000 динара.

изследвания
В Димитровградска община действуват 140 делегации 

с над 1800 делегати избрани за Скупщината на обществено- 
политическата общност и скупщините на самоуправителните 
оощности на интересите. В Общинската скупщина има 85 де- 
егации. които са излъчили 70 делегати. За последните че

тири години са разгледани 798 въпроса, направени са 126 
информации и анализи, 79 обществени договора, 23 плана 
и програми, взети 205 решения и други 325 въпроса. С уча
стието на делегатите и делегациите в самоуправлението на 
общината са постигнати добри резултати в стопанското и 
общественото

напомним

не е

развитие.

Във връзка с по-нататъшното развитие на делегатска
та система, икономическото развитие на общината и увели
чаване на личния и обществен отандардт споделихме с 
председателя на Общинската скупщина Борис Борисов.

на кому- 
стремежът за извисява-

времето 
и догматици, които 

срещу новия полъх в 
от Десетия конгрес РАЙОНИТЕ ЩЕ БЪДАТ СВЪР

ЗАНИ С. ДОБРИ ПЪТИЩАна

ЧУВСТВУВА СЕ ТРАДИЦИЯ
ТА НА ПРЕДСТАВИ! ЕЛНд IА 
СИСТЕМА

милиона динара. Обществени
ят брутопродукт ще се у вели 
чава с 14,5 на сто, народният 
дохода-к с 14,8 на сто, настан 
яването с 6,5 на сто. а лични 
те доходи с 8 на сто гсдиш-

— В общината пътната мре 
жа не е добра. Известно е, 
че връзките с Висок през зим 
ните месеци се поддържат 
чрез Пирот. Подобно е поло
жението и с Бурела и Дере- 
кула. Какви 
тища до

— Другарю Борисов, довол
ни ли сте от работата на де 
легатите и делегациите в об 
щината?

в
доказали своята но.

е ни бъдат пъ- 
година?

непрекъснато с нови знания 
и опит, те ще насочват правилно вниманието на КС 
в преуспяването на общественото и -икономическото 
развитие на Бабушнишка община, която през изтекла
та 1977 година постигна добри икономически резултати 
в Нишки регион.

и щ
1980ш— Има още много слабос- 

ти в работата на делегациите 1 
делегатите. Чувствува се * 

традицията на представителна 
та система и делегатът все 
още се чувотвува като „от- д 
борник” и като политически 3 
представи тел. Ц

— Колно са разбираеми ма Я 
териалите за делегациите? ' ■

— Материалите са обширни, ■ 
технически лошо подготвени Щ 
и това пречи навреме да » 
се запознаят делегатите с про 
блемите, които ще се разгле- ® 
ждат.

— Може да кажем, че на
шата община прави усилия да 
подобри пътната мрежа. Вече 
имаме готови проекти за пъти 
ща в дължина от 50 километ 
ра, а за пътя към Висон през 
Вълновия са обезпечени и 
средства. През тая година ще 
продължи изграждането на 
пътя Суково — Т. Одоровци. 
За този път са обезпечени 42 
милиона динара, а се правят 
усилия да се обезпечат още 
45 милиона динара за тая го
дина.

— Докъде се стигна с най- 
крупния номунален обект в 
общината — изграждането на 
районния водопровод?

и
-В

М. А.

Щ\ Ш,ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА:

Необходими са 260 

милиона динара
'.-л

Шш\
чЩУ

В Междуобщинсната общ
ност на Южноморвския реги
он вършат интензивно се под 
готовят за електрификация на 
селищата в тринадесетте об 
шини.

Въз основа на изготвения 
вече договор, за елентрифи 
кация на повече от 30 селища 
в Босилвградена община необ 
ходими са 260 милиона дина 
ра. Тези средства главно тряб 
ва да се обезпечат от Репуб 
линанения фонд за икономиче 
ското развитие на недостатъ 
чно развитите краища и от 
други републинански източни

В рамките на подготвните 
цялостна електрификация на 
Босилеградсна община вече е 
в ход изготяне на проект за 
изграждане на електропровод 
от Босилеград до Карамани- 
ца в дължина от 30 киломе- 
ра, който ще се ползва за 
електрификация на повече от 
десет села от района на тлъ- 
мино. Според проектосметни
те за изграждане на този елек 
тропровод са необходими нъм 
30 милиона динара.

Проентът за електропровода 
Ел етроразпредел ително 

то предприятие от Лесновац.

В. В.

— Известно е, че за идей* 
но,политическото издигане на 
делегатите бяха провеждани Зр
семинари. Канви са резултати- ^

— Районният водопровод 
е вече 80 на сто готов. Още 
през тая година частично ще 
се ползува. По този начин 70 
на ото от жителите на общи
ната ще имат 
за пиене. До края на 1980 го
дина и останалите селища ще 
получат вода.

те? [ЗИ ~ШЙИи-*.
Резултатите са добри. Сега 

на заседанията се води ожи 
вена дискусия. Зачитат се мне 
нията на другите, не съшеству 
ва опит да се натрапват ста 
новищата на другите. Делега 
тите редовно участвуват в ра 
ботата па заседанията и не 
сме отлагали заседание на 
скупщината, поради кворум.

хубава вода

— Вярно ли е това, че Об
щинската енупщина предприе
ма мерни сама да електрифи
цира на неелентрифицираните 
села?

Пуснане на ново
построен обектготви

— Вече е известно, че в 
общината са реализирани ин 
вестициите с около 50 на сто. 
М°шв ли да ни кажете нон- 
нретно най се изпълнява пла 
на досега?

ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН ЩЕ 
БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН НАВРЕ-

ци.
— Тази задача предприема. 

Общината. Защото неелектри 
фицираните села нямат въз
можност за това. Тяхната ико 
номичесна мощ е малка, а 
разноските са по-големи пред 
вид на това, че това са 
села с твърде отдалечени ма 
хали и къщи.

— И последния въпрос е: 
вярно ли е че Общинската 
скупщина предприема мерки 
за въвеждане на телефони във 
всяка местна общност?

Новини МЕ

— Другарю Борисов, Дими 
тровградсиа община има свой 
средносрочен план от 1976 до 
1980 година. Може ли да ни 
кажете нанво 
този план?

БАБУШНИЦА. — Наскоро значително ще се по- 
добрят телеграфопощеноиите съобщения в Бабушни-

“Г*Г.” 7
действие още 200 телефонни

— Да, приключва изгражда 
нето на овцефермата в Липин 
ско поле за 5000 овце, чйятО 
стойност е 32 милиона динара. 
Конфекция „Свобода" през 
тая година ще завърши пъР 
вата фаза на реконструкция 
та на стойност от 17 мклйо
на динара, пожара „Братотво" 
е пред завършването на пъ,Р 
вата фаза на реконструкция
та в стойност от 4 милиона 
динара, строителното предприя 
тие „Градня" е вече изразход 
вала около 7 милиона динара, 
„Услуга" около 6,2 милиона 
динара. ОУР „Тигър", ООУР 
„Димитровград" е пред завъР 
шване на реконструкцията с 
капиталовложения от 152,5 ми 
лиоиа динара. В областта на

шна 
не на 
ще бъдат пуснати

нарантеризира

поста.
— С този план ние ще мо

дернизираме стопанските пред 
приятия, ще подобрим селско 
то стопанство и животновъд
ството, ще обърнем по-голямо 
внимание на туризма, ще про 
дължим с геологическите из
следвания и ще работим въР 
ху развитието на занаятчий
ството.

ггг: Гб«=Гс
канали значително ш^^^Тот Бабушницанови

много по-лесно ще стават 
до останалите места в страната.

бъдат изразходвани нъм 3«6 мили’За целта ще
— Да, — и това отговаря на 

Срокът на мога да
она динара.

истината, 
определим, но тази акция Об★ щинската скупщина сама ще 
реализира.

— Илюстрирайте ни това с 
някои бройни?селата" отбо- 

Камбелевац сЯСЕНОВ ДЕЛ. — В „Срещите на 
победи отбора нарът на Ясенов дел 

408:393 и се .нлаоира в гтолуфиналето. — До н,рая на 1980 година 
инвестира оноло 497 Разговора води: Б. Нинолов

М. А. ще се
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ПЕРСПЕНТИВИТЕ НА СУРДУЛИШНА ОБЩИНА ТУРИЗМЪТ В ДИМИТРОВГРАДСНА ОБЩИНА

Петърлашката пещера 

непозната красавица
Дървообработването на 

промишлени основи
★ С ИЗГРАЖДАНЕТО ФАБРИНАТА ЗА МЕБЕЛНИ 

МАСИВИ СЕ ОТНРИВАТ БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ПРОМИШЛЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГОРСНОТО СТО
ПАНСТВО

В студията по защита, уре
ждано и туристическо ползу
вано но Потърлашиота пеще
ра се изтъква, че в система
та на тази пещера извънред
на природна красота и голя
ма туриотичеена стойност 
имот две — Глааната и Кри
сталната пещери. Те са свър
зани една с друго, а недалеч 
от тях е и ^пещерата „Дже- 
манока пропаст". Освен тях, 
значително мяото е отделено 
в отудията и на пещерите: 
„Тъмната дупка", „Неделино" 
и „Ходжина дупка". А цялата 
тази система от пещери се 
намира на около 9 километра 
от Димитровград край с. Пе- 
търлаш.

