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с; уназ на президента 
СФРЮ от 14 февруа

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.

на
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35 ГОДИНИ ОТ ФОРМИРАНЕТО НА НП НА МАКЕДОНИЯ ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

Революционен авангард XI конгрес на СЮК ще се със 

на работническата той от 20 до 23 юни в Белград
класа ДРУГАРЯТ ТИТО ЩЕ ИЗНЕСЕ ДОКЛАД ПРЕД КОНГРЕСА на който председателят на 

СЮК Тито ще изнесе донлад.
Централният номитет на на XI конгрес на СЮК за 20, 

СЮК на заседанието си от 20 21, 22 и 23 юни т. г. Приет 
март насрочи провеждането е и дневния ред за конгреса,

На заседанието на ЦК бе 
приет и отчета за работата 
на Съюза на югославсните но 
мунисти и на Централния но 
митет между Десетия и Едина 

ноето

Поздравително писмо от Председателя на СЮК Тито

В Снопие на 18 март се състоя тържествено заседа
ние на ЦК на Съюза на комунистите на Манедония, посве
тено на 35-годишнината от създаването на Комунистическата 
партия на Македония. Доклад за тази забележителна годиш
нина изнесе АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, председател на ЦК на 
СКМ. Председателят на Съюза на югославските комунисти 
Йосип Броз Тито изпрати писмо до участниците в заседание
то, в ноето между другото се казва:

десетия конгрес, за 
уводно изложение изнесе се 
кретарят в Изпълнителния но 
митет Мирно Попович, Също 
тана Централният номитет прие
проекторешението за промени 
те и допълненията в Статута 
на СЮК. Уводно изложение 
по този въпрос изнесе Юре 
Билич. секретар в Изпълнител 
ния номитет на Председател 
ството на ЦК на СЮК.

Основаването на КП на Ма Работническата класа и тру 
довите хора в ОР Македония 
с право могат да се гордеят 
със светлите страници на сво 

народ и в ето революционно минало.
Затова е и ясно, че те както 
и всички останали народи 

на нашата со- 
общност са 

чувствителни срещу 
особено от

кедония представлява круп 
но събитие в дългогодишната 
богата революционна история 
на македонския 
борбата му за национално и 
социално освобождение. То 
ва съшо беше потвърждение 
на последователното прилага
не на марнс-ленинското ста 
новище на ЮКП за решение 
то на Четвъртата национална 
конференция на ЮКП за фор 
миране на комунистическите 
партии на Словения. Хърватско 
и Македония- Това становище, 
озаконено на Петата 
нална

и народности 
циалистичесна 
твърде
всички опити,

чиято цел е да се ос- 
обезценяват тези

Според предложението на 
Централния номитет предвиж 

се ЦК в новия си състав 
да има 165 членове, Комисия 
та по статутарни въпроси — 
24 и Контролната комисия — 
15 членове.

да
ВЪН,
порва или 
революционни придобивки.

Председателството предложи, а ЦК прие: Л1 но 
СЮК ще се проведе от 20 до 23 юни в Белград

Македонският народ и на
родностите в СР Македония, 
предвождани от Съюза на 
комунистите. постигнаха го
леми
нето на социалистическите са- 

отношения- в

нацио
конференция на ЮКП, 

пълното си революци Масови и качествени делегатски изборирезултати в изгражда-получи
онно съдържание и най-после 

реализация в годователна 
дините на Народоосвободител 
ната война 
Основаването на Комунистиче 

партия на Македония 
мощен

подтик за маке 
комунисти и работ 
класа, ноето допри 

за още по-голямо разга
на Народоосвободител

моуправителни
укрепването на 
база и във всички 
на стопанското, 
общественото развитие.

материалната 
области 

културно и
В някои от тях — Вра 

Моинци. Паснашия 
завъР 
само

и революцията. ратели. 
йковци,
и Градини гласуването 

вече в 8,30 часа, 
половина часа след за-

На 19, 21 и 22 март трудещите се и гражданите във 
Г делетГдГ"«“а

самоуправителните^о6щ||ОстИаНарИнтеРорна дейност,

висока политичесна съзнате-

ската шире-представляваше 
волюционен 
донските 
ническата 
несе

два и
почване на гласуването. Ьъ- 
що така приключи успешно 

в трите райо

Благодарение на революцио
нната дейност на Съюза на 
комунистите през последните 
години в цялата наша страна 
са направени нови значителни 

в задълбочаването и 
на равноправни

ции и
успешно приключи

която избирателите показахав и гласуването 
на в Димитровград.лност.

Ряне
ната борба, на чело на която 
се намираха и в която при 

жертви заедно с ос 
и народно- 

на Югославия, извоюва 
ха национално и социално ос- 

македонския 
в Ма

първите гласопода 
бройни девой- 

които първи 
но също та-

Между 
ватели бяха 
ки и младежи, 

гласуваха,

НАД 97 НА СТО ГЛАСОПО-ГЛАСУВАХАкрачки 
укрепването 
и свободни човешки и между 
национални отношения- и 

етап на нашето со- 
самоулравител- 

приносът на Сью 
Мане-

ДИМИТРОВГРАД:
ДАВАТЕЛИТЕ

Още в ранните утринни ча 
избирателните ур

самоуправителните обидно 
на интереоите. делега- 

селскостопанските

големи на път
на и хора в напреднала въз- 

въпреки старо 
си не пропуснаха да из 

гражданския си дълг.

таналите народи стисове нъм 
ни потекоха редиците на хо 

изглед на
през този 
циалистическо 
но развитие I

сти циите на 
производители и за делегати 
на Обществено-политическия 
съвет на Общинската

гласуваха на 19 март

раст, които 
стта 
пълнят

ра с тържествен
си, да гласуват завобождение на 

народ и на народностите комунистите на 
в провеждането

насоки на целия 
кому

най-добрите от предложените 
кандидати — да дадат своя 
глас за онези, които са по
следователни борци за разви 

самоуправителните
в нашето соципли 

общество.
11 042

скуп .за на вче гласуването
сдружения 

общно
Макар

организациите на 
труд и в трудовите 
сти трябваше да се проведе 
на 21 и 22 март в над 80 на 

организации то приклю 
21 март. В 36 де

на съдония
ществените
С'1 юз на югославските 
«исти е. от извънредно зна- 

Съюзът на комунисти- 
Македония и в настоя- 

условия потвърждава 
революционни дейно-

щина
10 750 трудещи се и гражда 

, или 97,36 на сто от об 
шия брой на гласоподаватели 

общности 
избрани

кедония-
крупно историче 

и Тряб 
след дъл

До това
ско събитие можеше 
ваше да се стигне
годишни национално-освободи-
телни борби на македонския 
народ, като резултат на ав
тентичното революционнодеи 
ствуване на неговото работи 
ческо движение от самото 
му създаване и боевата У 
свързаност с работиическ та
и комунистическото движение:

1Н-И,

тието на 
отношения

местните
на общината. Бяха 
1205 делегата в 44 делегации 
за обществено-политическите 

в 56 делегации

чение. 
те на 
ши те 
своите 
сти.

те в сто
чи вече на 
легации за обществено-поли- 

общности и в 42 
самоуправител-

стичесмо 
От общо 

ли в

избирате 
общиДимитровградска 

за членове на делегации
обществено-политически

общности, делегациите

тическитеобщности,
самоуправителните общно 

интереоите и в 6 де 
легации на селеностапаноните
производители.

Между най-добрите 
жителите в селата Пеонашия. 
Бачово. Сливница, Градини, 
Пъртоп,опинци, Височни Одо 
ровци, Верзар и Каменица в 
които гласуваха воични изби

делегации на 
1Ните общности на 'интересите 
бяха избрани 617 делегати. 
Болшинство от тях са от непо 

производство, 
половината са чле 

на Съюза на комунисти 
между делегатите са и 

бройни жени и младежи.

че СК на,Дълбоко съм убеден,
,на Македония и в бъдеше 
бъде на висотата на водеша- 

си революционна роля в 
борбата за по-нататъшно все 
странно развитие « Ра°^.
на СР Македония, за уирвп 
пане на братството и единство 

постоянното издигане «а 
отношения меж 
и народностите 

социалистическа са- 
общност

нате за сти нате
средственото 
повече от I 
нове 
те, а

бяхаНА 26 МАРТ
Щафетата тръгва 

от Косово
народи 

Югославия през 
ове

на останалите
родности на 
годините между 
товни войни. I

двете
Разбира се, от

РеШаВбаеш°е Народоосвободител
мата борба и фактът, че и 
родът и народностите на ма 
кедония. начело с иомун

храбро и безрезервно
срещу окупацията на 

им от страната
българските и 

фашисти и сре 
открити и погаи 

страни тяхната 
и изоли- 

борба

А. Д-то и
равноправни
ду народите 
в нашата 
!Моу п р ав и телн а 
СФР Югославия-

значе Щафе-Тазгодишната 
та на младостта с все 
народните честитки за 
ждения ден на другаря 
Тито тръгва 
март от Стари 
нрай Косовсиа Митро- 
вица. До 25 май Ш® 
фетата ше мине през 

краища на стра 
През общините 

на Южноморавсии и 
Нишки регион 
та минава 
вито дни

ние
БОСИЛЕГРАД

Доверите на най-споообиите26навъ- ТРЪГбезте,
Този важен юбилей

съмнеин® ше бъяе занашата подготовка за 
на Съюза на 
Македония и 
конгрес

станаха 
родината 
германските, 
италианските

на Обществено-политиче- 
на ОС. Тук са из- 

с над 800
в ти в

ония съвет 
• брани 77 делегации

В осем делегации на
производители,

в Съвв-

В 37 местни общности 
Босилепрадсна община успе
шно приключиха изборите за 
делегации за Общинската ску 
ггщинв и скупщините но само- 
управителните общности на 
интересите, както и за делега-

втик
Седмия конгрес 
комунистите на 
за Единадесетия 
г-, шзя на югославските 
■?нй?и и и&що в усилията, 
ноито ни предотоятповъвааси

много уопехи.

всички
ната.ШУ воички 

ни опити от 
борба да се отдели 

от съвместната

члена.
земеделските 
за избор но делегати

(На 4 стр.)

на
кому-

Щафета 
през пъР 

на април.
ра и социално осза национално 
вобождение на 
народностите

това аз ви 
драги другари, I

народите}' и чио 
на Югославия-



ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТООТ ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЯТА В СЪЮЗНИЯ СЕ
КРЕТАРИАТ ЗА ВЪНШНИ' РАБОТИ върху Ливан

най-грубо нарушаване^ 
суверенитета на една неза 

виси ма необЕ
ЧЕСТВУВДНЕ В ЗНАК 

НД ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИТЕ 

АСПИРАЦИИ НГУ Тази вислзнзиамистма по 
литина

в Близнил иззето на «ризата 
тон и за
неотчуждимите
анални

на Из-По повод нападението на

Ж сГсГ =
(Броз Тито на 17 март т. г. 
даде следното изявление:

и поведениеосъществяване на 
занонни наци- В това отношение спераел.

циална роля и отговорност ла- 
Съвета за си-

и в чужбина да се възкреся 
ват великобългарските аспира 
ции, а с изразяването на тъ 
гуването да мзагубените" те 
ритории да се открият терито 
риалните претенции нъм СР 
Манедония и части от СР Сър
бия-

•прес-нонфе 
състояла се на 16

На редовната 
ренция.
март т. г. в Съюзния секре
тариат на външните работи, 
представителят на Секретариа 
ата Мирно Налезич между дру 
гото коментира и «еотдавно 
състоялото се ознаменуване 
«а 100-годишнината на Сансте 
фансния договор в България- 
Във връзка с този въпрос Мир 
но Калезич заяви:

— Считаме, че е право на 
всяка държава да чествува 
годишнината на своето осво 
бождение. От принципни при 
чини не искаме при това да 
навлизаме в начина на тяхно

права на палестинския
върхудат

гурност на 
върху неговите постоянни чле 

които са длъжни да

народ.
Политиката на сила,

Израел прилага 
то си и ноято

практика за налагане на 
условия. 0 крайно опа 

и сигурността 
този рай- 

и за по-широката

ООН, а особенокоято
„Най-новата агреоия на Из 

върху Ливан, последва 
с маоово избиване на хо 

ра и разрушения, представял 
•ва. иай-ФУбо

към съсоди
раел _ стана редов нове, 

предприематТова доведе до 
на отричане на маке

нова на неотложни мерки 
на Израел спешнавълна

донската нация и нейното ис 
торическо минало.

Такъв подход «ъм честву 
ването — заяви Калезич — 
всъщност е във функция на 
една националистическа поли 
тика «и не може да служи за 
развитието на добри отноше
ния и добросъседско сътрудни 
чество между СФРЮ и НР 
България и на Балканите изоб 
що. Същевременно това е 
и отношение, което не е в 
съгласие със същността на 
Заключителния акт на Съве 
щението за европейската си
гурност и сътрудничество и 
•не служи на интересите на 
народите в двете страни.

за налаганенарушаване су- своите 
сна за мира безусловно да се оттегно и

ли от онупиранта ливансна те-
и интегритета на 

независима и необв7,рза
веренитета 
една
на страна и погазване на ос 

принципи на Харта-

иа всички страни в
ритория".он, а с това 

международна общност.
С такива или подобни анто- 

повече

(Танюг)
ковките
та на ООН и -на •международ 

Това е и пре
по-ве Израел още 

твърждава своята ПРЕД МИНИСТЕРСКАТА КОН 
ФЕРЕНЦИЯ В БЕЛГРАД

неспособ«ото право, 
дизвикателство срещу 
купната
•ност и мира в света. Това без

цело- решаване на 
нриза и сво- 

онулира

то ознаменуване. «ост «за мирно
международно общ- близноизточната 

ята цел да задържи
Обаче, ознаменуването на 

100-годишнината «а освобожде 
дението на България от тур 
ско робство е използвано, 
за съжаление, в България в 
различни публикации, статии, 
„научни съобщения” и полити 
чесни изявления в страната

Щв•въоръжено напе
ели минира 

•освободители а 
организация като един от илю 
човите фактори за /решава-

нрупулозно 
падение цели да 
Палестинската

арабски територии.и и те

Крайно време е междуна
родната общност най-внерги- 
чно да се противопостави сре участвуват

ЕТИОПИЯ, СОМАЛИЯ И СУДАНСЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА МИЛОШ МИНИЧ В надПреговорите единствен пьт и изход
100 странифлинти, в ноито по принцип 

се внЛючват велините сили и 
интересите на блоковете.

Посланията на президента 
Тито и нашите посещения в 
тези страни нямаха за цел 
Югоолавия да поеме ролята 
на посредник в решаването на 
спорните въпроси, които дове 
доха до тежки въоръжени 
конфликти между «©обвърза
ните страни Етиопия и Со
малия. но на ръководителите 
«а тези приятелски страни да 
изнесем нашите мнения, въз 
гледи и нашата загриженост 

■и се запознахтме с техните 
възгледи и становища.