Според мнението на специ
алисти от Републиканския ин
ститут по защита на природа
та, тези пещери откриват ши
роки възможности за разви
тие на туризма в Димитров
градска община. Многоброни
те и качествени украси в тях 
са твърде редки не само в 
нашата отрана, но и в Европа.

От тази гледна точка, пе
щерите имат голяма туристи
ческа стойност. Основното е 
обаче да се изгради добър 
път до тях, пещерите да се 
уредят за туристическо пол- 
зуване, накто и да се пострят 
необходимите туристическо-го- 
стилничарски обекти.

В редица промишлени обек 
ти, които понастоящем се стро 
ят в Сурдулишна община, фа 
бриката за мебелни масиви в 
системата на „Симпо" — Вра
ня заема едно от почетните 
места. Не само, че след по
строяването й тук ще рабо
тят нъм 200 души работници, 
но и поради промишления на
чин на експлоатация на гор 
ското стопанство. Досега дър 
весината се извозваше от об 
щината без особени стопански 
ефекти.

В началото на годината в 
промишления район „Вело по
ле", край Сурдулица, бе уда
рена първата копка за построя
ване на нов дървопреработва 
телен цех. В строежа на този 
обект ще бъдат инвестирани 
общо 20 милиона динара, а за 
постоянни оборотни средства 
ще бъдат обезпечени още 2,35 
милиона динара.

Безспорно фактът, че тук 
средногодишно ще се прера
ботват около 10 хиляди куб. 
метра обла дървесина на про 
мишлени основи, е красоречив 
пример за правилна 
сна политика: да се ползват 
местните суровини, и то по- 
най-целесъобразен начин. А 
горите в Сурдулишна община 
заемат площ от общо около 
25 хиляди хектара, или над 39 
на сто от целокупната площ 
на общината. Само в общес- 
вена собственост се намират 
13 хиляди хектара гори.

Опоред средносрочния план 
на развитие на община
та (1976 — 1980 г.), с оглед 
•на всестранното развитие и 
свързване на работниците от 
горското и селското стопанство 
с други отрасли, може да се 
очаква общественият продукт 
в горското стопанство да на
раства средногодишно в раз
мер от 22,2 на сто. А това е 
безспоно един от най-високи 
те поназатели за интензивния 
Ръст в този отрасъл на сто
панството в Сурдулишна общи
на.

За отбелязване е, че строи 
телството на дървообработва- 
телния цех се върши въз осно
ва на договор за разпределение 
на дървообработващите мощ 
ности (за преработка 
весинна суровина) в рамките 
на Врански подрегион. С дру
ги думи, чрез дългосрочни до
говори за коопериране и де
лово-техническо

на дър

сътрудниче
ство фабрината за мебелни ма 
сиви е свързана с мебелната 
фабрика „Симпо" — Враня, 
дървообработващите органи 
зации „Слога" и „Фол" 
Владичин хан.стопан

Да напомним накрая, че в 
Сурдулишна община е твърде 
интензивно залесителното дви 
жение и възобновяването на 
горите, така че площите под 
горски култури ежегодно ще 
се увеличават. Следователно, 
за тази фабрина винаги 
има меслна суровина.

С уреждането на пещерите, 
непосредствената околност и 
доизграждане на пътните съо 
бщения се създават благо 

Димиприятни възможности 
тровградска община да .надде 
лее стопанската си 
лост и да мине нъм туристи 
чески развитите номуни.

Кога то

Петърлашката пещераизостанаще
изхожда се от оботоятелство- 
то, че Димитровград е разпо
ложен на магистралния път, 
свързващ Изтока и Запада. 
През годината тун минат над 
пет милиона пътници, а това 
е неизчерпаем резерв на по
сетители на природните редно- 
сти, в това число и на Петър- 
лашната пещера. Предполага 
се, че поне 300 хиляди души 
от минаващите се интересуват 
за редките пещери. Естестве
но, ано им се предложи не
що невсекидневно. А тун при 
родата е била особено щедра 

на и с векове е творила пищната 
красота на Петърлашката пе
щера. Нъм тази бройна тряб
ва да прибавим >и големия 
брои ученици в Димитровград-

сна и съседните общини. В 
начеството си на еснурзианти 
биха могли да посещават та
зи природна рядкост. Също 
не бива да се забравят дома
шните гости — от общината, 
региона и страната.

Всичките, освен че биха за
плащали билет за влизане в 
комплекса на пещерите, се 
предполага, че ще спрат и 
останалите обекти. А това зна
чи не само ползване на гости- 
лничарски обекти, но и на спе 
циализираните сувенирни 
газини, които биха се построи
ли в 
плекс.

Ст. Н. се твърди това

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

РАЗРЕШАВАТ СЕ НАБОЛЕЛИТЕ 

ПРОБЛЕМИ В

На неотдавнашното заседа
ние на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина в 
Димитровград бе обсъдън до 
кумент, нойто несъмнено ще 
има голямо влияние върху по
нататъшните стопански резул
тати в общината. Съветът об
съди правилата за условията 
и начин на ползване средства 
та за отимулиране на специа 
листи в стопански изостанали 
те територии.

С тези правила конкретно 
се установяват критериите за 
настаняване на специалисти, 
начина, на който оредствата 
се сдружават и кои организа
ции на сдружения труд могат 
да ползват тези средства.

Средствата обезпечават Ре 
лублинанският фонд за насър
чаване развитието на изоста
налите територии и общини, 
изпълнителният отбор на Ре 
публикансната общност за 
настаняване и Управителният 
отбор на Републиканския фонд 
на общи резерви. Те са под 
писали и самоуправително опо 
разумение, в което е яоно на- 
зано ной. как и по какъв на
чин ще може да ползва сред 
ствата за стимулиране на спе 
циалиоти, или пък за стимули' 
ране на вече заетите специа 
листи, в стопанските органи 
зации в изостаналите общини. 
Димитровградска община, от

носно стопанските организации 
в нея, имат право на тези сред 
ства. Някои организации в об 

мол

необходими оредства. А 
же този въпрос е решен 
подходящ начин много 
сно ще се върви напред.

коне- ма-
по-ле-щината са вече по дали 

би за ползване на тези сред 
стаа. Мебелната фабрика „В. 
И. Циле е получила средства 
за стимулиране на надри.

този туристически ном-

С това се 
жнооти

А. Д. откриват възмо- 
и за преорентировка 

този район 
развитие :на домашното 

Ръкоделие и изработка на пре 
дмети, характерни за бита на 
този край- Разбира се, това са 
само възможности — 
ални и доходни. Въпрос 
мо да се намерят начини за 
тяхното използуване.

на жителите от 
нъмОбсъждайки този въпрос, 

Изпълнителният съвет на Об 
щинсната скупщина в Димит 
ровград зае 
стопанските организации в об 
щината т,рябва да се 
наят с правилата г 
мението и въз основа 
ва да поднесат молби 
лучаване на оредства.

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЕБОГАТД С КВАРЦ

Широки възмиожности 

за експлоатация
становище, че

но ре- 
е са-запоз-

в опоразу 
на то- 
за по-

Ето защо специалистите от 
Републиканския институт 
защита на природата изтъкват 
че Петърлашката пещера тря
бва да се уреди час по-скоро. 
Разбира се, необходим е де
тайлен проект и разработка 
изключително върху научни 
основи, защото примитивните 
решения могат да нанесат не
поправима вреда. .Предлага 
се в тази насока уреждане на 
пещерите ;с редица светлинни 
ефекти, онолноотта, 
изтъкнат природните красоти 
на самия нрай и т. н.

чЛС™Ията се посочва още,
тамя тп3к4Ията на тази про- 
грама трябва да започне вед-
ние «п™НеЖе~ ВСяК0 ^«гонение моои двойна вреда.

ОсновнатаС решаването 
п,рос се откриват големи 
мож1Ности. Липсата

по

татъшното разгърщане 
паноната си дейност 
сериозно

на този въ- 
въз 

на кадри 
вече дълъг период е наболял 
въпрос на стопанството в об
щината. В момента, когато 
организациите на сдружения 
труд в общината положението 
е стабилизирано, 
е започнало с реконструнция 
на съществвуващите и изграж 
дане на нови производствени 
нагтацитети, обезпечаването на 
необходимите надри 
воотепенно значение.

Само с добри опециалисти 
за определена дейност 
осъществяват добри резулта
ти. Но зада се „намерят” та
кива хора, естествено

на Опоред вече
програми, занапредИЗГГоВр®ната 
секция ще организира 
по-обем ни

в пона- 
на сто 

все ло
та.,,. Разчита на енсплоа 
й,4“» На кваРЧ°вите суровини, 
■залежите в Босилвпрадсва об 
щина са установени на 10 ми
лиона тона. Засега най-големи 
кварцови залежи са установе
ни в селата Млекоминци Дол 
«а Лиоина, Горна Лисина " 
долината на Любатсна рена 

орската секция върши не
значителна еноплоатацмя на 
кварца, предимно в село Мле 
номинци. Съвкупното количе
ство^ кварц изкупуват го Си
лене от Кратово и „Елентро- 
боона от Яйце

още
вания на кварца^^^^бщинат^

шат подготовки взаЦ изгражда

ТО "“Ц“ В БоСИЛепРад. В КОД ТО тази важна за елентропро' 
мишлеността суровинна ще се 
преработва. щ °

в

когато се

като се•и в
Качеството на Босилепрад- 

ския нварц е твърде високо. 
■■°и съдържа 99,20 на сто 
чист оилициум, ноето е предва 
ритвлна гаранция за рентабил 
ната му енсплоатация.