В Адис Абеба, Могадиш и 
Картум във връзка с посла
нията на президента Тито ра 
зменихме изчерпателни, отк
ровени и приятелски мнения, 
както по въпросите, залегнали 
в посланията, така и за по-широ 
ки въпроси от международ
ните отношения, които инте 
ресуват нашите страни, а съ 
що и за развитието на дву 
странното сътрудничество.

В разговорите голямо внима 
ние посветихме на въпросите 
за пътищата и начините за 
решения за спортовете, кои 

•между отделни 
страни, за да

В качеството на личен пра 
тении на президента^ на 
СФРЮ Тито подпредседателят 
«а Съюзния изпълнителен 
съвет и съюзен секретар на 
външните работи Милош Ми 
«ич в течение на миналата 
седмица посети Етиопия. Со
малия и Судан.

След завръщането си в 
Белград Милош Минич даде 
изявление, в което между 
другото каза:

„Завръщаме се от специал 
на мисия в Етиопия, ДР Со
малия и ДР Судан, която как
то е известно бе предприе 
та с цел да връчим послания
та от президента Тито на ръ 
ководителите на тези държа
ви. Посланията се отнасяха 
преди всичко до развитието 
на обстановката в областта 
на Африканския рог и за пред 
стоящите дейности в движе 
нието на необвързаните стра-

От 25 до 29 юни т. г. 
Белград ще се състои конфе
ренция
външните работи на необвъР 
заните страни. На конфере- 
ренцията 
100 страни и повече предста 
вители на освободителните дви 
жения и международни орга 
низации.

Заседанието ще се състои 
в Конгресния център „Сава”. 
При Съюзния 
съвет е създаден комитет за 
подготовка на тази важна сре 
ща на необвързаните страни.

е

на министрите на

ще участвуват над

то възникват 
необвързани 
не се допусне такива спорове

изпълнителен

Милош Миничда се превръщат в тежки кон

ЕДВАРД КАРДЕЛ

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
•ния, които .неминуемо произли 
зат от различното 
ско и друго положение на от 
делни
Затуй такава 
•постъпка може много 
•принесе към по-бързо съгла 
оуване, относно приближаване 
то на становищата.

•ни. жби, в науката, културата и 
всички други облици на об 
щественото творчество. При 
това всички тези фактори 
трябва да бъдат пряко и от 
говорно присъщие в делегат
ската система и в работата на 
отделни делегации, било на 
то непосредствена съставна 
част на отделни делегации, 
било като непосредствена съ 
ставна
система, било

те се съдържат почти в цело 
нупната проблематика на са
моуправителните и обществе 
ните отношения- В делегации 
те и делегатската оистема по 
литиката представа да бъде 
монопол на тънък слой про 
феоионални политици техно- 
бюрокрация, политизирана ин 
телентуална елита и действи
телни и истински носители на 
класова власт, а става дело 
•на самоуправителните 
•и техните самоуправителни об 
щности. Тъкмо зарад това 
•проблемите на делегациите и 
на целокупната

икономиче

ТзРПТСТВО републики и области.
предварителна

да до

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ ДОСЕГАШНАТА Съществуването на органи 
зидани субективни сили 
делегатоната система сега е 
повече ноовено

практика 
все повече яоно показва, 
че ролята «а субективния фан 
тор в обществото не трябва 
да идва до израз само във 
върха на делегатската органи 
зация на обществото тоест и 
Скупщината на СФРЮ. дори 
«и в скупщините на републи 
ките и областите, но преди 
всичко в основната самоупра 
вителна общност и в ней
ната делегация. Само по такъв 
начин е възможно да се обез 
печи навременно и квалифици 
рано взимане на становища 
по воични важни въпроси за 
да .може съгласуването «а 
становища, относно опоразум 
яването и договарянето да 
получи 
©ност.

Иялияя «сени петък в
Урежда редакционна част на делегатската 

като негова 
професионална 

основа. Мисля, че 
върху по-ната- 

на на- 
система

масиотколното 
пряко, тоест то се изразява 
преди всичко в това, че мно 
г.о членове на Съюза 
мунистите и членове на друпи 
обществено-политически 
ганизации или отделни тела и 
органи на делегатската оисте 
•ма. А понеже проблематиката 
•на делегациите практично се 
третира само като общинско 
задължение, а не нато дълг 
и на отговорните с 
Съюза на комунистите и дру
гите обществено^политически, 
професионални и подобни ор 
ганизации на воичните им ор 
ганизационни равнища, 
тези

подетия
политическа, 
и научна 

работата
тъшното изграждане 
шата политическа 
тъкмо ,на този въпрос трябва 
да посветим най-голямо вни 
•мание. Защо то очевидно е 
че нашата политическа систе 
ма трябва в областта на орга 
низ а ци ята и метода .на рабо 
тата

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Гледен и отговорен

на но в
делегатска

ор- система, канто в областта на 
самоуправителните 
ния

редактор
СТОЯН СТАНКОВ отноше-

така и на воични равни 
на обществено-политиче 

общности, трябва да 
— 1 източник и глав 

Цел на дейност на обще 
ствено-лолитическите органи 
зации, както и воични други 
фактори на социалистическо 
съзнание и творчество.

Делегациите трябва да бъ 
дат ошава не само 
вите

Тежшчесни редактор
БОГДАН НИНОЛОВ ща

Теяефонм: директор — ©ните 
бъде главен46-454, Реданция 52-751

Годишен ебеанмент 60, на
органи наа водугодишен 30

делегатско-онупщинската 
да търси определе- 

нови решения, които да 
възможност органи зи 

социалистическо съ

системаТ< 1ТМД ни
дадат 
•рамото
знание и творчество 
да се интепрират в делегатска 
та оистема.

То,ва отделно 
защото в това 
нас имаше, а 
пределени 
посочените

ОДИ — Ниш
-вуш Наряд, 

■■г. От. Пвнмаич
МП- И.в

необходимата ефина- 
Ано процесът на съ- 

на основната самоупра 
в делега- 

общност, тогава на- 
Скупщината

СФРЮ несъглаоуваните 
си ще се сведат само на о-

това
членове на Съюза на 

комунистите или членове на 
•синдикатите и Социалистиче 
©кия съюз не получават доста 
тъчно помощ от своите 
низации.

Проблемите

в колекти 
на своите самоуправи 
общности и

активноцията
телни
ните
ните

гласуване започне 
вителна

в техни 
органи и профеоианал 
служби, отколното 

обществен о-л оли тич ес ки те 
друпите обществени 
зации и професионалните"

мд, ** подчертавам, 
отношение у 

има и днес. о- 
колебания. Освен 
колебания, които

М • пример в на и в, оргавъпро и
органи•на делегации

слу
СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО, 24 МАРТ 1978 Г.
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СЪВЕЩАНИЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПОЛИТИКАТА НА РАВНОПРА
ВИЕ МЕЖДУ НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ И БОРБАТА НА СК СРЕЩУ 
РАЗЛИЧНИ ОБЛИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗЪМДЕМОНСТРАЦИИ И В 

ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ НАЦИОНАЛНОТО РАВНОПРАВИЕ - НЕРАЗРИВНА ЧАСТ 

НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ Н ПОВЕДЕНИЕ
и поназа своята политичесна зрялост 4 
брана на страната от фашизма

до из-

★ Осъществени положителни резулта
ти в областта на политиката на национално 
равноправие в Нишки регион. — Най-висо
ки резултати са постигнати в областта на 
духовното творчество. — В равноправието 
на езика на народа и народностите не е 
направено всичко, което е могло да се на
прави

грама на |Телевиаия Белград, 
направена е важна нрачна в 
по-нататъшното информиране 
1на българската народност. На- 
окоро вестник „Братство" 
ще започне да издава две 
страници >на в. „Комунист" 
на български език.

и други места 
и определение за от-

и реанцията.

ЗА УПОТРЕБАТА НА ЕЗИКА

С конкретни 
средствено 
ОК,

Взимайки участие в разис
кванията Тодор Велчев, ди- 
рентор на издателство „Брат
ство” изнесе редица данни, 
че в областта на културно- ин 
формативната дейност на бъл 
гарсната народност са пости 
гнати забележителни резул 
тати, че творците на тази на
родност са се афирмирали и 
че произведенията на учени, 
литератори, художници и др. 
се публикуват не само във 
вестник „Братство"
„Мост”, но и в други списания 
в нашата страна. Велчев от
делно подчерта, че издател
ство „Братство" е издало 60 
заглавия, главно на автори от 
българската народност. Добро 
сътрудничество се поддържа 
между „Братство” и „Дечйе 
новине” от Горни Милановац 
и сп. „Градина"

акции и непо- 
действуване на 

'политиката на национално 
равноправие неразривна 
на общото обществено 
ние

став в органите и телата на 
СК.

— Съюзът на комунистите 
полага постоянни усилия за 
ускорено стопанско и обще
ствено развитие на изостава
щите краища. Общините в 
които предимно живее насе 
лени е на определена нацио- 
оналност, се овързват и сдру
жават с други общини и ре 
публиката, с които въз осно
ва на принципите на равно
правие и солидарност, съгла
суват планове и програми на 
стопанско и обществено раз
витие, каза в уводното си из
ложението секретарят на ОК 
на СКС в Димитровград Вен 
ко Димитров.

Българската народност на 
територията на този регион 
и в цялата страна, накто бе 
изтъкнато на съвещанието, 
имат всични условия за сво 
бодно и всестранно развитие 
във воички области на об
ществения живот и твор
чество. На територията на 
Междуобщинсната конферен 
ция на СКС в СЮК активно 
работят 1692 членове на СК 
на българската народност, а 
в научния обществения и 
културния живот творят по
вече от 2000 граждани на та
зи народност.

На съвещанието отделно 
бе подчертано мястото на 
информативно - издателската 
дейност на езика на народ 
ността. Освен всекидневното 
предаване на Радио Ниш на 
български език и седмичника 
„Братство" в Ниш, излиза дет 
ски вестник „Другарче", спи
сание „Мост”, а с въвеждане 
на месечен „ТВ журнал” 
на българсни език на I про

част
съзна

и поведение в Нишки 
регион, особено в общините, 

ноито живее население на 
бъл гарсната народност, — 
изтъкна между другото секре
тарят на ОК на СКС в Ди
митровград ВБНКО ДИМИТРОВ, 
на съвещание по осъществя 
«ване политиката на национал 
но равноправие на народите 
и народностите, състояло се 
в Ниш.

в

и сп.

В Ниш това недоволство се манифестира на различни 
начини. Един от тях беше символичното запалване на оста 
Рим—Берлин—Токио (На снимната доле).

Селяните дойдоха в Бабушница от всични нраища 
на Лужница и изразиха своето недоволство (на снимката 
горе). Донато в Пирот членовете на СКОЮ при Педагоги
ческото училище бяха главни организатори на демонстрации
те в града.

Съвещанието бе ар 
ганизмрано от Секретариата 
на Междуобщинсната конфе
ренция на СКС Ниш в рам
ките на подготовката за пред 
стоящото заседание на ЦК на 
СНС.

в Ниш.

Йордан Миланов, председа 
тел на Комисията за полити 
чесна система и междунаци 
оналнм отношения на ОК на 
СКС в Бабушница говори за 
положителните резултати, ко 
ито българската народност 
осъществява в тази община, 
спирайки се отделно върху 
необходимостта да се шнолу 
ват кадри за образованието 
на учениците на български е- 
зин.

РЕЗУЛТАТИТЕ НЕ МОГАТ ДА 
СЕ ОБЕЗЦЕНЯВАТ

В периода между X и XI кон 
грес на' СЮК са постипнати 
твърде положителни резултати 
в областта на осъществяване 
политиката на национално ра
вноправие в региона, ноито ни
кой не може да обезцени. С по 
следователно застъпване 
СК е обезпечено националният 
състав на делегатите на снуп 
щинмте да съотзетствува на 
националния 
лението. А 
сметка и при избирането на 
делегати за самоуправителни 
тела и органи в основните ор 
ганизации на сдружения труд 
(ООСТ). На неотдавнашните 
избори в СК на територията 
на региона също е обезпечен 
необходимия

на

В разискванията взе уча
стие и Драгомир Милоевич, 
секретар на МОК на СКС в 
Ниш. който изтъкна, че в та
зи област наистина са осъ 
ществени твърде добри ре
зултати и че никой не може 
да ги обезценява. Според не
говите думи, тези резултати 
най-видими са в духовното 
творчество, след това в обла 
стта на материалното произ 
водство, а че за равноправна
та употреба на езика на на
рода и народността не е на

се явява и друга тенденция, правено всичко, което е мог-
тоест че Съюзът *на комуни ло се направИг въпреки я~
стите и другите обществено- . оните становища па Съюза 

делега- 1политически организации тряб на комунистите в тази област,
облици на еа пряко, тоест със съответ Именно, Милоевич напомни, 

пи средства на политически че от формална страна всичко
авторитет, да дирижират с е наред1 но съществено тряб
работата на отговорните ор ва< по-енергично да се при-
гани на 'обществено самоупра лага езика Накто в обучение-
'вление и държавна власт, а в превеждането на учеб
па първо място на изпълни НИцИ> школуването на кадри,

органи. Примирява- запиоването на ученици, така
схващане не и пр1И организирзне на събра

представлявало 1НИя и участие в разискванията 
(малцина на събранията го
ворят на български езин). Ми 
лоевич отделно подчерта, че 
без материално развитие на 
общините няма пълно равно 
правие и че ударението тряб 
ва да се сложи върху сдру 
жаването на труда и средства

състав на насе 
за това е водена

национален съ

ония обществени фактори, ко 
ито могат да им бъдат от 
полза.

Конференциите на 
циите и другите 
свързване на делегациите би 
ха могли да бъдат и фактори 

на всични окуп
цялостен

съзнание «и със знания 
та на социалистическото обще 

както и тясното взаимно

нотодойдоха до израз по въпро 
са за присъствието на Съю 

комунистите и другите ство,
договаряне. Съвсем е сигур 

че такива конференции 
биха могли

за на
обществено-политически 
ганизации, в делегатските скуп 
щини и в другите органи и 
тела, тук имам предвид и по
добни колебания, изявяващи 
се по отношение ролята и съ 

на конференциите на 
облик на об 

консултация на де 
политиче-

ор-
но,
на делегациите 
да имат много по-голямо зна 
чение ако се създаваха като 
всеобща консултация и диа 

по алтернативи, възниква 
в работа на делегатските 
както в самоулравитлните 

и в обще- 
общно-

на свързване 
щини в единен и 
скупщински организиъм, в кой 
то пито един 
потенцията

лог въпрос ОТ КОМ 
на ноято и да би 

ло скупщина не би останал 
вниманието на дей-

става 
делегациите като щи телните 

нето с такова 
само че би 
идейната и политическата ак 
ция на Съюза на комунисти
те все по-неефикасна, но и 
самият Съюз на комунистите

тела
организации, така 
ствено-политическитб

ществена
легациите, относно 
ска и професионална помощ 
на делегациите . Тези конфе
ренции като ло правило се 
третират като прост сбор от 
делегации, който като танъв 
в действителност, е ненужен 
или поне не е от голяма пол 

задачите, които та 
могат

вън от
ствитвлното внимание на тру 

организирани в 
организа-

сти. дощите се, 
с ам ау п рави тел н и т е 
ции и общности, в общесгве 
НО-ЛОЛ1Итическите и другите об 

организации, нак- 
в професионалните, _нау 

и културните дейно-

Разбира се, делегациите т,ряб 
ва да установяват и да раз
виват и други облици на съв 
местно и взаимно сътруднице 
ство зарад изнамиране на оо 

решения по въпроси от 
на снулщините.

би дошъл в стълкновение с 
демократичните права на са 
моуправителите и техните де 
легации. А такова състояние 
и иначе би могло да доведе 
до редица извращения, внлю 
чително и фактическото пов 

установяване на пер 
уния и изпълнител 

органи на Съюза на

ществени 
то и 
чните 
ности.

за, защото
къв сбор изпълнява 
главно да изпълняват съвети 

общинските снулщини, оо 
- Своя

щи та.компетенции
Конституционен принцип е то
ва свързване на делегациите 
иа основните самоуправителни 

и общности да 
основа 

другите об 
като се

Членът на Политичеония ак 
тив при ЦК на СКС Божидар 
Манич

извор на танива коГлавен
лебания, по мое мнение е в 
присъствието на двояки схва 
щания в нашето обществено 
съзнание. Първото се свеж
да до определен вид на спо 

теория на стихийност 
тоест до сващането, че 
хийната активност на самеу 

общности, от 
без съот

на в своето изказванеластите и републиките, 
истински смисъл тези но» 
ференцм придобиват с 
тогава ако в тях се ангажи
рат всички социалистически
творчески сили — от общест
но-лолитичесиите организации

изтъкна, че е политиката на 
национално равноправие в 
периода между двата конгреса 
са осъществени твърде круп 

благодарение 
развитие 

на всички ореди, отделно на 
краища. Манич

организации 
се осъш©ствява 
на работата и на 
щи интереои 
изхожда от интересите, 
то те имат « осъществяват

обшественонполитичеоната
Съгласно това, де 

могат да се свързат 
както и с други об 

фактори въз основа 
на сдружаването на труд и 
соедства или «на териториа- 
л^ принцип, а тю дадени въ 
ПТОИ ОТ обш интерес могат 
ля се устройват и съвместим 
обшития съвещания сбирки, 
и пр прЯи участието на всични

торно 
сионалнавъз
ните
комунмоитте и изпълнителните 
оргйКи на държавната власт. 
А нея вече отдавна я напу-

или ни резултати,
,на материалното

менататанои сти

до науката. неразвитите 
напомни, че проблемите от пе 
риода на либерализма, наста
нали вследствие на недостатъ 
чното материално и стопанско 
развитие, «отделни лица са пол 
звали в националистически м 
други 
цели^

лрав1ителните 
носно

вобщност.
легациите
юзаимно,

активността

ГяНао цеАл^ГаГаструНи5^ 
на ооциалистичеонсто обще
ствено съзнание, наи^голяма 
та гаранция на домократ^чно 
стта на делегатската система. 
А накто 'й самата прантина 

неОДъР1НиМостта 
схващания. тун веднага

онахме защото тя в миналото 
беше станала главен източник 
на бюрократизация не само 
на държавната система, но и 
на самата Комунистическа пар

Естествено, конференциите 
на делегациите не са замяна 
за делегациите «ито те тряо 
ва да поемат тяхната фуннция. 
наито туи-таме се схваша, т' 
представляват оня неоох 
дим демократичен 
работа на делегациите и облик 
на тяхното договоряна, ноито 
трябва да дадат възмотност 
те да се овързват с целокул

ственм

антисамоуправителнмламетод тия.
на та- С. Кръстимсочи

нива
' —Следва —

СТРАНИЦА 3
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БОСИЛЕГРАД

Б1С1ЛЕГРА1: ДОВЕРИЕ НА НАЙ-СПОСОБНИТЕ Предложени капдидптп и 

Общинската скупщинама, в Плоча 6, а в Нарамен и ца, 
Рибарци и Радичевци по 13 дущита се, нянои от които са 

отивали пеша по пот и пове
че километра до избирателни
те пунктове, са изпълнили сво 
ето конституционно право и 
определение за делегатоката 
система. От момента, иогато 
в 6 часа бяха открити търже 

украсените избирател

ят 1 стр.)
та на сдружения труд на ОС, 
са избрани 88 члена. Също 
тана успешно бе проведен и 
избора за 19 делегати в Обще 
ствено-лолитическия съвет но 
Общинската скупщина, които 
бяха непосредствено избрани 
от работниците и гражданите 
в цялата община.

От записаните 11 240 гласо
подаватели на изборите са из
лезли 9 172.

Въпреки снажната виелица, 
която
община, гражданите и труде

щи.

нГс“иа сдруГн^ру;
ОС Стоян Васев, висококва 

ли4мци,ран работник в Горска
та секция в Босилеград и за 
председател на Съвета на ме 
сдайте общности на ОС Любо 

Петров, земеделски про- 
с. Назърица. 
в Съвета на об 

в Скупщината

В (Местната общност в Боси
леград между първите, които 
гласуваха бяха шофьорите и 
нондунтерите от Автотранспор
тното предприятие.

тяло за 
при

Координационното
кадровата политика 
щиноката конференцияга*» 
КГК гяг
снупщина.

За председател 
ската скупщина > „„ага,,1РН 
Симеон Захариев, досегашен 
председател на Изпълнител- 
ния съвет на ОС. За предсе 
дател на Изпълнителния ст,- 

,На ОС е предложен Боян 
юрист, досегашен 

Обшинсната снуп-

06-
нана

стаено
ни пунктове, гласоподаватели
те масово гласуваха, изказвай
ки доверието си на най-амтив 
пите членове за делегации в 
своите среди. :В село Долна 
Ръжана само за нянолно часа 
воички гласоподаватели (169) 
са гласували. Поради оправда
телно отсъствуване в Барйе 
не са гласували само четири-

че на 19За отбелязване е, 
март бе особено тържествено 
и в граничните застави в ьо 
силепраДРна община. Мнозина 
войници — граничари за пъ'р- 

гласуваха за делега
ции и делегати в местата си, 
в ноито живеят.

мир
изводител от 

За делегат
I на Общин-
е предложен на СРшините

ДраганЯМицовТдосегашвн пред
седател на Общинската ску
пщина 'в Босилеград. Въз ос- 
кова на постигнато съгласие 

Междуобщинсната ионфе- 
ренция на ССРН в Южномо- 
равски регион, координацио
нния комитет и предложил Бо- 

Костадинов, председател 
на ОК ССРН да бъде избран 

длъжност в Републи- 
коиференция

инж.
ви път

обхвана Босилеградска В. В.
вет
Миланов,
секретар на
шина. ..

По предложение на Коорди
национния комитет за кадрова 
политика за председател 
Обществено-политичесния 
вет на ОС е предложен 
Стойнев, икономист, дирентор 
;; Предприятието за лроизтво- 

дство, оборот и битови услуги

в

13КПЮЧИТЕПЕН ИНТЕРЕС СРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕСУ РД УЛИЦА:

риснарезултатитеОбобщавайки 
от сегашните избори в Сурду-

най-нъси
то наистина в този район бе 
твърде лошо и на отделни ме
ста за късо време бяха натру 
пени истински преопи.

В Божица-центъР от общо 
533 гласуваха 497, в Деянова 
от 238 — 231 и в Златанова 
от 176 гласоподаватели гласу
ваха 165. В Топли дол от общо 
375 гласуваха 291 гласоподава
тели.

В клисурските села гражда
ните-избиратели също масово 
и рано се отзоваха на избира
телните места. В Клиоура-де- 
ревен от 301 гласуваха 249, в 
Грубина от 80 — 62, Бохчаго- 
ва от 59 — 48, Кебапова от 
143 — 130. Смудиина от 297 
— 183, Драинци от, 130 — 120 
Стреземировци от 158 — 136, 
Грознатовци от 82 — 73, Ко- 
строшевци от 259 — 228, Сухи 
дол от 174 — 134 и Паля от 
122 — 105.

В празнична атмосфера, с 
масовост и висока степен на 

избирателите

съ*
на някоя 
канената 
ССРН.

Иван
лиши а община, 
черти казано — гражданите с 
численноста си и високия от
зив потвърдиха, чо делегации
те и делегатите в самоулрпви- 

имат пълно

наворганизираност, 
в местните общности, органи
зациите на сдружения труд и 
трудови общности в Сурдули- 

община на 19. 20 и 21

В. В.на

шна
март т. г. гласуваха членове 
на делегации в местните об
щности, делегации на индиви
дуалните селскостопански про
изводители, частните занаятчии 
и делегати за скупщините на 
самоуправителните общности 
на интересите и обществено- 

при ОС.

толната система 
доверие сред гражданите и 
трудещите се.

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕ-БРОЙНИ ПРОПУСКИ В ПРАВИЛНИЦИТЕ 
НИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИСт. Н.

Необходими изменения 

и допълнения
БАБУШНИЦА:

Въпреки 
лошото 
време 

голям 
отзив

политическия съвет

С изключителен интерес изби
рателите потвърдиха високото 
си гражданско съзнание и без
пределната 
делото на 
социализъм 
средствен 
вителна изява е делегатската 
система.

преданност към 
самоуправителния 

I, чийто най-непо- 
облик на самоупра-

общности не 
са утвърдени и мерила за 
оценяване резултатите на тру 
да на ръководните лица.

Това са само част от забе 
лежките. а карактерно е. че 
в болшинството случай се 
касае за извънстопансните тру 
дови общности.

Общинският синдикален съ 
вет заключи, че е необходи 
мо всички организации в об 
шината да изготвят анализи, 
в които трябва да се оцени 
какво влияние правилниците 
са оказали върху развитието 
на новите отношения в обла 
стта на разпределението на 
личните доходи. А от това за 
виси и самото политическо 
настроение на работниците в 
трудовите колективи.

сто трудовиПриемането на нормативни 
те актове в последния час
е имало пряко отражение на 
качеството им, особено ко
гато става дума за правилни 
ците за разпределение на
средствата за лични доходи 
и общно потребление. Това 
заключение беше прието от 
Общинския синдикален съ
вет в Димитровград, който об 

информацията за при
на правилниците на

В първия кръг на изборите 
на 19 март в местните общно
сти от обито записани 19 550 

17 702 избиратели

Естествено, лошото време се 
оказа неблагоприятно, особе
но за хората в напреднала и 
дълбона възраст, а танива 
селата, нъдето живее населе
ние от българската народност 
има доста. Но въпреки това, 
отзивът е наистина висок.

—■ Изборите за делегати и 
делегации в Бабушнишна об
щина въпреки лошото време 
минаха с голям успех. Изли
зайки масово на изборите на
шите граждани и трудещи се 
още веднаж потвърдиха сво
ята безгранична вяра в деле
гатската система и готовност 
за доразвитие и по-натъшно 
изграждане на нашето самоу- 
правително общество, 
тъкна Новица Станкович, пред 
седател на Общинската кон
ференция на Социалистиче
ския съюз и председател на 
Координационния комитет за 
провеждане на изборите. Ста- 
ннович напомни, че в неделя 
на изборите са излезли над 
87 на сто от избирателите в 
общината. Най-полям брой от 
неизлезлите са фантически хо
ра, намиращи се на сезонна 
или на временна работа в чу
жбина — подчерта Станнович.

От 18 076 избиратели, в 55 
избирателни колегии в първия 
кръг са гласували 15 669 души 
или 87 ,на сто.

гласуваха 
(90%>). Въпрени лошото време 
— снеговалежи, 'виелици, дори 
фъртуни 
утринни часове гласуваха по
вече от половината гласопода
ватели. Някои от тях трябва
ше да изминат към десетина 
километра, но преспите и от
далечеността 
именно те да гласуват най-ра-

в

СЪДИ
лагане 
прантина.

Като основа за разисква 
не беше анализът на Служба
та за обществено счетозод 
ство. В него е изтъкнато, че 
са направени бройни пропус
ки. А премахването им тряб 
ва да започне веднага, кон
статира ОиндикаЛ'Ния съвет.

още в ранните

Във втория кръг в организа
циите на сдружения труд и 
трудовите общности 
март от общо 1 782 гласузаха 
1 598 избиратели, на 21 март 
от общо 
1553 избиратели. При това тря 
бва да отбележим, че 274 уче
ници в средните училища за 
пръв път гласуваха.

В този изборен кръг от об
що 307 занаятчии гласуваха 
277 като избраха три делега
ции.

20на из-попречихане

1 685но. гласуваха

Населението от българската 
народност в Божица, Топли 
дол и клисурсните села също 
проявиха висока степен на 
гражданско съзнание и масово 
се откликнаха. От общо запи
сани 3 241 избиратели, гласу
ваха 2 373, въпреки че време-

Нужно е да се каже. че в 
20 правилнина в Димитровград 
ска община изплащането на 
гарантираните лични доходи е 
регулирано противно на изи 
скванията в Закона за трудо
ви отношения в СР Сърбия. 
В 11 правилника не е опреде 
лено тяло, ноето ще оценя 
ва резултатите, които са осъ 
ществили работниците, а съ 
що в 11 правилника не еопре 
делено тяло, 
ва жалбите 
ноито не са доволни с оценка 
за техните трудови резултати. 
Заслужава внимание фактът 
че в 11 правилнина не са опре 
деленени критериите за утвър 
ждаване резултатите на тру 
да. А в десет лравилника 
ществените резултати се оцен 
яват всеки трети месец,

Също е нужно да се ус 
танови кои изменения и допъл 
нения са необходими в съ
ществуващите 
както и същите да се вградят 
в правилниците. Във всичко 
това активно участие трябва 
да вземат всички работници, 
понеже само по този те ще 
могат да осъществяват права
та си. а сетне следят как пра 
вилниците се прилагане на 
практика.

За провеждане на приетите 
заключения трябва се анга 
жират

правилници

ПЯ|ВИДЯНб^"ЩТ/I тж
което ще реша 
на работниците.

Боклук Във втория нръг трудещите 
се от 15 организации на сдру
жения труд и трудови общно
сти гласуваха членовете на 
своите делегации за скупщи
ните ма общностите на 'инте
ресите и общественочюлити- 
ческите общности с висон 
отзив: от общо 1809 гласува
ха 1615 избиратели, или 89,2%. 
Има трудови нолентиви, между 
които^ гимназията „Вук Кара- 
джич”, къДето изборите 
нлючиха до 11 часа 
обед.