е от пър

се

че са
В. В.
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КОМЕНТАР
репортаж

Време за действуване Село, което живее с утрешния ден
„Област, в ноято не са осъ

ществени задоволяващи 
зултати в сдружаването на тру

и средствата е I------
стопанство. Инициативата 
самоуправително свързване на 
земеделските 
прени ясните идейно-политиче 
ски насони и изготвения ана 
лиз за обществено-инономиче 

оправданост на

В Бабушнишна община през 
изтеклата година четирите ноо 
перации са търсили около 700, 
а са получили едва 400 мили 
час АИНара’ и то в последния

Във Врабча пристигнахме 
къоните следобедни часове. 
Беше това ден, в който и тук 
се чувствуваше идването на 
пролетта.

ре- С помощта на общинската 
скупщина те в скоро време 
трябва да получат нов път до 
Димитровград. В тяхното „ут 

е предвидена и електри 
предвиж 

да се селото да има и теле 
фон и хубава вода. Това вече 
не са само мечти. Това „утре" 
е по близко до тях отколкото 
беше на тяхните деца.

тази дива природа. Сеем овес, 
фасул, картофи... Отглежда
ме овце, крави, коне. Имаме 
мляко, но няма кой да го взи 
ма. Кооперацията не идва ре
при нас, нито пък ние отива фикация на селото,
ме при нея-

Слуша го Асен Димов и про 
дължава мисълта му.

— Всички ние сме на 70- 
годишна възраст.

А далеч сме от общината 
около 30 километра. Нямаме 
път, ток, нямаме вода, няма 
ме просто телефон. Трудно е

в

селскотода
за

Къщите потъваха 
в полумрак, а над тях се очер 
таваха тъмните силуети 
баирите.

Първата ни среща тук бе 
от потомците на 

основателя на

кооперации въ
Липсата на кадри е голям 

проблем. С изключение на 
кооперация ..Будучност" в Ба 
бушница, в останалите три — 
едва ли се намира по някой 
селскостопански 
е голяма пречка, защото е яс
но, че

на

ше с един 
Дядо Китан, 
днешна

сната
начинание, остана 
ствена.

това 
неосъще

Врабча. 
Легендата казва — 

да ни разказва
техник. Това А. Димитровзапочна 

приказливия 
старец Васил Тодоров. — че

Анализът за сдружаването 
на селскостопанските произво 
дители сочи, че са осъществе 
ни задоволяващи резултати що 
се касае до броя на сдруже 
ните производители, но още 
достатъчно не са се изявили 
доходовните отношения.

кадрите
водят производството, без тях 
не може да се върви напред.

трябва да
БЕЛЕЖКА

Кан да са 

събира местното 

самооблагане?

Именно
най-ярко показва,
Ряло положението за обедин
яване
ции в една
организация-

С една нова организация на 
селскостопанското 
ство може напълно да се из
тласкат от Бабушнишка общи 
на разни матрапази и други 
вредни за селското стопанство 
„търговци", които не вложили 
нито динар, с наддаване уни
щожават и без това недоста
тъчния животновъден фонд.

Колното по-скоро се започ
не с преустройството на сел
ското производство, толкоз по
добри резултати ще се полу
чат, защото и изчакването на 
селскостопанския производи
тел има край. И той ако види, 
че не се предприемат сериоз 
ни мероприятия за подобре 
ние и модернизиране на сел 
скостопанското производство 
ще стане пак безучастен и 
незаинтересован за сдружава 
нето, а това сигурно не е от 
полза нито за производителя, 
нито за кооперациите, нито 
за селскостопанското произ 
водство.

липсата на надри 
че е наз-

на четирите ноопера 
селскостопанскаТази оценна за състояние

то на селското стопанство в 
Бабушнишка община бе изне 
сена неотдавна на заседание 
на Общинската конференция 
на Съюза на номунистите.

Изнесено беше още и това, 
че е необходимо критическо 
преразглеждане на съществу 
ващата организираност на зе 
меделските кооперации при 
пълно ангажиране на Съюза- 
на комунистите и всички дру 
ги социалистически субенти 
на село за внедряване на но
ви отношения в селскостопан
ското производство и създа 
ване на условия за развитие 
ка самоуправлението на рела- 
цията: селскостопанският про 
изводител: кооперацията —
оборотът и преработката.

Съществуват много доводи 
в полза на изнесените нон- 
статации.

Преди всичко, от 18 хиля
ди хектара обработваема площ 
— само 460 хентара е в об 
ществения сектор.

При това — имотите в ча
стния сентор са дотам удреб 
нени, че без комасация е не
възможно прилагането на ме
ханизация-

Все още не се тръгва по 
път на районизация. а всеки 
селскостопански производител 
произвежда от всичко по мал 
ио — и едва колното за свои 
потреби. Ако не се интензиви 
ра на производството и към 
организиране на стоково про
изводство, резултати не може 
да има.

производ-
СИМЕОН Иванов, деле 

гат от село Буцалево в 
Босилеградска община 
неотдавна на едно об
щинско събрание повди 
гна твърде актуален въ
прос: как да се наме
рят трайни източници 
на средства за финан
сиране на местните об
щности и кой е длъжен 
да събира средствата 
от местно самооблагане, 
ноето въвеждат.

От решаването на те
зи два проблема в по
сочения случай зависи 
колко успешно местните 
общности в Босилеград
ска община ще изпъл
няват конституционната 
си роля: Да задоволяват 
общите потреби на тру 
дещите се и граждани
те.

Ето няколко думи по
вече за втория проблем. 
Всяка година местните 
общности въвеждат ме
стно самооблагане (най- 
често в работна ръка) 
за всични трудоспособни 
хора в селото. Това са
мооблагане се ползва 
за решаване на бройни 
комунално-битови пробле 
ми в селсните среди. И 
резултатите са на лице. 
Всяка година гражданите 
и трудещите се органи
зирани от местните об
щности изграждат десе
тки нилометри нови пъ
тища, мостове, залеся
ват ерозивни площи и

Местните общности 
при танива случаи се 
изправят пред свършен 
фант — нямат законна 
възможност да проведат 
решението си, ноето са 
гласували мнозинството 
граждани и трудещи се. 
Местното самооблагане 
трябва да бъде грижа 
именно на Службата по 
обществени доходи при 
Общинсната скупщина. 
Тя обаче не проявава 
интерес за това и тана 
решенията на местните 
общности не се реали
зират цялостно. Последи 
ците са ясни: една част 
от средствата на общно 
стите си остават неизпол 
звани.

Без съмнение, този 
въпрос трябва да бъде 
разгледан на една от 
предстоящите сесии на 
Общинсната скупщина.

В. В.

В. Томов И. СимовА. Димов

когато няной се разболее 
във Врапча. Едно време имах 
ме сили, но нямахме инициа 
тиви. Сега вече и оили няма 
ме.

още по време на отоманско 
то иго тук се настанил млад 
момък Китан. Аз съм от него
вото поколение. Съществува 
и песен за Китан във връзка 
с женитбата му. „Обувавай се 
Китане, девойка ти водиме. 
Пер’ девойка. Перуника..."

Сега в шестте махали, но
сещи имената на първите жи 
тели на селото има 29 дома 
кинства с 57 стари хора и 8 
деца. Само един от възраст
ните е по-млад от 50 години. 
Повече от тях имат 70 и 80

Нужно ли е повече да го
ворим за Врабча, 
това ноето казаха 
му. Това е днес Врабча. Ед 
но от най-малките села, село 
в общината и най-отдалечено 
от града. Броят на жителите 
за последните години двойно 
намали. А когато им влезнеш 
в къщите и погледнеш по сте 
ните на онимките техните де 
ца, оватбите ще видиш, 
селото е голяма. Сега хората 
живеят само със спомените, 
с миналото но. хората от Враб 
ча живеят и за утрешния ден.

отколното
жителите

години.
Мал но е нашето село — 

Иван Симов, председа 
на местната общност в 

много про 
работа 

нещо от

Създадени са основните
чеказвапредпоставки за преустройство 

на селското стопанство. Вре
ме е да се действува.

тел
селото 
блеми. Много трябва 
за да се отнъоне

>но има

М. А.

СЪВЕТИ

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЧВЕНАТА ПОВРЪХНОСТ В ОВОЩНИТЕ ГРАДИНИ
Явно е. че занапред и про 

изводителят, и кооперациите 
сами.

МЕЖДУРЕДОВИ КУЛТУРИСъстоянието на почвената повърхност 
овощните градини има огромно змаче- 

растежа, развитието и плододава- 
овощните растения. От него ча- 

зависят проветряването, влагата и

не могат да вървят
Изходът е в сдружаването, 

в обединението, при ноето съ 
вместно да делят и печалба
та, но и риска.

Един от ярко 
въпроси, 
то на селското стопанство, е 
трудното получаване на кре
дити.