Може ли Димитровград да привлече туристи: 
Може, но и не може.
. . .Хубав пейсаж, международна артерия, пре

лестни места. . .
Да, но и ужасно лош навик: боклука да се из- 

безразборно.
Този навин всичко да се изхвърля „ЗАД ИЖУ” 

сегаусе обогати, па бонлуна се изхвърля и „ПРЕД

А това не само, че загрозява града, но и отвра
щава минаващите.

И така, вместо чист град — бонлун навсякъде. 
Край рената, нъдето трябва да бъде най-прив-

ОСъ
всички работници, а 

най-много синдикалните и пар 
тийните

хвърля вме
организация в орга 

низациите на сдружения труд 
в общината.Изправнапри-

преди А. Д.

В брой 849 на в ,,Братство” 
в интервюто с Борис Борисов 
председателя на ОС Димит
ровград в отговора му 
'конструкция на
фад трябва да се чете:
„Димитровград" е пред завър 
шване на подготвните за ре
конструкция с капиталовло
жения от 152,5 милиона дина
ра, а в електрификацията на 
к е електрифицираните 
общината

В първата част (на 20 
т. г.) от записаните 407 
подаватели

ленателно. март 
гласо- 

глаоуваха 366.
Трудещите се 'в Бабушнишна 

община избраха 40 делегации, 
като в болшинството трудови 
организации бяха учредени по 
две делегации — една за ску- 
пщините на всички общности 
на интересите и една за оку- 
пщините на общественонполи- 
тичесни общност. Само в „Лу- 
жкица са избрани 
гации.

По каналите, които трябва да станат пример 
нан човекът урежда жизнената си среда.

Край улици, вади, в шубраци, горинни. . .
А съвсем не е трудно да се осигури един съд 

и в него да се събират бонлуна и отпадъците. Сетне 
намиончето на „Услуга" да изнесе този бонлун.

Значи, „обентивните" причини не са убедителни. 
А знае се: нултурните и хигиенните навици се

за ре- 
„ Димитро в-

създават.

села в 
ще участвуват об 

'щината и РЕПУБЛИКАТА.три деле-

М. А.
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от ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
КОМИТЕТ НА

СКС В ДИМИТРОВГРАД

МЕЖ ДУ 0Б1Н н и вид т » ФУНКЧИЯ™ СИ
КОНФЕРЕНЦИЯ?

(от 159 общини в региона са 
изостанали) е също казано 
твърде малко. Осъществява
нето на политиката по раз 
витие на обществено^икономи 
ческите отношения на село 
и в областта на селското сто 
нанство е твърде малко на
правено, а също така и твър 
де малко казано в отчета. 
Недостатъчно е обработен и 
въпросът във връзка с между 
народните проблеми и Между 
национални ^отношения- Нищо 
не е казано за образованието 
на български език и пробле
мите в това отношение. Също 
тана ‘за проблемите на настан
яването и развитието на обще
ствено-икономическите отноше 
ния в областта на здравеопаз
ването е казано твърде малко. 
А в тези области има редица 
слабости и непринципни отно 
шения.

Това са само част от забе 
лежките изназани във връзка

с отчетът на Междуобщинска 
конференция. Комитетът 

в Димитровград 
ооновен
же отчетът не е ползвал за 
материали
шилените партийни 
ции в региона, 
казвал”, онова което е утвър 
дено от страна на ЦК на СКС. 
Затова от отчета и не може

та
заключи, че 

недостатък е поне

отчетите на об-
организа 

а е „прераз
МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

Съюза на комунистат^^^^™'*3^ 3 конФеРенФ1я на 
смислено да се каже ла ли м!Рябвая ясно и недву- 
ференция е осъщ^ала*1 с^ояТ оГ"“3]3 
иоято И е определена с Устава н СМ V фу|ннАи«' 
от оон-овните констатации приети и, ' Това е една

« с«с . н,„. »"*ГВ8

да се заключи какво е пости 
гнато

във връзка с тях 
го забележки.

Но най-напред

имаше мно по отношение съгласу 
ването на стопанското и обще 
ственода се спрем 

на констатацията за осъще
ствяване на ролята и фуннци 
ята на Междуобщинската 
ференция. Комитетът 
недвусмислено оцени, че Меж 
дуобщинската конференция 
Н иш в

развитие на равнище 
то на репиона, нито пък да 
се „види" къде в осъществякон
ване на политиката на СЮК 
сме били преди три години, 
а къде сме сега.

ясно и

в
недостатъчна степен 

е осъществявала функцията 
си ,на координатор и тяло за 
помощ на общинсните коми 
тети в региона, а повече се 
е занимавала с вече приети
те и ясно 
вища от страна на Централ
ния комитет на СКС. Между 
общинената конференция е 
създала голям

апарат ( с повече от 30 
служащи), което е условило 
и разширяване на администра 
цията и в общинските коми 
тети. Те, по този начин вме- 

да направляват дейно- 
самоуправителната 

са я насочили пре

Воички тези забележки 
Общинският комитет ще пред 
стави в писмена форма до 
Междуобщин ската конферен
ция на СКС в Ниш.

Макар че отчетът на Меж 
дуобщинската ференция 

срочено за 3
ориентационно

април т. г.. мне
нията на Комитета в Димит 
ровград
много кратък материалите съ 
ществено да се изменят. А

на-конференция 
все още не е получил 

която
оная 

ще има 
заседа- 

кон

определени станоформа,
на отчетно-изборното 
ние на Междуобщинската

са, че периодът е
А. Д.

администрати
вен

ЯЗОВИРНАТА СТЕНА В АИСИНА Е ГОТОВА Учредени издателски 

съвети на „Братство“стоВ ОБРАТНА ПОООКА стта към 
си база, 
димно към Междуобщинската 
конференция. Всичко това во 
ди към форумна работа, бе 

заключено на заседание 
то на Комитета.

Миналата седмица се съ
стояха учредителни заседа
ния на новите издателсни съ 
вети в Издателство „Братство” 
Ниш. На заседанията на съве
тите беше обсъдена издател 
ската политина и редактиране
то на отделните издания: 
„Братство”, „Мост и „Другар
че”, разпространението им, съ 
трудничеството и материалните 
проблеми на издателството.

те проблеми, финансиране
то, тиража и др., въз основа 
на Закона за информирането 
и Занона за издателсната дей
ност.

В дължина от 3,5 километра ще бъ
дат акумулирани 10 милиона кубически 
тра вода

ме-
ше

В каньона на Лисинска ре
ка приключва изграждането на 
втория етап на Власинските 
водноелектрически централи 
от Сурдулица. На тази най-го- 
ляма строителна площадка в 
южна Сърбия наскоро ще 
спре безпощадната битка на 
строителите водите на три ре
ки да се превърнат в електри
чески ток.

ствен от наши строители. По 
техническо 
обект е втори в Европа, а пър 
ви в страната ни.

Стотина метра над шосето 
към Босилеград, в клисурата 

букова гора 
„Шърбец” дълбоко в каме
нистата утроба на планината 
се пробива тунел „Любата” в 
дължина от 6.700 метра.
Той е между най-Дългите в 
Европа и един от най-сложе- 
ните обекти от втория етап 
на ВЕЦ ..Власина”.

За председател на Централ 
ния издателсни съвет на Из 
дателство „Братство” бе из
бран БОРИС КОСТАДИНОВ 
— председател на ОК на ССРН 
в Босилеград. Председател на 
Издателския съвет на вест- 
нин „Братство” е СЪРБИСЛАВ 
ЗЛАТКОВИЧ 
на ОК на ССРН в Димитров
град, на Издателсния съвет 
на детения вестник „Другар
че" ЙОРДАН МИЛАНОВ, пре 
подавател от Звонци и на Из 
дателсния съвет 
ето „Мост" и на издателсна
та дейност БРАНИСЛАВ МИХА 
ЙЛОВИЧ — директор на Сред 
ношколсния център „Моша 
Пияде” в Сурдулица.

Когато се касае за самия 
отчет мненията на Комитета 
в Димитровград са, че той е 
направен несполучливо. Ясно 
се види, че материалите са 
изготвяни от повече групи, а 
сетне не са на съответен на 
чин съединявани в едно ця 
ло. Освен това на много нез 
начителни неща е посветено 
голямо внимание, а много не 
ща от съществено значе
ние са бегло обработени.

решение този

на столетната
Издателските съвети на три 

те реданции приеха програмни 
концепции на съответните из 
дания и програми за своята 
дейност през 1978 година. Про 
грамите предвиждат съвети
те да се събират по-често и 
най-обстойно да обсъждат въ
проси от дейността на трите 
редакции и на издателството 
нато цяло. На първо място то
ва са задачи по провеждане
то на програмните нонцеп- 
ции, редактирането, надрови

председател

През изтеклите пет години 
тук дененощно е кипене уси
лена работа. Стотици строите
ли с мощна механизация, при 
лошо време, разрушваха скали 
и баири, за да съЗДадат имло- 

обекти. . . Очаква се

на слисаниЗа самоуправлението, като 
отделна категория, в отчета 
почти изобщо. не се говори. 
Съгласуването на стопанското 
и обществено развитие и осъ 
ществяване функцията на 
СК в изостаналите общини

Мрачните сводове на бъде
щия тунел, който едновреме
нно се строи и от към Люба
та. ще „хващат” водите на 
ручек и потоци от към Весна 
кобила
езеро в Лисина. Остава да се 
прокарат само още 
тра.

С изграждането на обекти
те от втория етап производ
ството на елентричесния ток 
във Власинските водноелектри 
чески централи ще се удвои 
и достигне 320 милиона нило- 

Тази електрическа

зантни
на Първи май тази година вси
чки обекти по тържествен на
чин да бъдат пуснати в дей- Ст. Ст.акумулационнотов
ствие. 800 ме-На мястото на лисинските 
ливади е построена язовирна 
стена, висона 52 метра. В нея 
са застроени 550 хиляди куби- 
бески метра глина, бетон, ка
мъни, желязо. Тя ше затваря 

Лисина, Божица и

СЪВЕЩАНИЕ СЪС СЕКРЕТАРИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК

ДОГОВОР ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 
АКТИВНОСТ НА КОМУНИСТИТЕреките на 

Любата в анумулационно езе
ро в дължина от 3,5 киломе
тра, в което годишно ще се 
акумулират 100 милиона куби
чески метра вода.

На два километра от бента 
приключва и изграждането на 
помленно-машинната зала, в 

бъдат поместени 
помпи. В една секунда

ват часа. 
енергия щб има отделно зна- 

за нашето стопанство, 
защото ще се произвежда то- 

когато другите водноеле-

ангажират в разрешаването 
на жизнените въпроси на на
селението. провеждането на 
трудови акции, строителство
то на комунално-битови обе- 
нти и прочие. Дейността им 
трябва да протича съвместно 
с останалите обществено- 
политически организации, ме
стни общности, делегати и 
делегации. Комунистите като 
авангард винаги трябва да 
са в челните редове, ноето 
съответствува на престижа, 
с който се ползват сред на
селението*

Независимо от решаването на 
текущите въпроси (веднаж 
месечно на събрания да се 
отчита тяхното изпълнение), 
на партийните събрания след 
ва да се разглеждат конгрес- 

материали. В рамките 
на това ще се обсъждат и 
организационните 
социалния състав, 
та на приемане в СК и пр.

В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД партийни 
те организации трябва по-де^ 
но да се внлючат в прилагане 
то на принципа за разпреде 
ление според резултатите на 
труда. Същевременно обект 
на техен интерес ще бъде

На 17 март, тази година в 
Сурдулица се състоя първо
то съвещание с новоизбрани 
те и преизбрани секретари 
на първичните организации 
на СК. Съвещанието има ха
рактер на делови договор за 
предстоящата дейност на но 
мунистите. Накратко бяха из 
тъннати непосредствените за 
дачи. които занапред тряб 
ва да се решават в 59-те пъР 
вични организации в община-

чение

гава,
ктричесни централи работят с 
намалена мощност.

С изграждането на анумула- 
ционното езеро, очаква се, че 
и жителите в Босилеградска 
община ше почувствуват бла 
годетите му. Този, и инан ху 
бав край. ШО стане извънре 
дно живописен и привленате 
лен за туристите, Тун ш® кръ
стосват асфалтни пътища, ше 
се построят гостилничарсни 
обенти. А това вече е начало
то на създаването на поп и 
високодоходен стопански отра
съл — туризма.

ните
която ще 
мощни
от езерото, те ще изхвърлят 
по 7,5 кубически метра вода 
на височина от 382 метра.

Оттук водите ще текат по 
канали и търби в дължина от 
18 километра и ще се вливат 

Власинско езеро, създаде
но преди две десетилетия- 1о- 
зи оригинален и смел лроент, 
с помощта на помпени уреди 

Босилеградска оо- 
лотенат в обратна 

(изработен и осъше-

въпроси:
политика

та-
В центъра на вниманието е

осъществяването на
програми за дейност. (До 

нолното някои 
ганизации не са приели про-

приети-еъв
те ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА РАБОТА

постоянно трябва да бъде 
в центъра на вниманието. Ос 
нен студията на Едвард Кар 
дел. комунистите ще се за
познават и с брошури на анту 
ални въпроси в издание на 
„Борба”. За целта редовно 
ще се провеждат партийни 
събрания> на които е желател 
но да присъствуват нандидати 
за членове на партията,, мла 
ди прогресивни хора, делега 
ти и воички ония. които все
отдайно подкрепят полити
на та на СЮК.

първични ор-

три рени от 
щина да 
лосона, е

В. В. В секретариатите на първичните организации са 
избрани 330 членове. От тях 171 са работници и сел- 
сностопансни производители — 51 на сто непосред
ствени производители. Според националния състав: 
сърби — 285, българи — 42, роми - б и 1 манедо- 
нец. Според възрастовия състав: до 27 години — 
120 членове, ДО 35 г. — 74, ДО 45 г. 87, ДО 54 г. 
— и с 65 и повече години — 12 членове на СК.

В сенретариатите за първ път са избрани 213 
членове, или 63,7 на сто.

' " ' щт 5
тЩмШт • •:

— незабавно трябва изпълнението' на трудовите
приемат). В общи черти задължения. ' спазване

предстоящата дей- трудовата и технологическа,
(пост е очертана н.а предиз дисциплина, повишавана про
бгюните и изборни събрания изводит&лноста на труда и 

^ организации на борба за високи икономичес
ки ефекти.

Предконгресната дейност е В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
на воички прояви, комунистите трябва да се

Разбира се, методите, обли 
ците и начините на работа, 
следва сами да утвърдят пъР 
вичните организации на СИ, 
като при това се съобразят 
с условията и възможностите 
на дадената среда.

прами нада пи
обаче

а (първичните
СК

Ст. Н.ядрото
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53ч.ч\чч чч11ПИЧКОЛОТВО ^самОУЩММвни*-
ОТ „УСЛУГА" — ДИМИТРОВГРАД

ТУРИЗМЪТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Успешно стопанисване 

на тъкачния цех
ЛРЕДСОИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КОНКРЕТНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ
„БАЛКАН” НОСИТЕЛ ПО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

„Да се активират всички 
потенциали, необходимо е 
преди всичко реализиране 
на вече приетите програми.
Реализацията на някои от тях 
е вече в ход, а на останалите 
предстои." — С тези думи ки 
осведоми председателя на 
Общинската скупщина в Ди 
митровград инж. Борис Бо
рисов, за 'най-новите инициа
тиви. които се, предприемат 
за развитието на туризма в 
Димитровградска община.

На гранично-пропусквателнмя 
пункт в заключителен етап са 
работите върху инфраструк- 
турни обекти — електроенер 
гетически (номллетно осветле
ние); доведена е вода, а след 
свързване с районния водо
провод ще се обезпечи нужно 
то количество вода за цяла
та година; изградени са нео
бходимите съобщителни връ 
зки и паркинг-плацове. Опре
делена е лонацията и са обез 
печени средствата за изграж 
дане на бензостанция, поне
же съществуващата ще се 
дислоцира.

В течение на годината ще 
започне изграждането на гос 
тилничарско-туристичесни о- 
бект, от страната гостилничар 
ското предприятие „Балнан".

Трябва да нажем. че „Бал 
кан” от страна на об 
определен за носител по из
граждане на гостилничарските, 
туристически и търговски обек
ти на граничния пункт. С то- 

общината ясно и недву
смислено изтъква, че не мо-

насока са прекате-же да се ползват само май- в тази 
оптималните условия (трвнзи- горизирани 51 км. пътища а
тния туризъм) без определе- предстоящия лът 1с оглед
но участие в развитието на на категорията им) със сред
туризма на цялата територия ства ш© участвуват регио
на общината. В този смисъл он Ниш и републиката ЬъР
предстои утвърждаване на бия- Вече са изготвени и
отношенията между организа- някои проекти за изгражда-
циитенносители на туризма в, не на определени пътища 
общината, а посредством са- (Д- Невля — Врабча Иснров
моупрааителни договори и спо- М|и. в дължина от 11,5 мм.;
разумения въз основа но Т. Одоровци
Закона за сдружения труд. Летачинци, в дължина от 12 

Вече са се състояли раз- км.; Омиловци — Моинци
говори между заинтересува- Вълновия — Д- Нриводол
ните организации за развитие Изатовци, в дължила от 15
на туризма в общината („Ном км., манто и пътя Суново —
пас" — Любляна и „Интерен Звонци — Ракита, в дължина

„Центротурист” и от 25 км., а чието изгрожда-
•" - Белград). В но о в ход.

Предприемат се и мерки 
и републинан- за въвеждане на телефони във

всички населени места в об 
шината, яоето е също едно 
от условията за развитие на 
туризма.

В течение е изготвянето но 
проект за уреждането на Пе- 
търлашиа пещера. (Проектът 
изготвят група специалисти 
на Югославския институт за 
защита на природните ирасо 
ти от Белград.) Динамиката 
за уреждане и носител на из 
граждането на обекти в онол

С това обаче не се изчер 
амбициите на работни 

цех. В тазгоди- 
планове е внесено и 

/производство, а 
основата на оиа-

През миналата година в 
тъкачния цех на комунално- 
битовото /предприятие „Услу
га" са произведени 128 хиля
ди квадратни метра различ 

видове килими. Изразе 
но парично, това производство 
-възлиза на над 8 милиона ди 
нара. В сравнение с производ 
ството през 1976 година (78 
хиляди квадратни метра ки
лими), осъщественото през 
миналата година е почти двой-

пват
ците в този 
шните 
собствено 
/не само „въз
зани услуги", които и занапред 
ще останат главна дейност. 
Ще се /произвежда и за ла-

11 И

зара.
В тази насока вече са 

предприети и първите крачни. 
На търговското предприятие 
„Търгокооп" е предадено за 
продажба известно 
ство килими, 
и мостри за външнотърговско 
то предприятие „Прогрес" от 
Белград. Доколното се получат 
положителни отговори

Ионровци

/но повече.
Миналата година тъкачният 

цех значително разшири лро 
изводствените си мощности. 
Бяха пуснати в действие 10 
нови тъначни стана и прие 
ти на работа 40 нови работ
ника. А това е приблизително 
двойно повече, относно уд 
воени са мощностите и броя 
на заетите лица.

Тъкачният цех предимно 
работи за нуждите на граж 
даните от страната. Прежда
та дават самите потребители, 
така че в случая става дума 
за оказване на тъкачни услу
ги. А пакети с прежда присти
гат от всични краища на 
страната, най-много от СР Сър 
бия и Черна гора.

С такъв вид дейност тъка
чният цех си обезпечава до
ста работа. Източниците на 
доходи наистина са стабил 
ни и тоя цех в „Услуга” еже
годно стопанисва успешно. 
Разбира се, това благоприят
но се отразява и върху ли
чните доходи на заетите 
в тоя цех и средномесечно 
доходите им достигат нъм 
три хиляди динара.

- ноличе- 
Изработени са

спорт“,
„Центропром 
разговорите са включени и 
регионалната 
ската стопанска камара. А 
сега предстои регулиране на 
взаимните отношения, утвърж 
даване на носители за изграж 
дане на отделни обекти и ди 
намина на /изграждането им.

Оовен изграждането на го 
стилничарски, туристически и 
търговски обекти на гранично 
пропусквателния пункт, пред 
стои и доизграждане на моте 
ла в Димитровград, а е опре 
делена и лонацията на авто- 
нампинг /в Желюша.

Ногато става дума за раз 
витието на туризма на цялата 
територия на общината, основ 
но ударение е сложено вър 
ху развитието на съобщения 
та, нато предусловие за раз

из-
цех щеделията на тъкачния 

намерят пласмент и на чужде 
странния пазар.

Специалистите в 
цех са на мнение, че имат и 

и възможности,
собствено про

тъкачния
дасили,

организират 
изводство.

Понастоящем 
ството" е организирано в три 
смени. Но ако се започне и 
собствено 
работата в цеха може да се 
организира и в четири смени. 
А това означава — създаване 
на работа за още работници. 
Също така в настоящия мо
мент усилено се работи вър

„производ-

производст-во

ността на пещерата ще се 
определи допълнително, 
това безспорно ще бъде за она 
зи организация, ноято ползва 
природните потенциали в об 
щината първенствено в обла 
стта на транзитния туризъм).

В ход е и изготвянето на 
детапна разработва по бла
гоустрояване на дясното край 
брежие на рена Ерма. Пред- 
и почивка, нато 
виждат

Но
щината е

ху овлядаването на нови про
изведения. предназначени за 
пазара. Безспорно това ще 
обогати асортимента и ще у- 
величи възможностите за по-до 
бър пласмент на продунция-

ва витие и на самия туризъм, из 
тъкна Б. Борисов

*та.БОСИЛЕГРАД пионерски 
се обекти за отдих 

кът, почивна станция за ра 
ботника, спортни площадки 
и терени за младежта, накто 
и определен 
бунгала, в

А. Д.

Санацня за ООСТ „Услуга“ СУ РД У ЛИЦА
Основната 

комунално-битова дейност „У 
слуга” 
силеградска 
на края на миналата 
имаше загуба от 307 хиляди 
динара.

По решение на самоуправи- 
телните органи на ООСТ „Ус 
луга” тези дни ще бъде из 
готвена санационна програма 
за погасване на загубата. Въз 
основа на предприетите досе 
га мерки главен кредитор ще 
бъде Основната банка от Ле 
сновац. Също така част

необходимите
бъдат осигурени от Общин
ския фонд за общи резерви 
на стопанските 

Вследствие 
финансови 
щите

организация за средства ще брой вили и 
обществения и 

сектор. Естествено, 
освен някои организации, в 
уреждането на пределите нрай 

труде Ерма и Погановски

е единствената в Бо 
община, която 

година Сдружаване на 

занаятчиите
частен

организации, 
на сегашните

трудности
се в тази организация 

ще получават минимални лич- 
доходи. Това решение съ

що така е необходимо, защото 
в течение на миналата година 
в тази

манастир 
ще се включат и самоуправи 
телните общности на интере
сите.ни

Воично 
изтъкна 
конкретни 
развитие на туризма в общи
ната са предприети и предстои 
реализацията им.

това ясно говори, 
Борис Борисов, че 

мероприятия за
организация не е спа 

зван самоулравителния 
вор за начина на разпределе 
нието на дохода.

дого- з»ндя*тчС^АЕв^лсЕинАа"Е',4ЦИЯ НА
от в. в. А. д. На общо събрание, състоя 

ло се неотдавна, занаятчиите 
в Сурдулишна община бяха 
запознати с обществено-иноно 
номическата оправданост по 
създаване на занаятчийска 
кооперация. Едновременно за
наятчиите 
вително

цията равноправно, 
стно и самостоятелноводят,
отношения, решават

съвме-БОСИЛЕГРАД РЪКО
уреждат взаимните си

УСПЕШНО НАЧАЛО НА ДОМАШНОТО РЪКОДЕЛИЕ
косГгРЪ^рЛЙГеа0ТдРаГа ^ 'среГ^зГтаГГрнсТа СИЛеГРад' " 8 °" -
в Босилеград откри

по създа 
ването и разпределението на 
дохода и пр.

Кооперацията (за 
те в нея) организира 
оа на произведенията 
зара, /набавка па материали, 
водене на деловодни 
строеж на нови

членуващи 
продаж 

на па-
приеха самоупра 

споразумение за
ла.

предимно неквалифицирана, Поради липса 
ния. засега в този пункт 
приети на работа 25 жени 
очаква се наскоро да бъдат 
приети още 40. Тук предимно 
се /изработват 
вери, 
ност”

на помеше- сдружаване.
Формирането

пункт. Пунктът започна работна Ръка, не само в Бо са последва в 
резултат на много обстоятел 
ства. Преди всичко отделни 
занаяти отмират. Занаятчий
ството не може да следи 
ническите постижения. Само 
стоятелните занаятчии

а книги, 
производстве 

помещения, даване на 
нредити и друго.

Зачленяването в кооперация 
нр гя 6 до6Р°волно. а самият за

работят^ А НзТ~Вена° ОТ 6
:^с^Т*Хбх^: ^ГГ^ГГарааа-

Изучаване на пазара, набавка нитр заЯълженията на сдруже 
«а оуровин-и продажба на про- и п^апг^Наятчии- създаването 
ивваденията, водене на дело- Разпределението на дохода, 
-водни книги, контактиране с- бра5Г^вНИТе занаятчии из 
обществено.политическата об- " 'овое Ръководство: за
шност т. н. 00 председател на Изпълнител-

самоуправител- ОКИ ВАСИЛ сиМ°в'
споразумение е Закона яя п^Фр зьор от Сурдулица, 

за сдружения труд и Занона нм РеАс&дател на Кооператив
за занаятчийските рабоСни Жи Съвет МИРОСЛАВ ИВКО-
оя4иВ сам°У,ПРавителното спо нопп'АнИДар И за завеждаш на 
жеГтевНИезаСнеаятНСав кооЖ ™В^ СЮЯ^:В^И

НИ
МЪЖНИ пуло 

„Народна ради- 
0т Сурдулица успешно 

пласира на външния пазар.
— Особено

тех-които

в
сме„ доволни

от начеството на изработната 
на пуловерите, което е гаран 
ЦИя за успешно развитие на 
този пункт. Инак 

има възможност 
на един

труда и

сповсяка жена в тече
иявайни и домашните*' си^ра- 
боти, да заработи повече от 
2 хиляди динара. Това не о- 
сооено висон, но все 
добър доход,

ние

пан е 
защото става 

въпрос за незаета женена ра 
ботна ръка — заяви Боса Но 
санович, модистна и 
тел на пункта за

Основа на 
. ното

Ръководи

РУъкоделие в Босилеград“0™8 новия пункт в Босилеград
В. В.

. СТРАНИЦА 6 ... С. Минич

БРАТСТВО, 24 МАРТ 1978 Г.
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'. >•:..СТОЧАР” В ДИМИТРОВГРАД отново ПРЕД ТРУДНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕСЕКА

ЙОРДАН МАРШОВ НЕ МОЖЕ ДА 

ОСТАНЕ ЗА ДИРЕКТОР НА „НИШАВА“
ПОДПИСАНИ 380 ДЕКЛАРАЦИИ

Акцията по въвеждане 
местно самооблагане на стро 
еж на нова училищна сграда 
1В село Пресека върви с ус
пех.

към 120 хиляди динара, а в 
останалата сума до 260 хиля 

динара ще участвува Об 
шилената скупщина, самоупра 
вителната общност за детска 
защита и от други източници.

В скоро време до просеча
ли, живеещи по други места 
в страната и на временно ра 
ботещите в чужбина ще се 
разпратят писма-покани за из 
пращане на самопожертвова- 
ния за изграждане на учили
щето.

В момента се изработва про 
екта на сградата, а тези дни 
се очаква Общинската скуп
щина да озакони решението 
на местната общност на с. Пре 
сека за изграждане на ново 
училище.

на

ди

От 423 домакинства деклара 
ции за участвуване в същата 
подписаха 380. Може би и 
мнозина от 43-те неподписали 
декларации биха се съгласи
ли да участвуват парично и 
с работна ръка в тази голя 
ма акция, но вече са заминали 
по строежите на сезонна ра
бота.

Пресечани поемат задъл 
жението да внесат по 800 ди 
нара на работоспособен член 
от семейството като тази су
ма се увеличава е 200 динара 
за останалите членове. По та
къв начин ще се наберат

Земеделската кооперация 
..Сточар в Димитровград, след 
един кратън период 
билизация. отново

«ошения между основните ор
ганизации и организацията на 
сдружения труд, 
са м оупр а вител н и 
са (Въпроси. търсещи 
решаване.

Голяма отговорност за съще 
ствува-щото положение 
на ди 
инж.

преди идването си в „Ниша- 
'Ва .на ста-

Сегашните специалисти тря
бва да поемат определени за
дачи, за да се започне после
дователно разрешаване на про 
блемите.

„ ,, пада За по-нататъшната успешна
Р|“™ра на „Нишава — работа в тази организация са

миоииИОРАам Марин нов. Има необходими и нянои лови ка-
мнения че още о идването дри. Преди всичко генерален
„I!® тази °РганизаЦия той е директор, икономист и юрист.

с авил нещата в такава фо- Това трябва да бъдат хора по-
рма, че не рискува нищо. литически яоно определени с
ьключил е договор на две го авторитет, и със смисъл -за
дини, предизвикал е недоверие организирана работа в стопа-
между специалистите в „Ни- -нството.
шава , а аналопно на това — Във връзка с тези въпроси 
стълкновения с тях. В момента вече е раздвижена инициати- 
нещата са усложнени до така- ва. (Комитетът, а вероятно и 
ва степен, че на една страна Общинската енупщина ще из- 
е Маринков, а на другата ос
таналите специалисти.

неразвититее изправена 
пред редица проблеми, от чи- 
ето успешно и ефинаоно 
решаване зависи

отношения 
| опешнораз-

пе-нататъш- 
ната дейност на организация
та. На няколко неща трябва 
да се обърне внимание.