в Отглеждането на междуредови култу
ри е характерно за старото екстензивно 
овощаротво. У нас и днес междуредови- 

не са нещо рядко. Всъщност 
отглеждането на подходящи окопни култу
ри в младите овощни градини при неза
ети и обработвани крайредови ивици и 
при напояване и богато торене не бива 

преценява като особено вредна пра- 
Торени и напоявани, дърветата в 

младите овощни градини не страдат осо- 
иодходящо подбрани ме-

АР-ние за 
нето на 
етично
хранителните вещества в почвата и подпо- 

обитаван от корените на
те култури

в целиячвата
растението зимен пласт.

Начинът за поддържане 
повърхност зависи най-много от почвено- 
нл!Иматическигге уоловия, от наклона на те- 

В7,зрастта на овощните расте-

изпъиващите 
спъващи развитие на почвената

да се 
нтика.

рена и от 
ния-план”

Много
Средства от „зеления 
тРУдно се получават. 
вРеме трябва донато се полу 

много

бено много от 
ждуредови култури.

Междуредови култури понякога се 
отглеждат и във всъпили в плододзване 
овощни прадмни, особено в домашните и 
вилните места. Тун вече не са истински 
конкуренти на овощните растения по о - 
мошение на водата и ,на хранителните ве
щества. Този техен недостатък може Да 
се сменни при напояване и б0гат° т0ре 
ме Влиянието на отделяните от норените 
вредни вещества обаче е неотстранимо, 
затова като междуредови култури се по 
дбират растения, които могат да 
лствуват с овощните .растения и не пречат 
на борбата орешУ болестите и неприя . 
лите по тях.

Могат да се

При подържане на почвената повърх
ност в чим в младите овощни градини че
сто се практинува обработка на почвена
та повърхност в около стъблени кръгове. 
Това е свеоб,разна комбинация на зачимя- 
ване и черна угар с особено положител
но въздействие, ногато диаметърът на 
обработените онолюстъблени кръгове се 
увеличава съответно на растежа на ово
щните растения и обработената площ се 
тори изобилно. Тревата вън от обработе
ните кръгове обогатява почвата с хумус- 
и подобрява структурата й, като я прави 
подходяща за ежегодно настъпателно ра- 
звитие^на кореновата сиотема на овощни
те дървета При поливни условия изсушва- 
щото действие на тревната растителност 
се отстранява чрез напояване, а ногато е 
иепЛмож о да се полива, покриването с 
окосената тре^а на обработваните кръгове 
ограничава изпаряването.

цат средства, изтече 
време.

отплеждат голям брой ра- 
овощнитемеждуредови в

фуражш, маслодайни, те- 
зеленчукови и др-

стения нато 
про дини: житни, 
хничеони, кореноплодни,
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'ЖКМТУКК*'Ш,-

КУРИЕРемблемаРЕПУБЛИНАНСНАТА НАГРАДА — 
ЙОВИЦАНУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР В ДИМИТРОВГРАД

Признание и Кирил 

Трайков
Организатор на художвотвене и 

други изложби
„Жезненият ТРАДИЦИЯТА ДА ПРОДЪЛ-

Тито" (в ор ЖИ

Занапред би трябвало Кул
турният център да възобнови 
дейността на Секцията на мла 
дито любители по изобрази 
телното изкуство и да с*ьзда 
де много по-добри условия за 
работа. В тази масона ценна 
помощ трябва да онаже и 
Самоуправителната нултурна 
общност, а и самите основни 
организации на сдружения 
труд. Разбира се, предвари
телно следва да се уточни 
броят на интересуващите се, 
нато при това не се пренебрег 
нат и младите рбаотници — 
любители на живолиса.

Изложбите, ноито ще се 
организират на вече изявили 
се художници само ще допри 
насят за насърчаване на мла 
дите нъм по-уоилена работа.

V

Традицията обаче ни бива 
да бъде прекъсната.

Димитровград има бога 
та традиция в изобразително
то изкуство. Тун са пониннали 

и закрачили в изобразително
то изкуство нъм двайсетина 
художници, завършили сетне 
Художествена анадемия- Нямо 
и от тях спечелиха общоюго- 
славсна (Нинола Антов, Душан 
Доннов и др.), дори и свето

вна известност (Слободан Со 
тиров). Безспорно 
ция, на ноято биха позавиде 
ли и много по-големи градове.

В рамките на тази традиция 
почетно мяото принадлежи 
и на Културния център, пре 
ди Дом на културата. Още 
от самото начало (1947 г.) при 
него са създавани благоприя 
тни условия и възможности 
за творческа изява на худо 
жниците (начеващи или вече 
изявили се).

УРЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ

фотоизложбите: 
път на другаря 
ганизация на Културния цен
тър) и „Тито в Нишки регион" 
(организатор е Историческият 
архив в Ниш). Двете изложби 
видяха няколко хиляди посе 
тители от Димитровград и бли 
зните села.

Йовица’’. Всъщност това 
признание се дава на отдел 
ни лица за изключителни ре
зултати за афирмацията на 
Съюза на югославските пио 
нери, задълбочаването на 
братството и единството на 
югославските народи и народ 

. ности и придобивките на 
НОБ-а. Безспорно, присъжда
нето на това високо признание 
напълно е заслужено, тъй на 
то К. Трайков е един от ос 
основополжниците на Срещи 
те на училищата на на- 

народностите в 
— най-високата 

проява на братството и един 
ството на учениците от основ 
ните училища в републиката.

тради-

родите и 
СР Сърбия

К. Трайков

По повод 35-годишнината на 
Съюза на югославските пио 
нери и 25-годишнината на Съ 
вета за възпитание и грижи 
за децата в СР Сърбия, а по 
решение 
съюз за възпитание и грижи 
за децата 
дина в Дома на пионерите в 
Белград КИРИЛ ТРАЙКОВ бе 
отличен с емблемата ..Куриер

Освен това, в дългогодиш 
ната си просветна дейност ка 
то директор на основното учи 
лище „М. Пияде” в Димитров 
град активно допринася за пъл 
ноценно заживяване и 
ствуване на Съюза на пионе 
рите, който при това училище 
постигна и постига високи ус 
пехи.

на Републиканския дей-Културният център през 
последните няколко години ра
зви особено богата дейност 
по уреждане на художествени 
изложби. Любителите на изо
бразителното изкуство има 
ха възможност да се залоз

на 3 март тази го

Ст. Н. Ст. Н.

ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НАРОДА И НАРОДНОСТИ В СТ СЪРБИЯ НА ТРАДИ
ЦИИТЕ НА РЕВОЛЮЦИЯТА ЧРЕЗ „БРАТСКОТО ПИОНЕРСКО ХОРО"

почти с всички художни 
Особено забележителна 

в тази насока бе изложбата 
на художници от българската 
народност.

наят
ци.

Започна в един априлски 

ден през 1982 година
Д. Илиев: Глава на мамиче

В предишните години нул- 
турният център организираше 
по няколко (колективни или 
самостоятелни) художествени 
изложби. Обикновено самите 
художници сякаш търсеха про 
верка на собствените си въз 
можности, нато предлагаха на 
оценка на съгражданите си 
творбите, никнали в този край- 
Сетне закрачваха по необят 
ните простори на живописта 
и се представяха в други гра 
дове любители на изобрази
телно изкуство.

МИНАЛОГОДИШНИТЕ РЕЗУЛ
ТАТИ

ПОДКРЕПА НА ТАЛАНТИТЕ

Преди няколко години пол 
Културния център твърде ус 
пешно работи Секцията на мла 
дите изобразители. Тук първи 

самостоятелни крачки 
изобразителното изнуство пра 
веха много средношколци, ня 
кои от които вече завършиха 
художествената академия 
изобразителните изкуства или 
пък все още следват.

■ ■ ■
те

... Общото възпитание и 
образование на учениците от 
различни народности върху тра 
дициите на революционното 
минало, канто

другите училища на народа и 
народностите, вдъхновени пре 
ди всичко от идеалите на брат 
ството и единството от НОБ 
и нашата самобитна съвреме
нност. Вдъхновени от госто- 
любивия призив „Бъдете на 
ши гости" — първи 
митровлрад тръпнаха малчуга
ните от словашката и унгарсна 
та народност на Войводина. 
Малните сръбчета, българче 

словачета 
мно

Учениците от училищата на 
народа и народностите взаим 
но опознавайки се 
нават различни краища, с чув 
ство на радост при срещата 
и с тъга при раздялата, 
техните очи блеотят истинска 
надежда за още

запозна
и в духа на 

братството и единството 
тветотвува на нашите общес 
твени потребности до онази 
степен, до която воични ние 
се застъпваме факторът 
стабилизация, възпроизводство 
и развитие на социалистиче
ските отношения в общество 

с то, самоуправлението и свобод 
ното сдружаване на трудещи 
те се, както и развитието на 
социалистическото 
практически да се осъществя 
ва. Тъкмо по

съо а в
Безспорно, Културният цвн 

тър никога не е имал достатъч 
но средства, за да окаже ре 
шаващо въздействие и да 
създаде овоя школа по изо 
бразителмо изкуство. Но I 
предоставяне на помещения 
и минимални условия за рабо 
та ще съдействува и подкре
пи младите таланти по пътя 
на творческата им изява.

към Ди по-хубави 
срещи. Тези надежди облаго 

дните им, оплодяват 
ги и подготвят за всеобичащи 
утрешни граждани на Югосла
вия-

на родяват
Миналата година бе органи 

зирана само една художестве 
на изложба. Това бе Изложба 
та на младия художник Иван 
Колев от с. Желюша. Но ми
налата година ще остане забе 
лежителна и по две други из 
ложби в чест на Титовите и 
наши юбилеи. Бяха

та. унгарчета и 
през този априлски ден

узнаха едни за други, 
това започна да чупи общин
ските граници.

го
Във възпитателната 

на тринадесетте
а работа

училища 
народа и народностите в СР 
Сърбия, днес вече е осъще 
ствека една висша 
организация и по-богато 
държание

съзнание, на

въпроса на гграк 
приложение

Броят на училищата-прияте 
придружаваха се

уредени тичесното едно
чиоло училища в СР Сърбия, 
включително и 
тономни области: Косово и Вой 
водим а. повече от 
тие и половина (в 
спонтанно, но днес организи
рано) работят върху развити 
ето и таченето на революци
онните традиции на 
народи и народности, както -и 
върху развитието на братство 
то и единството

степен нали растеше, 
училища и на останалите на
родности от СР Сърбия, 
общи тържества 
то и единството

На училище с колело съ-
от двете ав- на педагогическа 

и в у- 
повече езици на

На активност в единните 
чилищата с 
обучение.

на братство- 
се озоваха 

младите поколения сърби, ал 
банци, ту,рци, унгарци, русини 
словаци, българи, мюсюлма^ 
ни, хървати. Чуха се и се чу 
ват различни езици, отразява 
щи един особен дух. едно 
въодушевление, същата го
товност и любов за общо оте
чество и за „воичните негови 
братсни народи". Поназаха се 
и се показват различни. оби
чаи и особености, но с обща 
е» 1,с6яиж™ане. запознаване 
свързване. Хорото на братство 
то и единството

деоетиле-
началотощщ

Освени тези практически при 
чини, сближаването 
народи и народности в себе 
ои има и своеобразен дълбок 
смисъл и значение 
ние

на всичкиш нашите

по отноше 
на изворното запознава

не на научните, културните, 
росветните и образователните 

постижения на 
ди и народности

■Я с -1 чрез т. н.
„ьратсно пионерско хоро".

„Обичаме отечеството и не
говите воички братсни народи" 

стана блестящ лозунг 
орещи на една младост 
бов, развиваща 
иа Югославските пионерски 
иши, а сега прераснала 
обща традиция на учениците 
от тринадесет училища на на
рода и народностите на тери 
торията на СР Сърбия.

друпите нарр- 
п ] чРез писано

слово. По тоя начин се обезпе.
свободна взаимна 

„^ацИя на тези стойности, 
което взето внупом стимули 
Ра по-доброто опознаване, съ 
трудничестао и всестранно 
сближаване на 
родностите...

гД »
нау1 щ и Л10 

се в рамките цир%«Й-У се разширява 
разрастваше и съединя 

ваше в един многоцветен
ЧвяИа^^ноТоУГе:

ш к. ше,
в

Голям брой ученици от селата Пъртолопинци, 
Ьребевница, Мъзпош и Моинци на училище 
ните класове отиват в Смиловци. Всеки ден. 
оипед, мотоциклет или пеша, те изминават от дома 
до училището и обратно по десет и повече километри 

п *рупа.,Уче,ниЦ;и велосипедисти: осмокласниците 
Любен Маринко-в, Града Дончев, и Цветан Станчев 

и шестоклаокина Бобан Миланов, при местността Пър- 
топопински воденици". ьн

в по-гор
на вило- народа и на-

Изнизваха ое срещи, изни-
ват и У па ще се ИЗ,НИЗ ват и утре. Днес срещата е

равнинната Войводина утре 
ще бъде в древния Призрен 
ще екне песен в Жупа ^ ’
8 някое друго Мяото> ■

Започна (От изказването
напГУ® раБо™ИЦИ

лакл з етг
Кирил Трайков

в един 
през 1962 априлски 

година в Ди 
митровлрад, ногато на свое 
тържество оонавното училите 
. Моша ПияАе” широм разтво 

вратата на учениците от

пред про- 
на семи-

ден
в

Д. С. ри или

8 СТРАНИЦА

БРАТСТВО 10 МАРТ 1978 ГОД.



падожка отранццд шяггеташшшяшшямто
бабушница

НАСКОРО

идейно - политическо и 

маркоическо издигане 

и* младите
ЗАПОЧВА ПЕТИЯТ ЦИКЪЛ

НА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА НА ВЕС
ТНИК „БОРБА" - „ДУШАН ПЕТРОВИЧ - ШАНЕ"

От ден на ден младите 
Бабушнишка община ЗАКЛЮЧТЕЛНИ П0Г0Д-Вече е набелязана г 

за и д е йно-п ол ити ч е ск а
в

програма_ нараст
ват в обществено-политическа
сила, поемаща на 
си отговорността за 
стичеокото изграждане. За да 
могат младите да бъдат доб 
ри утрешни строители и са- 
ние посвещават на идейно-по 
литическото си издигане, 
моу пра ви тел и — голямо внима 

Известно е. че

★ В ПРОГРАМА: ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА САМОУППРАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ 

★ПЪРВИЯТ ЧАС НА 13 МАРТ Т. Г.

подго
товка на младите пред Едина
десетия конгрес ..а СЛОК 
Осмия конгрес на СКС.

Наравно I 
мукистите и 
ват тезисите 
като при това 
дачи, които те трябва да из 
пълняват.

В училищата видно, 
се дава на обработка 
териали, свързани с борбата на 
партизаните във въстаническа 
Лужница, която в Народоосво 
бодителната борба е дала 
700 свидни синове

ТОВКНплещите
социали и В Сурдулишна община се 

привеждат към края подготов 
ките за организиране на пе
тия цикъл на Младежката по 
литическа школа на в. ;,Бор 
ба” — ,,Душан Петрович — 
Шане". За работата 
та освен Общинската конфе 
ренция на Съюза на социали 
с/гическата младеж, интерес 
проявяват и всички останали 
обществено-политически орга
низации.

Според сведения, които ни 
даде председателят на ОК на 
ССМ в Сурдулица ЛАЗА ИВА 
НОВИЧ, интересът е еднакво 
голям накто сред средношкол 
ската, така и сред работниче 
ската младеж. Поради това за 
работата на отделенията са 
заинтересирани и ръководите
лите

със Съюза на ко 
младите разуча 

за конгресите 
набелязват за

I ,,,

С публикуването на про 
грамата за петия цикъл запо- 
на с работа Младежката поли 

школа на в. ..Борба" 
— ,,Душан Петрович — Шане". 

Редовното обучение 
ще започне I 
с публикуването на първата 

лекция от д-р Йован Джордж, 
евич „Политическата система 
и държавата".

До тази дата ще принл 
юни записването на нови кур- 
оисти. Също така ще се про 
ведат заключителните изпити 
и ще бъдат раздадени дипло 
ми те на уопешно завършилите 
нуроисти от четвъртия цикъл

Освен седемте уводни те 
ми: „Политическата система и 
държавата" „Социализмът и 
държавата", „Социализмът и 
демокрацията", „Класата 
Партията", „Съюзът на номуни 
стите в политическата систе

ма”, „Марксическата политиче
ска теория" и „Младежта и 
политика" — ще бъдат обра 
ботени общо 59 теми в шест 
подгрупи: 
ганизация 
„Класови видове общества и 
облици на политическата 
стема”, „Облици на

на школа
в това отно

шение още не постигнато за
доволяващо равнище, но се 
върви по път. който обещава 
успехи.

През изтеклата

място
на ма- тическа

„Политическатп ор
на обществото”,

обаче 
на 13 март т. г.година като 

форми идейно-политическо из 
дигане са използвани:

над
.. и дъщери.
Младите в Бабушнишка об

щина с успех тачат и разви
ват традиции от НОБ. Редов 
но организират срещи с пъР 
воборци

школа
та на самоуправителите, която 
са завършили над 60 младе 

и девойки, а като време
нни форми на идейно-полити 
ческо и марксическо издигане 
— разни курсове и семинари, 
които са посещавали 70 ду-

си-
политиче

ска организация в преходния 
период”. „Политическата 
тема на самоуправителна со
циалистическа 
СФРЮ”,

жи
сисот този край, а в 

ученическата многотиражка 
„Поглед” се публикуват споме 
ни, на бойци които те обра
ботват творчески.

По време на държавни и 
народни празници, младежите 
правят посещения на майки 
на загинали бойци като им 
поднасят скромни подаръци.

демокрация в 
Основите на поли па трудови организа

ции, както и всички обществе 
но-политически организации.

Спооед сегашния интерес 
се очаква на територията на 
Сурдулишка община в петия 
цинъл да се включат над 200 
млади. Досега най-гол ям брой 
курсиоти са записани в авто 
мобилните заводи .Дървена 
застава" от Крагуевац — ООСТ 
„Пети септември" в Сурдули- 
ца. Формирано е едно отде 
ление от 35 курсисти.