Основно е да се стабилизи 
ра финансовото положение 
„Сточар”, относно ООСТ „Ни 
шава” е единствената органи 
зация в Димитровградска об 
щина, която през миналата го 
дина е работила със загуба 
от 670 хиляди

М. А.

динара. Без 
оглед, че тази загуба е покри 
та, тя поназва, че се е рабо
тило с увеличени материални 
разходи, без достатъчно воде
не грижа за икономисване, без 
организираност -в производство 
то и прочие.

Вторият проблем е обекти
вен и характерен не само за 
„Сточар”. А това са млечните 
изделия, на стойност от около 
8 милиона динара, които не 
могат да намерят пазара.

Най-гол ям обаче е надро- 
вият проблем. Лошите взаимни

В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА:

ДОГОВОРИ ЗА УГОЯВАНЕ НА 
ДОБИТЪК

готвят пълна информация. Ще 
се контакти-ра и нататък с об 
щественонполитическите и са- 
моулравителни тела в „Сто
чар", които са търсили и на 
които е необходимо да се ока
же помощ в един твърде тру 
ден момент за тях.

С оглед сложността на про: 
блема той беше обсъден и от 
Общинския комитет на Съюза 
на комунистите в Димитров
град. Становищата бяха ясни 
и натегорични. Йордан 'Мари
нков не може да остане за ди
ректор на „Нишава”, а тря
бва да се върне на длъжно
стта. на която се е намирал

ще бъдат уточнени гарантира
ни изкупвателни цени. Също 
така те ще получат аванои, за 
ноято цел ООСТ „Напредък” 
от средствата на съюзната 
диренция за резерви е обез
печила 1,2 милиона динара.

Според плана ще бъдат 
сключени договори за угоява
ме на 70 говеда и 1300 овце 
и агнета.

До края на този месец ос
новната организация на сдру
жения труд за селскостопан
ската дейност и изунупуване 
.^Напредък” в Босилеград ще 
сключи договори с частните 
земеделски производители за 
угояване на едъР.и.дребен до
битък на стойност от няколко 
милиона динара.

С цел да бъдат стимулирани 
производителите в договорите

А все до момента, докато 
въпроси не се решат 

„Сточар” не може да бъде но
сител на развитие на-селското 
стопанство нита на обществе
ния, а още по-малко на час
тния сентор.

тези

отношения, нерегулпраните от-

БАБУШНИЦА: ПОЛЕЗНИ ИНИЦИАТИВИ
А. Д.

Ясенов дел и Радошевац 
побратими БОСИЛЕГРАД

ЗА 70 ТОНА ШИКАЛКИ - 38 ХИЛЯДИ ДИНАРАЕдна хубава инициатива, родена по време на 
„Срещите на селата” в Бабушнишна община наскоро 
ще бъде претворена в дело. Ясенов дел, село 
разположено по склоновете на Руй и Радошевац, не
далеч от гр. Бабушница са решили да се побратимят.

Тази идея вече се осъществява.
На 18 март, в навечерието на изборите със спе

циален автобус в следобните часове в Радошевац при
стигна делегация на село Ясенов дел, съставена от 
представители на местната общност, обществено-поли- 
тичесните организации и група изпълнители на наро-

ки, които струват 600 динара, 
за ноито може да се нупи 120 
кгр брашно. А нива с такава 
площ не може да даде 50 кгр 
ръжено жито. По този начин 
след 25-30 години иглолистните

гори изплащат труда на овои 
те стопани. Това е насърче 
ние за залесяване на нови 
площи с иглолистни гори.

Стоян ЕВТИМОВ

До неотдавна само горски 
те специалисти знаеха за 
второстентите добиви от го 
рите нато използваха кората, 
листата, гъбите, 
мъха,
години това знае и 
лението от Босилеградско, но 
и то чрез сътрундичество с 
някои трудови организации 
имат добър доход. Те съ'би

семената, 
смолата. В последните 

насе-

дни песни и танци.
И доманинните от Радошевац бяха подготвили 
самодейна група, така че вечерта радошевчани 
възможност да гледат хубава съвместна кул- 

„първото действие от по-
своя
имаха
турно-забавна програма и
братимяван^т^но ^ рад0шевац да върне гостуването 
на Ясенов дел по същия начин, нато се установят 
още по тесни приятелски връзни между двете села.

Този хубав пример на братство-единство на 
дело ще бъде от голяма полза.

Покрай завръзването на
гостувания между двете села ще се из-селсностопансното про-

шипков плод, лековити 
гъби. През послед

рат
растения, 
ните години това събиране 

в обна вторичните суровини
върви по-организира-щината

но.множество познанства,
зима се при-Презвзаимните 

ползват и 
зводство, в 
ното поле.

тази
стъпи към събиране на борови 
шикалки от черен и бял бор. 
Горската секция в Босилеград 
е организатор на тази акция, 

направи малка сушилия 
изваждаме ищ боровото се 

шикалките чрез висо-

за обмен на опит в лГ1ЛГ1Т
номуналио-битово изграждане и на спорт-

М. А.

като

Иглолисните гори — богатство и нрасотаиз
температура в специално 

помещение. До началото на 
1978 година бе. 'изкупено 

70 тона борови шииал- 
взеха

-март 
около
-ни. За тях селяните 
около 280 динара.

ДървЬто от” иглолистните го
ри е мрого търсено на дома 
шН-ия и чуждестранния пазар. 
Не мине ден в Босилеград да 

-хора от вътрешно- 
строителен

не идват 
стта за да търсят
материал.

Трябва да се отбележи, че от 
декар
събере 150 -кгр борови шинал

борова гора може да се
Лещава при Босилеград — богатство на строителен материал

Милча Димитров със стадото
Липиисио поле: СТРАНИЦА 7
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СИСТЕМА В ОБЛАСТТА ПА
ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТАИЗ ЖИВОТА НА ЕТНИЧЕСКАТА ГРУПА РОМИ В СУРДУЛИ ШНА ОБЩИНА

ЦЕНЕН ОПИТВСЕСТРАННА ИЗЯВА И АФИРМАЦИЯ 

ИА САМОБИТНОСТТА
В изминалия период делега- 

е била барие-В течение на миналата сед- 
снупщините на две са- 

общности на
тсната система 
,ра на антисамоуправителните 
сили. В подготовянето и при
емането на определени заклю
чения и решения са били анга
жирани бройни лица, с които 
не е могло да се манипулира, 

и да се направляват 
насока. Независи- 

самостоятелно те са ре- 
за разпределението 

за общи нужди и 
А с това са оназа-

мица
моулравителни 
интересите в Димитровградска 

за предучилищно
образование и за

община — 
и основно 
култура, проведоха своите по
следни заседания в досегаш
ния състав на делегати изора 

четири години. Това 
момейт да

★ В ТВЪРДЕ КЪС ПЕРИОД ДРУЖЕСТВОТО „РОМ-ЗАВОЮВА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
накто 
в погрешна 
мо и

да се решаваттрябваОт 1975 година насам това 
дружество доживява съшин 
ска афирмация- Със съвме 
стни усилия на обществено- вежда
политическите организации и на
огромното разбирателство на циониото

■и то
в предстоящия период.

През 1976 години се
извънредно заседание 

дружеството с моордина 
тяло в общината.

Освен население от българ 
ската народност, в Сурдулиш 
ка община живеят и някол 
ко хиляди души (етническа 
група) роми. Благодарение на 
последователната политика

!ни преди
беше и подходящ 
се оцени функционирането на 

система в тези 
-самите оОщно-

шавалипро-
на дохода 
интереси.

.значително влияние и върху 
осъществените 
определени области, в конкре 

областта на

делегатската 
снупщини И 'В 
спи. ли

резултати в
Обща констатация на деле- 

снупщинигатите и в двете 
е. че делегатската система в 
тези общности в 
-период се о афирмирала, като 
израз на най-люпосредст-вено 
демократическо решаване на 
трудещите се хора и гражда
ни. Въпреки че са проявени и 
бройни слабости делегатската 
система в областта на култу
рата и образованието трябва 
и занапред да се развива и 
укрепва, каго най-подходяща 
основа за по-нататъшното раз
витие на самоулравителиите 
социалистически отношения в 
обществото.

тния случай в 
културата и образованието.

Опитите, натрупани в : 
налия период /ще бъдат школа 
за -по-успешна дейност в пред
стоящия период. Това е едно 

заседа-

изминалия изми-

от заключенията на
скулщините. Затова 

се очаква трудещия се чо
век, който отделя средства за 
развитие на тези области, още 
по-дейно да се включи в оп
ределяне на политиката и да 
каже конкретно какво образо 
вание и култура желае.

нията на

А. Д.

БОЖИЦА

Разпределеше според труда
на часовете, съществуват ка
чествени програми за работа 

всички области на образо 
процес 

дейности.

Основното училище ,,25-ти 
май" в Божица от януари т.г. 
започна да прилага разпреде 
лението на средствата за ли

Дружество „РОМ"
във
вателно-възпитателния 
и извънкласовите 
Особено внимание се обръща 

работата.

на СЮК по националния въ
прос и всестранна подкрепа 
организациите начело със СК 
в Сурдулишка община — за 
сравнително къс период тази 
етническа група постигна за 
видни успехи в афирмацмята 
на своята самобитност.

Дружеството „Ром" от 1971 
като нул- 

друже-
ство, чиято работа повече е 
стихийна, отколното 
зирана. Вследствие на липса 
на помещения и небелагопри 
ятните материални условия,

местната общност и запасни Но дневен ред за решаване
те военни командири, ромите се издигат много жизнени въ
получават помещения (днес проси, от които въпроса за
вече превърнати в истински кадрите представлява най-на-
клуб) и пе тоя начин се съз лежащия. Схваща се. че
дават относително добри ус образованието
ловия за работа. по-нататъшната

на ромите. В тази

доходи според резултачни
тите на труда. С това се по- 

наза Любен на качеството на 
Преподавател в класовото обу 
чение може да 
217, а в предметното 
точки, ако докрая изпълнят 
задълженията си.

стигна много 
Михайлов, директорът на ос осъществие основа за 

еманципация 
насока

новното училище.
Не се губят вече така ле 

сно часовете от страна на пре 
подавателите, върши се офици 
ално или взаимно заместване

232

Прелом в работата на дру 
жеството представлява 1976 
година, когато се приема ста 
тут и други нормативни акто 
ве. Дружеството прераства в 
дружество за просвета, наука, 
култура и социални въпроси. 
В основните му заляга само 
управително учредяване с 
подчертан интерес за бси 
чки проблеми и въпроси, ко

всестранна поднрепа оказват 
обществено-политическите ор 
ге:-в*зации, както и самоупра 
вителната общност на инте 
ресите за основно образова
ние. При ооновното училище 
в Сурдулица се формират две 
подготвителни паралелки за 
деца от предучилищна въз
раст.

Благодарение на това тази 
учебна година в първи 
записват 40 деца 
сната

М. В.година действува 
турно-художествено

Влан ма кнкгоиздателсиата 

дейааст на „Братства“ за 
1978 гад.

органи

резултатите са доста скром
ни.

клас 
от етниче 

група на ромите. Счи 
та се, че занапред в тази на
сока
последователност 
вост,
за школуване.

Въз основа на член 28-и от Занона за книгоиз- 
дателсна дейност и решението на Издателсния съвет 

- игоиздателска дейност от 15 март т. г. издател- 
,.Братство” дава на публично обсъждане изда-

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР 
В БОСИЛЕГРАД за нн 

ство
телсния си план за 1978 год. Между предложените за
главия за печатане т. г. се намират и няколко, които 
миналата година, поради необезпечени финанси не бя
ха печатани.

трябва да се развива 
и устойчи 

за да се създаде навикПоправка на училищната 

сграда Днес дружеството „Ром" 
състав има повече ПРЕВОДИ

1. РАЗКАЗИ ЗА ТИТО, превод от сърбохърватски на 
разкази от Франце_ Беун, Миролюб Йевтович, Ро- 
долюб Чоланович, Йован Попович, Чедомир Миндег 
рович, Владимир Назор и Олга Сканавац. Превели

И дЖТаингСеЯов АНА ИЛИЕВА - ВИДАНОВИЧ
2. НАУЧНАТА истина ЗА СЪЩНОСТТА 

ДИЦИТЕ НА САН-СТЕФАНСКИЯ МИРЕН

инати историци.
ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА 
БЪЛГАРСНАТА НАРОДНОСТ В

A. ПОЕЗИЯ:
3. ПРОБУДЕНИ ЗОРИ 

ДЪР ДЪННОВ.
4. СЕГА Е НАШИЯТ РЕД

ИНЕ ЯННОВ. М’
5‘ СТЕВФАНННИНОЛОВАИАНИ’ стихотворения,

=г аг.,
ЦВЕТЕ, сборник 

ЛАМПИ ИВАНОВ. Р
B. ХУДОЖЕСТВЕНИ

В СВОЯ
секции. Твърде дейни са фок 
лорната, музикалната, спортна 
та. А добри резултати пости 
гат още драматичната, лите 
ратурната, техническата и фе 
риалмата

* НЕОБХОДИМИ СА КЪМ 3,5 МИ
ЛИОНА ДИНАРА

Още през миналата учебна 
година компетентните общин 
ски органи в Босилеград забра 
ниха употреба на сградата на 
средношколския образователен 
център „Иван Караиванов”. От 
тогава до днес това учили
ще, в което се обучават 540 
ученици, е изправено пред 
твърде сериозни трудности в 
провеждането на образовател 
но-възгтитателния процес. Въ
просът временно е решен, 
тъй като училището работи 
-във втора смяна в учебните 
стаи на основното училище 
„Георги Димитров”.

Изхождайки от належаща
та необходимост и спешно
стта на този проблем, учител 
ският колектив в средкошнол 
ония образователен център се 
ангажира 'изцяло за решаване
то му. Понеже в момента е 
трудно да се обезпечат сред
ства за изграждане на нова 
училищна сграда (необходими 
са към 20 милиона динара), 
предлага се полравна на ста
рата училищна сграда.

Вече са набелязани и кон
кретни мерки по изготвяне на 
съответна санационна про
грама, която трябва да бъде 
готова в срок от един месец. 
Според първите изчисления, 
за да бъде извършена поправ
ката на училищната сграда ще 
са не обходими нъм 3,5 милиона 
динара. Счита се, че тези сред
ства ще обезпечат републи
канската и регионалната само 
управителни 
средно насочено образование.

секции. Във всич 
членуват и дейно ра 

тят над 120 младежи и де 
войни а 50 души са членове 
на СК.

чките И ПОСЛЕ- 
ДОГОВОР 

научни трудове на група наши изтъ-
бо

Миналата година за първ път 
от освобождението насам, дру. 
жеството „Ром” организира 
тържествено заседание по 
повод Титовите и наши юби 
леи. На заседанието 
съствували

общности за ворни 
ната.