ши.
тичесната система 
управителната 
ка демонрация в СФРЮ” и 
„Антуалните проблеми по осъ 
ществяване и насоките на по
нататъшното изграждане 
самоуправителната политическа 
система в СФРЮ”.

Интересът за 
на лекции също е доста ви
сок сред младите.

Известно изоставане в идей 
издигане се 

чувствува всред младите на се 
ло. По-напред е 
щата се младеж, 
бено се прояви в шампионата 
„Тито — революция

на само 
социалистичес-но-политическо

отишла уча 
която осо

наМ. А.мир .

и петия цикъл

М. Р.

СРЕЩА С МЛАДЕЖ—ТРАКТОРИСТ

Мидород Неонов: Обикнах земеделието
Предвестник на пролетта във 

Висок е бумтенето на тракто 
ра на младия тракторист МИ 
ЛОРАД ИВАНОВ от село Бо 
левдол. Срещнахме го в мес
тността „Барйе" тези дни, ко- 
гато пусна първите тезгодиш 
ни бразди. Беше слънчев ден, 
как вито са обикновени пред про 
летните
Младежта крепко държеше во 
лана на своя трактор, който 
с двата плуга ореше черница-

дни в тези краища.

та.
Спряхме го за момент.
— Трактор във Висон вече 

но е рядкост. Има ги ноопе 
рацията, а и частни земедел 
Ци. Рядкост е обаче млад тра 
нторист. Кан се решихте да 
станете тракторист?

— Трактора купи баща ми 
миналата година. Тогава той 
и не очакваше, че и аз ще ра 
ботя с него. Научих и аз да 
го управлявам и вече успеш 
но работя с него.

— Доволни ли сте от рабо 
тата?

— Да. много съм доволен. 
С трактор може отлично да 
се живее. Ние имаме 15 хек 
тара земя и покрай това във 
Висок има нужда за тракто 
ри. Засега има само десетина 
частни трактори във височни 
те села, а това е твъРДе 
малко. Ето днес съм в Каме 
яйца, а имам толкова много 
предложения за работа и 
другите села. Що се 
до работата много съм дово
лен, но...

— Имате ли други проблеми?
— Трудно о това, че аз

Милорад Иванов нормува

Моторът
Милорад ГЕРОВ

съм единственият младеж във 
Висок, определил се за тая 
работа. Все още си мисля, че 
покрай материалната полза, 
ноято ми дава трактора, може 
да се олучи да го напусна и 
да потърси работа там, къде 
то отидоха и останалите мла 
дежи от Виоон — в града...

отново забумтя 
и хубавият червен трактор по 
тегли през нивята. Още две 
бразди допълнваха изораната

ЦЕЛУВАМ, РЪКАТА ТИ
си добра и мила, 

и чест!На теб, що винаги 
ръка целувам с

Благодаря ти, че си 
и за света

I
поклон

нива, която се пушеше всред 
слънчевата равнина на Каме
ница.

ме родила 
вест!казала първата

Б. Н.ме отхранила 
посипан начамаи;

и бранила 
благ!

Благодаря ти, че си 
с р7>жен хляб И 
от всички врагове закриляла 
с усмивка майчина и поглед Четете и

разпространявайте 

^„Б р а т с т в о“

Ти знаеш ли — когато бил съм малък — 
1е Теб6 съм «спал и съм /наел само! 
Не глътнал оше първия си зал7,1 
аз казал съм ти — МАМО!

;
в

насае
мен ш 0 трае 

ти има. 
знае

И такъв образ в 
догдето олънце .
Нероденият оше т°и „„„,..1
що е майка мила, незабравима!

за очите
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ЧАСТИТЕ ЗА ЦИВИЛНА ЗАЩИТА В
ОТ ОБУЧЕНИЯТА НА 
ДИМИТРОВГРАДОБЩЕСТВЕНА ХРОНИНА

БЕЛЕЖКА Теоретическите знания 

в практика
Височки асфалт 

радост за малко
1а почивка 

и през 

зимата най-характерио за обу-на редовни 
за всенародна 

защита н

на гочекията?
__ По време на прожектира

от филмите,

гане дават. овоя принос в из
граждането
През последните години 
ло 50 км пътища са преиа- 
тегоризирани от местни в ре
гион ални.
Обезпечени са средства и за 
изграждането на пътя 
ловци-Вълковия през Моинци.

Миналата година 
густ във Висок бяха асфалти 
рани първите километри 
пътя Брайковци-Сенокос. 
целта бяха използвани неизра 
зходвани 
на населението след наводне
нието на тези краища преди 
три години. Разбира се, това

В рамките 
те подготовки 
отбрана и цивилна 
еотдавна в Димитровград 
проведоха допълнителни 
ения за всични специализира
ни части в Общината. Това бе 
ше повод да со обърнем иь 
ТОДОР МЛАДЕНОВ, отговори 
им по провеждане на обучени- 

ни осведоми по-кон

през ав-
пътищата.

ОГ**'
на

«а на единссЗа нето
случайно специализираната е- 
диница за противпожарна за
шита ненадейно се намери 
пред сложна задача. Налага
ше се, да локализира пожар. 
С помощта на колата за про- 

пожарна защита 
единица успя Да пристигне на 

—16 кило-

Съгласно програмата 
на синдика

самоуправителна-
общност по здра 

през
изтенлата година 81 ра 
ботници (или 5,4% от 
общия брой работници) 
в Бабушнишиа община 
са ползвали платена де 
сстднсвна почивна.

В настоящата година 
со предполага, че броят 
на ползващите платена 
почивна що надмине 120 
души.

И сега, ианто и по-ра- 
но, предимство ще имат 

работещи 
при усложнени трудови 
условия. и с мални до
ходи по член на семей
ството, с по-дълъг тру
дов стаж и под.

Ще е 
обаче да се 
още нещо, та тази по
чивка наистина да подей
ствува възстановяващо 
върху здравето на ра
ботника.

Първо, не би трябвало 
да се пращат хората в 
още неуредени балнео- 

лечебни

обуй*
на Съюза

пари от помощта тито и
ката
вно осигуряванеСми-

тазитивята, да
кретно по въпроса.

За разлика 
обученията

части обученията се про 
с прилагане теорети 

практика, 
че участници 

проявиха

мястото, отдалечено 
метра, и да локализира пожара 
за половин час. Пожарът за
хванал гори и овощни гради 
ми от 100 декара.

от минали- 
проявихате в 

чето
ведоха
ческите знания 
Изтъкнал бих,

в обечеоията
интерес за овладяване

в
случай успе-В конкретния 

шно бяха приложени на прак 
получените теоретиче- 

А това е доназа

те
голям 
на нужните знания* тика

ски знания- 
телство. въз основа на което 
може да се заключи, че под 
готовните за изпълняване на 
определените задачи, от об 
ластта на цивилната защита, 
се показват успешни и гаран 
тират успешно изпълняване 
на всички задачи, в случаи на 

на края Младе-

Освен това прожектирахме 
документални филми, 

на които участни 
можеха да се запоз

най в определени 
кретни акции трябва да се 
действува. Естествено

работници,— Казвам ти бре дете, не ходи по асфалта ще каже 
„Градня", че ние сме го повредили И НЯКОИ

с помощта 
ците 
наят кон-

През тая година ще се строи 
трасето през Видлич.

Всичко това говори, че за 
изграждането на пътната мре 
жа в общината съществува 
вече план, койта гарантира 
строителството на почти всич 
ки по-важни пътища в общи 
ната. Но такива явления, кан 
то с пътя Брайковци-Сенокос 
напълно парализират активно 
стта на хората.

Нима тези пътища се правят 
да траят само за шест ме
сеца.?!

Хората от Висок, по-точно 
хората от Каменица и Сенокос 
с право искат Общинската 
скупщина в Димитровград да 
създаде комисия, която да 
констатира състоянието на 
пътя. нормативите за изграж 
дането му и да се наложи на 
предп|»иятието ,,Градня” да 
изправи грешната.

не беше достатъчно за тая 
акция последва и 
от страна на Общинската скуп 
щина в Димитровград.

фил
мите се прожектираха за вся 
на специализирана част отдел

помощта необходимо 
направи нужда, каза 

нов.но. А. Д.Създадена е възможност 
да се подобри движението за 
Каменица и Сенокос. А най- 
главното е, че заживя надеж 
дата сред населението от то 
зи край. че и тук ще се по
строят хубави, съвременни пъ 
тища и по този начин Висок 
се свърже с Димитровград и 
Пирот.

Обаче сега само след шест 
месеци може да се каже, че 
асфалтния път във Висок бе
ше само краткотрайна радост. 
Тази пролет хората оста
наха разочаровани, ногато 
забелязаха че асфалтното пла 
то на много места напълно се 
е откъснало от основата, на 
много места изпукало и голе
ми парчета асфалт се разна
сят край пътя- Касае се зна 
чи за несолидна работа от 
страна на строителното пред
приятие „Градня” от Димит
ровград.

Димитровградска община 
предприема сериозни мерки 
на подобри пътната мрежа в 
общината.

В тази акция са включени 
почти воички местни общно
сти, които местно самообла

Какво бихте изтъкнали

Старческият дом в 

Димитровград-до есента?климатически 
станции, защото полза
та от почивка в такива
не е голяма.