АВТОРИ ОТ 
ЮГОСЛАВИЯ

стихотворения, автор АЛЕНСАН- 
стихотворения, автор СТО-

са при 
най-отговсични 

Ръководители в общи
автор— Ако навреме обезпечим 

необходимите В дружеството считат 
че, че досегашните 
са само въведение 
по-широка и 
изява на тази

оба 
резултати

средства, тога- 
има изгледи поправката 

да се извърши срочно и през 
идната учебна година 
ботим

в а
в една

по-многостранна 
ет-ничеона гру- 

"а' ®се АО оовобонадението т 
шена От възможността да из 
явява овоята самобитност 
Занапред се очакват 
и по-разнообразни форми на 
действие, за 
създадени материални 
ставки.

да, ра
роман, автор МИЛЕ 

ОТ разнази, автор ХАРА-

Ю. ДИМИТРОВГРАД НОЙТОАизЧЕЯйд
на МЕТОДИ ПЕТРОВ. ИЗЧЕЗВА, репродунции 

Заоележни и други 
плана издателството

„под свой лонрив ---
заяви директорът на средно
школския образователен цен
тър в Босилеград АСЕН СТО
ЕВ. — Разбира се, 
бъде от особено 
успешно организиране и про
веждане на учебно-възпитател 
ния процес.

повечетова ще 
значение за

което вече са 
предпо предложения 

приема до 10 по отношение на 
април т. г.

Издателство „Братство" —
В. В. Ст. Н.

Ниш
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ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ в ссм в ДИМИТРОВГРАД. СНА ОБЩИНА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА БОСИАЕГРАДСКИТЕ ГОРА

ПОСТИГНАТИ СА ЗНАЧИТЕЛНИ 

РЕЗУЛТАТИ ВРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД
ни
ПРЕИЗПЪЛНЕН Е МИНАЛОГОДИШНИЯ

ПЛАН
Миналогодишните резултати 

иа гораните в Бооилеградока 
община са били твърде успе
шни. Те са залесили 174 хе
ктара ерозирани площи, което 
е с 14 хектара повече от пла
нираното. Създадени са и из
куствени ливади на площ от 
80 хектара, а гораните са уча
ствували в отглеждането на 
новозалесените (площи.

В горанските разсадници в 
Плоча и Долно Тлъм-ино са 
произвели към 400 хеляди 
акациеви и борови фиданки, 
които са били ооновен посъда- 
чен материал в миналогодиш
ните залеоителни акции. Поез 
тази година в тези разсадни
ци гораните ще произведат 
550 хиляди фиданки.

По решение на Общинската 
конференция на гораните за 
'постигнатите резултати през 
миналата година парично са 
възнаградени горанските бри

гади на средношколския це
нтър „Иван Караиванов” в Бо
силеград и бригадите на основ 
ните училища в Босилеград, 
'Бистър. Горна и Долна Люба- 
та и Горна Лисина. С получе 
ните награди горанските бри
гади ще набавят спортни ре
квизити.

Оживотворяването на конституционните постано- 
вления и провеждането на дело на становищата и не-

стичесната младеж е оказала и общата активност на 
територията на общината.

пълнярали за зрителите в ово- 
ите и съседни села театрални 
пиеси. В тази наоока са се 
особено афирмирали младеж
ките организации на селата 
Окървеница, Желюша и дру
ги. Организирани са бройни 
спортни турнири, както по се
лата, така и в града. Бооилвградените горани ще 

продължат своята активност и 
през тази година. Според про 
грамата за работа, утвърдена 
от Общинсната конференция 
на гораните, тази година ще 
бъдат залесени 153 хектара 
ерозирани площи. Също тана 
с помощта на водостопански- 
та организация „Ерозия" от 
Владичин хан гораните ще за
лесят още 100 хектара и ще 
участвуват в създаване на из
куствени ливади на площ от 
300 хектара.

Този обобщен извод е хара
ктерен за предизборната дей 
ност в Съюза на социалисти
ческата младеж в общината.

университет „Павле 
Г от Ниш. Над 400 

възпитание и образование на 
курсисти са минали през мла
дежката политическа школа на 
вестник „Борба”. В различни 
съвещания и кадрови школи 
на равнището на региона са 
били включени над 70 младе
жи от Димитровградска общи- 

които са подготвени 
провеждане на нонкретна дей
ност в предстоящия период.

Всичко това се е отразило 
върху засилената дейност на 
младежта в останалите обще- 
ствено-пол и т ич еск и 
ции, в делегациите в местни
те общности и организациите 
на сдружения труд в общи
ната.

ческия
Стойкович РЕАФИРМИРАНЕ НА 

МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИ 
АКЦИИ

Изминалата дейност е бога
та и по бройни трудови акции. 
За първи път Общинската 
конференция на Съюза на со 
циалистичеоната младеж в об
щината организира младежка
та трудова анция. Около сто 
девойки и младежи, в две 
смени, работиха на районния 
водопровод. В продължение 
на два месеца те осъществи
ха значителни трудови резул
тати. Освен това, тази трудо
ва анция е практичесна школа 
за тях.

Предизборните събрания 
младежките организации са в 
пъпен ход. От общо 43 първи
чни организации в общината 
предизборни събрания са про
ведени в 35, а предизборната 
дейност в останалите ще при
ключи до края на този месец.

в

на, за

В. В.

ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ 
НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ ПРЕД ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
МЛАДЕЖорган иза-

В изминалия двугодишен пе
риод особено ударение в дей
ността е сложено на идейно- 
политическото и марксическо ПЕРИОД НА РАВНОСМЕТКА Н АКЦИИГолямо е било участието и 

приносът на младите в изгра
ждането на футболното игри
ще в спортния център „Парк”. 
На този обект най-много се е 
ангажирала учащата се и гра
дска младеж.

В Сурдулишка община предстоящите избори в пър
вичните организации на Съюза на социалистическата мла
деж се посрещат от страна на младите с повишен интерес. 
Освен равносметка за изтеклия четиригодишен период, мла
дите ще посрещнат предстоящите си избори с редица тру
дови акции.

На състоялото се неотдав 
на заседание на Председател 
ството на ССМ в общината, 
между другото бе приет ка
лендар (относно динамиката), 
критериите и структурата на 
бъдещите младежки ръко
водства.

Така например Конферен 
цията на Съюза на социа
листическата младеж в об 
шината ще наброява 79 мла 
дежи и девойки, а Председа
телството ще има 29 члено 
ве на ССМ.

Бъдещата конференция ще 
бъде съставена от 47 младежи 
и 32 девойки. Според соци 
алния състав тя ще има: 27 
работници от прякото мате
риално производство, 33 уче 
ници, 4 студенти, 5 селскосто 
лански производители и 10 чле 
нове от останалите професии 
и занимания-

гациите: във всяка делегация 
има най-малко двама души, 
а в някои дори или 5 младе 
жи и девойки.

Младежите в трудовите орга 
низации са също били включе
ни във всички тези акции, а 
значително внимание обърнаха 
и на уреждането на своите 
предприятия.

Младите също участвуват 
и в изпълняването на деле
гатски функции в съветите 
при Общинската скупщина 
— 4 в обществено-политиче
ския, 2 в съвета на сдруже 
ния труд и 4 в съвета на 
местните общности.

Особено крупни резултати са 
постигнати в залесяването на 
голини. През пролетта на 1977 
година над 2 500 младежи от 
общината е осъществило над 
25 хиляди часа в тези акции, 
които са провеждани в чест 
на Титовите и наши юбилеи.

БОГАТА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

Предизборната 
започна с трудова акция. На 
акцията, състояла се на 18 
март т.г. в чест на изборите 
за делегации и делегати, ня 

младежи и де

дейност

На работа По този начин е последова
телно провеждана програмата 
на ОК на ССМ, с което са и 
реафирмирани 
трудови акции, като един , от 
значителните елементи в про
цеса на социалистическото и 
самоуправително 
на младите.

колко стотин 
войки от ооновните организа 
ции на сдружения труд, учи 
лищата, селата и пр. участву 
ваха в залесяване на околните 
ерозирани площи и голини.

За първичните организации 
селата на общината е харак

терно, че са обърнали значите 
лно внимание на културата и 
спорта. Много организации ре
довно са подготвяли и из-

Седемдесет девой- 
от гимназията 

са с успех за- 
шестмесечната поли- 

школа, която е работи 
програмата на работни-

младежта. 
ки и младежи 
„Й. Б. Тито”

в младежките

вършили 
тичесна 
ла ло I

ВИСОКА ЗАСТЪПЕНОСТ В 
ДРУГИ СТРУКТУРИ Младите и с други акции, 

всъщност ще направят под 
готовката за 1 смяна бригади
ри за младежката трудова ак 
ция на автомобилния път. 
От Сурдулишка община ще 
участвуват една бригада с 
50 души край Велика, пла

Младите в Сурдулишка об- 
са в ос

възпитание
щина най*численни 
новните и средни училища — 
общо 1600 души. В организа 
циите на сдружения труд има 
към 700 младежи и девойки, 
на село около 900, а в града 
— около 120 младежи и девой

МЛАДИ ПОЕТИ

Христина ПанайотоваЧовек на.

Поправка Оовен това, 15 младежи ще 
участвуват в състава на меж 
дуобщинската трудова брига 
да през септември на авто 
мобилния път и през ноем
ври на железопътната линия 
ШамаЦ — Сараево.

1ни.
Тяхната численност, а и 

сравнително 
им донесе в съставите на ръ 
«овОДствата, 
те тела и

богата активност
Човек — една истина, 
родена в сърцето, 
едно страдание 
на душата.

Човек — една обич, 
родена в мечтите, 
една лъжа 
в живота.

самоуправителни 
органи да участву 

с процент от над 25%, 
което се счита за извънре
ден успех.

Тана например от общо 
59 секретари в първичните 
организации на СК — 17 ду 
ши са младежи, а 19 души 
са заместник-секретари, 
секретариатите на първичните 
организации иа ОК има 84 мла 
ди, в Общинсната нонферен 
ция на СКС — 26, а в Об 
щинония комитет на СКС — 
4 души.

С голям процент младите 
участвуват в състава на деле

В миналия брой на вестника 
„Млади поети 

„ФЕВРУАРИ" 
АРСО ТОДОРОВ,

ватв рубриката 
стихотворението 
е от автора

от Тодор Момчилов.

Предприемат 
за организиране на съюзната 
анция „Влаоина 78".

Младите считат, че в Сур 
дулица ще им бъде

изграждането на водо 
участъци,

се мерки и

а не
дове-Автор на стихотворението 

„РЕКОЛТА" е Тодор Момчи-
ЛОВ.

рено
лровод на онези 
нъдето механизацията не мо 
же да действува.

От казаното личи, че преди
зборната и изборна дейност 

младите ще мине под 
знака на редица трудови ан 
ции.

В

еСледователно, изпуснато
името и презимето на 

поет Арсо Тодоров.
Човекът
едновеременно е 
и истина, 
и лъжа.

само
младия на

Реданцията со извинява на
автора и читателите за допу
снатата грешна.

Деница Илиева Ст. Н.
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ДИМИТРОВГРАД

Сградите но Ящктш 

почивни станции Добра работа на стрелците
■ ■ * терени за учения- но ре

шение не може да се намери.
касае до обезпеча

гатстрелците първи от воични 
спортисти проведоха годишна 
нонференция.

На 12 март в Димитровград 
изборна нонферен 
шинония стрелне

Що се
ването на средства за състе 

други потреби, стрел 
съюз се е отнесъл

се проведе
Ще се строят пътища Д° 

Романовсна, Нодина и Драи- 
чина махала които се намират 
в различни посоки от Божица 
— център.

Общата дължина на този 
пътища възлиза на оноло 6 
нилометра. Иман в трите маха 
ли живеят около 45 доманин 
ства.

Построяването и поправна 
«а пътищата за сметна на ме 
стната общност в Божица ще 
-извърши строителното „пред
приятие „Хидротехнина от 
Белград.

Тъй нато „Хидротехнина"от 
Белград завършва построява
нето на обектите на втората 
база на Влаоинските водоцен 
трал и в района 'на Лисина, то 
.населението от Божица на 
събранията на гражданите и 
трудовите хора и местната оо- 
■щност от Божица с представи 
тели на ОС в Сурдулица и 
Хидротехнина" се договориха 

сградата, -която служеше нато 
ресторант на работниците 
Божица и още няколко бара
ни да -не се събарят.

зания и 
чеюкият
до Общинската скупщина, о- 
баче досега оттам не е полу 

-положителен отговор.чен

Получава се впечатление, че 
на обществено-по 

работници и об
отношение 
литич вените 
ществежо-лолитичвените орга

стрелчесния
спорт не е изправно -и че ще 
трябва да се промени. На 
стрелчесния спорт не е из 
правно и че ще трябва да се 
промени. На стрелчесния спорт 

Димитровградска община 
ще трябва да се задели мно 
го -по-голямо внимание.

КЪМнизации

в

Срещу -известно обезщетение 
от ОС в Сурдулица същите 
ще бъдат отстъпени на някоя 
туриетичеона организация- 

Тези обекти ще разполагат 
с 250—300 нревета за отдих 
и почивна.

в

★
известно около 30 

, Маричева и Ма 
(Божични район) 

шрокопяването на тунел 
за отвеждане водите от язо- 

Лисина във Влвоинско

Досегашната дейност 
стрелчесния съюз в община- 

положително. 
програма

наКанто е
домакинства в 
н-ина махала ( 
след

та е оценена 
Приета е и 
за работа, в която са набеля 

покрай изтъкнатите два 
още някои въпроси, 

разрешаване до 
степен ще зависи масовизира 

този спорт. Ще тряб 
да се създават нови стрел 

чески активи и дружества на

нова

Училищата от равнинните 
на СР Сърбия и оста 

републики ще

занивира в
езеро останаха без вода за 

домашна употреба.

от чие 
голяма

предели 
палите наши 
имат възможност за организи
рана почивна на своите учени
ци сред този незаменим пла
нински предел, чист въздух и

спортна стрелба в Димитров
град

Новопроизведените съдии по то
пиене и

Тя изчезна, промени посо- 
ната на движението си.

Заради туй Власинсните водо- 
централи от Сурдулица ще ин 
вестират тази година построя 
ването на водопроводна дъл
жина от два нм до Маричева 
махала и четири км до Маки- 

П ро ен тос м етн а т а 
(в материал и работна ръка) 
възлиза на оноло 140 хиляди 
динара.

нето наНонференцията на стрелци
те беше добре подготвена и 
с успех приключи с работа 
та си. Оценено беше, че през 
изтеклия период нонференция 

съставена от делегати на 
терито-

За първ път кон 
проведе на 

При това

ваоки съюз. 
ференцията се 
делегатски начала. терена.

Подчертано бе и тясното 
сътрудничество с лоделения- 

ЮНА, Съюза на бойци

студена вода.
та,БЕЛЕЖКА та на

те, Съюза на запасните ста 
рейшини и др. организации.