От организациите на 
сдружения труд с право 
се очанва да направят 
съответни планове за 
най-целесъобразно 
ползване на тези почив-

из-

ки.
В този смисъл, вероя

тно ще се напусне пра
ктиката на почивна да 
се пращат работници 
само през летните мег 
сеци.

Очаква се и изграж
дане на истинска соли
дарност в трудовите но- 
лективи и при това да 
се създаде възможност 
почивка да се даде на 
ония, на които е най- 
необходимо.

■ МПшшмтшВ противен случай — хора
та отново си остават без път. 
Хвърлени, са пари на вятъра 
а предприятието не само, че 
губи своето реноме, но съще 
временно парализира една ва 
жна акция в общината — уча 
стието на хората в изгражда
нето на пътната мрежа.

И то още от началото.

: ■

ПИ

М. А.
Старческият домБ. Николов

Известно е, че в Димитров
град се строи дом за стари и 
изнемощели лица от регионал
но значение за общините: Ди
митровград, Бабушница и Пирот 
В момента той е готов и би 
можал да се ползва, доколкото 
се побърза с изграждането на 
вторият му етап, който пред 
вижда парно отопление, елек 
трически ток, както и необхо 
димите кадри. Всичко това ще 
бъде изпълнено доколкото се 
използват съществуващите и 
получат обещание от Републи 
канската 
опазване на средства. Продъл
жи ли строежа — в .най-къс 
срок, първите му жители ще 
се настанят през есента на 
текущата година:

Старческият дом в Димитров 
град ще има медицинска гери 
атрия (заведение за хронично 
болестни и изнемощели лица) 
както и заведения за социал 
'на помощ необходима за ста 
ри, а здрави лица.

ПРИМЕР ЗА ПОУКАПРЕД ЗАПОЧВАНЕ НА СПОРТ 
НИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

в течение на годината. Особе 
но ударение в тази насока е 
сложено върху провеждане 
на състезания по време на 
значителните дати на нашите 
народи и народности и таче
не на революционните тради 
ции от Народоосвободителната 
борба. Предвидени са състеза 
ния и спортни срещи и по 
други поводи.

Пред започване на пролет 
ните състезания обаче фут 
болистите и баскетболистите 
влизат неподготвени. Ногато 
става дума за футболния от
бор „Асен Балкански” трябва 
да кажем, че през есента по 
стигнатите резултати не бяха 
на желаното и очакваното 
равнище. Още повече 
жи фактът че 
нежелани прояви, недостиг на 
ентуоиазъм, спортен дух и про 
чие. Есента мина 
по тези неща не 
никой. Скупщината 
бихме и

ни лица, а този брой постоя 
нно се увеличава с инвалиди 
по труда.

С желание да се

на „А. Балкански”, като че лиПред започване на пролет 
ните спортни състезания само 
едао дружество в Димитров
градска община влиза с из 
готвен план и програма за ра 
бота. Това е дружеството за 
спорт и рекреация на инвали 
дните лица в общината. Ос 
таналите спортни отбори, фут 
болния и баскетболния — на 
то че ли са извън всички сфе 
ри на планомерна обществена 
дейност. Отбори, чиято дей 
ност в най-голяма степен за
виси от няколко ентусиасти 
или спортисти.

Спираме се върху плана и 
програмата на дружеството 
за опорт и рекреация на ин
валидните лица за да изтък
нем, че и в областта на спор
та е необходим канален ред.

В споменатата програма са 
дадени основни сведения за 
дружество, като е изтъкна
то, че на територията на об 
шината има над 300 инвалид

са създадени за да се задо
воли формата, а не да дей
ствуват.

В този отбор са младежи, 
но младежката организация 
никога не е разисквала за про 
блемите или проявите в този 
отбор.

Баскетболният пък отбор, 
който през миналата година 
постигна твърде добри резул 
тати, като че ли също без- 
действува. Дълъг период и 
този отбор е оставен на гру 
па ентусиасти. Но в момента, 
когато някои от тях отсъству 
ват като че ли няма оили да 
се продължи. Треньорът и ка 
питанът на отбора Иван Си
мов е войник, а все още не 
е намерено лице, което ще 
го замества. И при такова 
положение, пред започване на 
нировка и казали бихме дори 
сезона, отборът влиза без тре 
и без определена цел.

помогне
на тези хора е създадено и 
дружеството за спорт и ре
креация. в което инвалидите 
ще могат в известна степен 
да възстановят оилите си и 
бъдат полезни членове на об 
ществото.

В плана и програмата е пред 
видвно да се установи кои ли 
ца могат да се занимават със 
спорт и физическа култура, 
както и какво да спортуват.

В тази насока ще се ангажй 
рат лекари и специалисти, 
за да дадат конкретни напът
ствия-

Изтъкнали бихме,

общност за здраве

че е пре
двидено и формиране при дру 

.ч, жеството >на актив на Съюза 
у&на комунистите.
**** Това е основно, което

сено в програмата. В нея е 
също предвидено какви съ
стезания трябва да се състоят

трево- 
имаше доста

е вне и замина, а 
разисква 

а казали
управителния отбор А. Д. д. с.
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МОЗАЙКА*М АНКА * МОЗАйиа *
МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА

ГОЛЯМОТО ТРИО ФАБРИКИ В КОСМОСА
На улица Горки 

нъдето живеят повече
Москва,

тири десетилетия. Кун^иник 
ски (лрула карикатуристи)

скици, рисунки и ка

в
сат1«?Варти^тиГ)^^Гци ™

Тви;еИте~ " 
ри к атурист инпортретисти 
изключително психологическо 
проникновение, с гениална на
блюдателност те изтъкнаха 
характерните особености ш 
личността, портретираната 

Тези Доброжелателни- са 
тирични психотрами на бележи

тров. Най- значителният изме 
жду техните приятели, Мак
сим Горки, беше и най-стро- 
пият им критик.

Често ги питал- за техните 
творчеоки методи. Отговорът 
им плаои неизменно: „Съвсем 
просто е! „Най-мапред изби
рат темата. След това 
създава една сница. Най-ори 
гиналната се допълнва, 
добрите детайли 
лите

създават
рикатури за всичко, което пре 
дизвиква тяхното творческо 
вълнение. Недостатъците 
железопътното депо бяха 
ди 45 години 
целна точка. Оттогава 
графици Михаил

ка-
С

в
пре-

първата им при всекиоттриото
Нулрия- най- 

от остана-
две. Един от тримата я 

прсрисува ,;на чисто" и кари
катурата е готова. Ето толко
ва просто е! С този метод 
Нукриникски станаха не само 
„'народни художници 
СССР", но бяха удостоени и 
с Ленинска награда 
редовни членове на Академия 
та на изкуствата в СССР. От 
илюстрациите на книги 
даването на такива 
картини като „Бягството на 
фашистите от Новгород" и 
,, Краят” 
ринатура 
палитра на тяхното творчество. 
Единственото,

самостоятелно, е пейсаж 
ната живопис. Тук всеки има 
овой мотив, свои предпочита 
ния. Нрилов обича руската 
шир^, Соколов — пейсаж а 
край Волга, а Куприянов из
цяло е предаден на Азовско 
море.

на

и станаха

и съз
прочути

И в Космоса може да се развие рудодобивът. Же
лязо, никел и други метали могат да се добиват от астеро
идите и да се докарват на Земята. В тази област няма 
неразрешими техничесни проблеми. Това изнесе д-р Томас 
Манорд от Масачусетсния технологически институт в Бостон 
пред VIII научна конференция за Луната, организирана от 
НАСА в Хюстън. Астрофизикът пояснява, че стотина хи
ляди мални планети, пръснати между Марс и Юпитер, са 
съставени от желязо и нинел. Според него хиляди „рудни
чари” могат да се изпратят до тези планетоиди и там да 
извличат чрез слънчеви пещи желязото от рудата, да го 
превърщат в огромни метални блокове. Космически свърх- 
вленачи с полезен товар от 1 до 100 милиона тона след 
това ще ги докарват до орбитални фабрики, където метал
ните блонове ще бъдат примесвани с газове, ще бъдат 
привърщани в сетална пяна. След това ще се „изхвърлят” 
на Земята, по точно в морето. Един нубичесни километър 
планетоидна руда би задоволил световните нужди от стома
на за 15 години, а от никел — за 1 250 години. . .

до политическата на 
— ето широката

което всеки върши

нов. Порфирий Нрилов и Ни
колай Соколов — не пренъс 
наха ни то ден общата си ра
бота. Тримата бяха дошли 
Москва от различни градове 
на Централна Русия- Първите 
им карикатури се появиха в 
„Правда”. Хиляди техни рисун 

бяха отпечатани

ти хора на изкуството може 
да се сравнят със сатирични 
те портрети бюстове на френ 
сни депутати създадени от 
Оноре Домие, бащата 
временната нарикатура. Кукри 
никски познаваха отблизо тези 
лица, 
от тях
дружба. Тясно приятелство ги 
свързваше и с големите сати
рици Иля Илф и Евгени Пе-

Повече от едно десетилетие 
рисунки и наринатури твори 
едно ново поколение Кукриник- 
ски.„Микрокуките” — Наташа 
Нуприянова. Андрей Нрилов 
и Михаил Соколов. Във фами 
лията Кукриноки — от дедите 
до внуците 
художници 
на чиято власт човек с готов 
кост се подчинява.

в
на съ-

ценяха ги и с някои
ки оттога
ва във вестници и списания 
в целия свят. В Москва худо 
жниците се запознаха с про

пи свързваше лична
има вече 13

КОМПОЗИЦИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО

Космическата наука вече се е 
превърнала в производителна 
оила. Големият съветски учен 
проф. Благонравов (1896-1975) 
използува понятието компози
ция на производството, 
което разбира три основни не 
ща.

ството, например вакуумът 
при произвеждането на теле
визионни кинескопи, свърхни- 
ски температури, за съхраня
ване на хранителни продунти, 
високи температури за преди
звикване на ядрена реакция, 
високоенергейните 
ния за борба с рака.
★ В момента се намираме 

в първоначалната фаза на 
изнасянето на някои произво
дствени комплекси от Земята 
в Космоса, където съществу
ват неограничени и безплатни 
условия, каквито на Земята 
няма или чието възпроизвеж
дане струва твърде скъпо, по
стоянна безтегловност, дълбон 
вануум, могъщи излъчвания- 
крайни температури, абсолю
тно безумие. . . При танива 
условия редица производстве-

цяла династия,

НАШИ СЕЛА I

под излъчва-

★ Познанията и опитът, на 
трупани в Космоса, вече на-

Нрай шосето от Димитров
град за Пирот през последни
те години изниква ново сели
ще, което съедини Димитров
град и Желюша. Сега само 
поставените табелки .Дими
тровград” и „Желюша” могат 
да информират пътника откъ
де свършва Желюша, а къде 
започва Димитровград. Тук се 
строи нова Желюша от пре
селници от всички села на об
щината, а най-много от Бу- 
рела и Дерекула.

В стара Желюша край една 
от най-старите училищни сгра 
ди в общината си стоят ста
рите къщи, които в края на 
миналия вей описва Бранислав 
Нушич в своите разкази. Ну- 
шич като участник в Сръбско- 
българската война през 1885 
година минал през селото и 
дал хубави описания за него. 
Тогава Нушич се изказал про
тив братоубийствената война и 
с еднакви чувства и обич пи
сал за българските и сръбски 
войници, които гинели на бой 
ното поле.

чието погребение не присъс- 
твувал нито един министър, 
на погребението на една баб 
майна на нянанъв генерал 
присъствувал и крал Милан, 
Нушич написал:

„Српсна децо што читати

чиха към Царибродския пар
тизански отряд „Момчил вой
вода".

влизат в самото производство.
Транзисторите, радиоапарати
те, елентронните изчислителни 
машини, полупроводниците и 
ядрените стимулатори на съ
рдечната дейност, атомният 
часовнин и дифузното завар
яване са безуоловно „отпадъ
чни" продукти на космонавти
ката.
★ Условията, съществува

щи в Космоса, са възпроиз- ни процеси протичат не като
веждат на Земята, в сферата на Земята, познати вещества 
на производството или се из- променят свойствата си. въз
ползуват при решаването на никват съвършено нови „екзо- 
някои проблеми на човече- тични” материали.

В следващия брой:
ЛЕСНОТО НА БЕЗТЕГЛОВНОСТТА

а
а

Селото от 1960 година по
стоянно нараства и става ед
но от най-големите села в об
щината. Електрифицирано е 
между първите села в общи
ната, има овой водопровод и 
всеки ден то получава град
ски изглед с хубави улици и 
хубави къщи.

знате,
у Срби]и лрилине су танве. 
Из овога поуну имате: 
бабе славе, презиру ]унане, 
стога не муч.те се джабе, 
српсна децо, постаните бабе”.

В село Желюша идвал 
това време и българския поет 
Иван Вазов и Алеко Констан
тинов, който написал пътепи
са „С говежди вагони до Же
люша и назад”.

по Б. Н.

Намирайки се на сръбсно- 
българската граница селото 
имало важна роля- В село
Желюша се провеждали из
вестните гранични събори на 
„Благи петък". Тук идвали

София, Белград и Ниш.
хо

ра от
На тези събори са присъству- 

понякога и по 20 000 жи-вали
тели от двете отрани. Същият 
ден били правени (посещения 
София и Ниш.

Когато говорим за посеще
нието на Бракислав Нушич на 
село Желюша трябва да под
чертаем, че той написал едно 

зарад което

в

Борейки се за българо-юго- 
дружба село Желюша 

антивно участие в парти- 
и освобо-

олавснастихотворение, 
отлежал две години в затвора. 
Стихотворението е 
от впечатленията ои в Желю
ша, Застъпвайки се за забра
вения капитан от сръбската 
армия Катанич, от страна на

взе
заномото движениенаписано

страната от фа-ждението на 
шизма. Младежи от Желюша 

1943 и 1944 година орга-през
низираха прупа и слад само- 

акции ое принлю-СТОЯТОЛНиСръбското правителство, на

СТРАНИЦА 11
БРАТСТВО 10 МАРТ 1978 ГОД.



КДРИКДТУРЕН ЕКРАН

ПЛС1/ВЛЙТБ

т
Иеднушугодину 

цвеЪе за женете КАНДИДАТ

не говориш.

Ху/ц®р
Йутиш, НИЩО

Стания се повърте
ми натам-навам и поче да ми ★

Вярна жена е онази, която 
самопричинява неприятности 

на един мъж.
празник на
за сво време женете нищо 
рую. а_ све^ муу«ееттее _ заинтересува се я.

— Па тена. Износе, лриносе. чисте, иду на пазар, 
нищо не пилаю-

★
Нмкога не се лъже толкова, 

колкото преди 
ме на война и след лов.

Жорж Нлемансо

а женете (избори, по вреЧупим се я и дзверим кино ми Стания распрая. 
У наше село това верно нема. Женете ои работе це- 
лу годину. ние си седимо целу годину, по заАрУгутУ 
на сред село, и гледамо си мушбе работе. Са видим 
дека тена нейе у цел свет, И щом_ Стания се 
рила на празнинат и видела ниво ие У свет одма тра- 

тека да буде и у наше село.
Верно йе дека на Станию за тия женсЛи праз

ник не съм дал цвейе, верно йе дена не_ съм нищо 
работил, не съм преносил и износил, све ие верно. 
Верно йе дека това нейе никой У наше село праиил. 
Нийе не смо знаяли това. Дена тена се празнуие. Ама 
щом йе това зор за йедън дън и я обещавам дека 
надогодину. да йе живот и здравле, на мою Станию 
че узнем цвебе, де Ъитку че налрайем, я че изминем 
судовете че напрайм и качемак. че приотайим и ва- 
сул», ано требе, раним нокошбе и че турам на доби- 
танът све че прайм — само Стания дз йе доволна. 

Ли йе йедън дън. че издържим...

★
жи Не е достатъчно да имаш 

добра памет. Трябва дз имаш 
и хубави спомени.

★
Може да изпиташ удовол

ствие от лъжата си, но при 
условие, че ти повярват.

★
Двама писатели се скарали 

сериозно и единият 
жил да се бият на дуел. Пре
дизвиканият назал:

— Господине, тъй нато аз 
съм обиденият, 
да избера оръжието си. След 
нато съм чел воичките ви ста
тии избирам правописа. Сле
дователно вие сте убит.

предло-МАНЧА

тт
имам право

Средноввновни нрави
★

беше ензенуцията на прини 
Фейсал, който уби чичо си 
крал Фейсал през март 1973 
година. Принцът бе обезгла 
век на централния площад 
в Риад пред многохилядна тъл 
па при специален ритуал — 
облечен в бяла мантия Ч по 
ставен на клада, палачът го 
обезглавил с три последовател 
ни удара на ятаган.

Саудитсна Арабия е стра 
на със средновековни нрави 
без нинанва форма на демо
крация- Няма съДг няма кон 
ституция. няма занони, няма 
профсъюзи. Заионът е кора
нът (изслямска ннига), а то 
ва означава наивото каже нра 
лят, емирите и шейховете.

Според съобщение на аген 
ция Ройтер на площад в град 
Джеда, Саудитска Арабия, би
ла евзенутирана публично ед
на принцеса от нралсната фа 
милия 
дишна, 
кона”
без благородническа титла. Ен 

бил и мъжът й

Разговор между артисти:
— Милична, ти днес изгле

ждаш тъй добре, че аз дори 
не те познах.

на име Миша — 23 го 
защото „погазил за 

и се омъжила за мъж ★
Две съседни си бъбрят на 

улицата. Внезапно край тях 
профучава нуче, на чиято опа
шка е връзана тенджера.

зекутиран 
Искането било по стара ислям 

традиция да бъдат пре 
бити с камъни за „прелюбо
деяние”, но по настояване на

ска
— Ах, да мм падне 

мерзавец — възнлинна едната 
от тях.

— Това нуче ваше ли е ма
дам?

— Не, 
моя.

този
влиятелни членове от кралска 
та фамилия принцесата била 
разстреляна, а мъжът обезгла
вен. — Между нандидатите има две жени.

— Много хубаво! Трябва някой да се грижи за кафе
то. . .Това не е единствео такъв 

случай. Особено драматична
но тенджерата е
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