стрелци

стрелчесния съюз, 
риалната отбрана, съюза _ на 
запасните военни старей ши
ни, Съюза на бойците, сенре 
тариата по народна отбрана, 
на ССРН. синдиката, и др. ор 
СВР, Общинската нонференция 
ганизации успешно е работи-

★ Босилеград без 
сервизни услуги

Местната общност в Божица 
във финансовия си 
1978 година обезпечи около 
50 хиляди динара за поправ
на на стари и построяване на 
нови махленени пътища.

Единадесетмина 
получиха значки „отличен стре 
лец”.

план за
на махала.

Решено беше съшо тана не 
колцина стрелци от състава 
«а общинската организация 
да бъдат обучени в треньори 
по спортна стрелба. Отче
тено бе, че от десетина стрел 

две другарки с успех 
са издържали изпит за съдии 
по спортна стрелба. За пред 
седател на нонференцията е 
преизбран Михаил Иванов.

Въпреки непрекъсна
то нарастващите нуж- 

в Босилеград все 
още няма нито една се 
рвизна
чиито услуги 
звали и хората от се 

Доманинствата 
все повече се обзавеж
дат с различни елентри 
чеоки уреди, броят на 
телевизорите вече въз 
лиза на 600, а повече 
от 400 лица притежа
ват леки кола. Всично 
това говори за потреби 
те от постоянни и до 
бре организирани сер 
визни услуги.

В сегашния момент, 
може би, в Бооилеград 
няма условия за отнри 
ване на различни серви 
зи. Обаче, съвсем си 
-гурно е. че за поправ 
на на телевизори, ради 
опарати, перални маши 
-нини, леки кола е край 
-но необходим сервиз.

-При липсата на та 
нива, трудещите се в 
Бооилеградсна община 
най-различни 
сти, и се излагат на 
големи разходи. За по 
правна, например, на те 
левизор трябва да се 
чана най-»малко петна- 
ест дни. Обикновено 
за такъв период от вре 
ме тун идват от сервиза 
на Електронната проми 
шленост в Ниш. Друг 
е въпроса колко тези 
услуги са качествени, 
защото се вършат на 
бърза ръна и най- че 
сто без технически съ
оръжения- Подобно се 
организират и нянои 
други оервизни услуги. 
Ето защо бооилеград- 
чани ггри такова поло 
жение са принудени да 
отиват в по-големите гра 
дове във вътрешността 
и там да вършат по
правки на телевизори, 
паралелни, кола...

За решаването на про 
блема на сервизните 
трябва да се погрижат 
в Босилеград и органи 
те на Общинската упра 
-ва.

ла.ди,
Но и покрай това две осчов 

ни причини са пречели в ра 
ботата й' липсата на подход 
ящи терени за учения с ма 
лоналибрена и въздушна пуш 
на и -недоимъ нът на материа
лни средства. От-няколко годи
ни насам вече стрелците лредпа

работилница, 
би полБАБУШНИЦА ци

лата.Започна строежът на 

Здравния дом м. и.

ОПАКОТО НА ВЪПРОСАда, в която ще бъдат поместе
ни воични здравни служби: от 
диопансер -по обща медицина, 
за пръдоболни. за майки до 
диспансер за трудова медици

Здравния дом в Бабушница 
строи „Прогрес” от Пирот.

Тези дни -в Бабушница за 
почна да се строи нов Здра 
вен дом, от нанъвто Бабушни 
ца и цялата община отдавна 
имат голяма нужда. Спирка — по 

лично желание
на.

На -площ от около 1 000 нва- 
дратни метра .недалеч от ста 
рата сграда на Здравния дом 
ще изникне нова модерна сгра М. А.

Има случаи, когато човек не 
може да повярва на очите си. 
Не може да повярва, че и то 
ва е възможно.

Така става и когато в Званци 
пристига Сандо водач на авто 
бус в автотранспортното 
приятие от Пирот.

Поради някакви си собстве 
ни съображения, той в Звон- 
ци не спира на спирката, нъ 
дето е определено и 
спират воични други автобуси 
и на лиротското автострзнопор 

“ предприятие, и на „Ниш-

За своеволието на този во

Църни връх» на дач е известно на дирекци
ята на автотранспортното 
Пирот, обаче нищо не се пред 
приема.

» в

Просто, там си пра 
вят оглушки и «е искат ,да 
ое вслушат”пред в гласа на своитрудно-
те клиенти.

Възниква въпроса: може 
ли един водач на автобус до 
там да се забрави и с него 
да се разпорежда, тана нато 
чели е негов, собствен?

нъдето

тно Има ли се предвид интере- 
на автотранспортното, за 

щото е сигурно, че с едно та 
отношение към пътни 

ците — те неохотно ще скло 
нят

експрес .,
В случая — меродавно е 

неговото „желание”, неговата 
дума е последна. Той не опи
ра на автобусната спирка 
стотина метра по-далече 
създава на хората големи не 
ориятности.

са

кова

а да пътуват с автобусите 
на пиротеното 
тно.

нато автотранспор-

Именно. щом автобусът на 
пиротеното предприятие се 
зададе отнъм ооновното 

— започват

Впрочем — в автотранспор 
тното са длъжни да спазват
и законопреДписанията по дви 
жението и нинан не смеят да 
допуснат
Дачи на превозни

учиЛ!ище
кой ли е водача.

Защото ако е Сандо — знае 
се, «яма да спре «а оиределе 
мото място, и хората 
«набързо багаж,

догадки:
отделни техни во 

средстваОт тържеството в „Църни връх"

Да ги нарушават, 
ния случай във вреда на пред 
-приятието.

в нонкрет-Това тържество беше удо 
момент и за обсъждане 

«а възможностите на „Църни 
«връх" в развитието на туриз 
ма и гостилнмчарството в об

Тези дни гостилничарсното 
предприятие „Църни връх" 
в Бабушница чествува 30 
години от основаването си. 
На -13 работници, прекарали 
«а работа в -него над 10 годи
ни, председателят на работ 
кичеония съвет Любомир 
Станнович връчи ръчни часов
1НИЦИ.

взимат
„ деца и друго
и се давзт В едно надбягва
не, за да стипнат на мегавата 
спирнам4

бен

Къде ще 
ако есени от водачите, започ 
ме сам да си определя спир 
ните? ...

му излезне нраят
За-щото тойшината до нрая на средно- 

срочния план.
ако се разсър

ди може да направи кръ
гом и да си се върне без 
тни ци...

пъ-В. В.М. А.
М. А.
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СПОМЕНИ ЗА ПАРТИЙНА РАБОТА 
КОЦА ЕЛЕНКОВ: ОТ ПРЕДИ 50 ГОДИНИ

въден СЪМ съо Станко Пауновнч
— Защо ме питате?
— За печата. За момент Коца 

стаята >в «оято бяхме 
се много 
ци и писма.

Ето, печата забележи 
процес, до който 
след

Намерихме 
едно писмо на СНОЮ от Ди 
митровград изпратено до Цен 
тралния комитет на ЮКП и
СКОЮ през 1928 година. __
Знаем, че по това време си 
бил член на ЮКП. Спомняте 
ли си нещо за това писмо?

— Спомням 1СИ, 
не спомням, дори зная наизу 
ст части от това пиомо — ка- 

КОЦА ЕЛЕНКОВ, 
изненадан и зарадван от 
сещението ни. Очите с 
жняха. Той <не «риеше 
те си...

напуона 
и дон е 

'Пожълтяли вестни-

ваха имената. Милан Марин 
кович, Илия Милованович, Стан 
но Паунович, Димитрие Стоил 
кович, Савка Тасич, Велимир 
Стаменович, Коста Маринко- 
_ Костадин Неделкович 
Риста |Колицич, Мили вой Фе- 
ликс, Светомир Марич, Ж|иво- 
ин Томашевич, Йован Кръстич, 
Манойло Джорджевич, Йордан 
Стоянович. Младен Глигорие- 
вич, Власаки Цветнович, Ко
стадин Костич {Коца Еленнов), 
Кръста Йович и Иван Ивано- 
вич.

един 
се стигна 

провала в партийната 
организация «а Ниш. Полиция 
та успя да открие 
връзки в Цариброд 
ва през април четирима

на Партията. 4 Между тях 
бях и аз. Откараха ни в Ниш. 
Аз бях с групата комунисти 
в околийския затвор, а друга
та група, която беше повърза

вич,

и нашитекак да си
и аресту-

членовеза много
по-

му овла
' СЛЪЗИ-

— Най-гол ям о впечатление 
по време «а процеса ми остави 
Станко Паунович. Той ни на
сърчаваше. На съдиите открито 
говореше. Спомням си нато 
днес, ногато застана пред пред 
седателя «а съда и наза. „Сво 
бода ,не очаквам от този съд, 
но от пролетароката револю 
ция, затова все едно ми е 
колко години ще ме осъдите. 
По време на съденето, което 
продължи една седмица, Ста 
«но Паунович веднъж наза о- 
бръщайни се «ъм председа
теля «а съда: „Вие сега съди 
те, но ще дойде време нога
то ние ще съдим". Знаех че 
Станко по време на провала 
в партийната организация в 
Ниш е бил войник и аресту
ван е в Славонски Брод.

Голямо впечатление ми на
прави и отбраната. Това бя
ха известни адвокати Саво 
Мичович. Драги Тасич и Ми
лош Царевич. Спомням си как 
те навлизаха в остри дуели с 
председателя на съда Никола 
Огорелица и държавния об
винител Добрич ич.

ооо
Това бяха спомените на ста 

рия партиен работник от 1928 
година. Година в която по
беди антифранционната ли
ния «а Й. Ьроз в Загреб и го 
-дината в която комунистите 
от Ниш, Пирот, Лесковац, Ца 
риброд, Зайчар също така 
застанаха на антифракционни 
позиции в редовете на ЮКП 
и бяха съдени зарад своята 
партийна деятелност.

ооо

КОСМОСЪТ СРЕЩУ РАКАПричина за посещението на 
Коца Еленнов в Белград, къ 
дето сега живее 
сионер -със съпругата си На- 
да е намереното партийно пи
смо, изпратено до Централ
ния комитет на ЮКП от 
членовете на СКОЮ от Цари 
брод по повод „Откритото пи
смо" на Коминтерна до чле 
новете на ЮКП. Писмото се 
намира в 'Народния музей в 
Ниш, но няма данни за автори 
те на това писмо и обстоятел 
ствата при които е изпратено 
до Централния комитет на 
ЮКП. Малко се знае и за ра 
ботата на партийната органи 
зация и СКОЮ в Димитров 
град по това време. Тръгнах 
ме първо в дома на Коца Е- 
леннов в Белград.

— Бях насиер на партийна 
та организация в Цариброд. 
Знаех, че организацията има 
седем члена и 12 члена на 
СКОЮ, но не беше ми изве
стно кои са били членове. Ра
ботеше се конспиративно по 
„система тройни”. Аз бях по- 
вързан с Власаки Аленсов. 
Той беше секретар на партий 
ната организация- Той беше 
отличен другар и комунист. Ра 
ботеше много. По време на 
прехвърлянето на другаря 
Моша Пияде за София през 
1922 година, нъдето той при 
съствува на Балканската нон 
ференция на Комунистически 
те партии, Власаки беше гла 
вен организатор.

като пен
(Продължение от миналия брой)

востепенна роля в борбата 
срещу рака.

БЛИЗКИТЕ ТРИ ЕТАПА

Бъдещите летящи орби
тални фабрики .ще имат и 
свои фармацевтични отдели, 
защото там при абсолютно 
стерилната околна среда мо-

Съветсната космическа про 
грама предвижда три етапа 
на развитие, 70-те, 80-те и 90- 
те години на нашия век. През 
нашия, първия етап, в Космо
са работят станции от типа 
„Салют” с основни данни, те
гло 18,9 тона, дължина 20 ме
тра, диаметър 4,5 метра 

100 куб. метра, 
могат да се свързват по някол 
ко страници, изстрелват се 
с ракети с мощност 60 ми
лиона нонси сили, обслужват 
се от космически кораби от 
типа „Съюз" с тегло 6,5 то
на, дължина 93 метра, диа 
метър 2,6 м и обем 10 куб. 
метра, енипаж до трима ду 
ши, една станция „Салют" 
може да работи повече от две 
години.

През 'втория етап се 
предвижда сглобяване на но 
смически

Орбиталната фармацезтина орбита
открива интересни перспенти отделни части ще се изпра

и пределектрофорезата, ко ' щат в орбита с космически
„совалки" — редовни космиче 

рейсове, екипажът на 
такива станции ще достигне 
24 души, а самите станции 

„работят" в Космоса до 
десет години.

Третият етап, предвиден за 
90-те години, ще се харанте 
ризира с големи космически 

монтирани в Космоса 
от специални буксирни кора 
би, те ще имат екипаж от по 
50 до 150 души. Космическите 
бази от този етап ще бъдат 
вероятно пръстенообразни и 
ще съществуват до сто годи

гат да се 'произвеждат изнлю 
лекарственичително мощни 

препарати. При земни условия 
например «е могат да се из
влекат от серумите 
но чисти антивни

абсолют
вещества,

винаги остават странични, не 
желателни примеси. Произве 
дени в Коомоса ваксини, полу

от болестотворни аген и общ обем 
ти, се отличават с равномерно 
разпределение на съставните 
части. Бактериалните култури 
се развиват там побързо и са 
много по-качествени. Понеже 
при условията на безтеглов
ност бактериите могат да се 
размножават във всички по
соки, те не се прикрепват към 
дъното на някакъв съд- Не е 
изключено, получени 
бита
преброят 
дите и грипа.

чени

и Станко Паунович, беше аре 
стувана в затвора на Банови- 
на. След това ни съдиха в 
Белград. Беше това известен 
процес. Ние отговаряхме пред 
съда за защита на държавата.

Разглеждаме вестниците и 
присъдите. Четем в „Полити
ка" от 22 януари 1930 година. 
ПРИСЪДА НА КОМУНИСТИТЕ

От Ниш. — Вчера в 16 часа 
в Държавния съд за защита 
на държавата са осъдени Ми 
лан Маринкович и другарите 
му. членове на комунистиче
ската организация в Ниш. Дър 
жавния съд намери че са ви
новни и ги осъди..След-

в ср-
вакоини скоро да се 

успешно с просту

станции в самата 
от космонавти, като

ви
ято служи за разделяне и а- 
нализ на различни смеси в 
техниката, химията и медици 
ната. Ефективността на елек 
трофорезата 
на безтегловност неимоверно 
пораства, защото имаме рабо 
та с натоварени частици в 

поле. Засега

ски

Б. Николов при условията ще

За името на ПогановоЛЕГЕНДА

електрическо 
това е единственият метод 
за разделяне на материали от 
един и същ вид според тех 
ните функции млади

бази.
ващия дан едвам осемнадесет 
души решили да работят 
манастирски имот.

Веднага отишли на работа. 
Калугерът им показал нак да 
засаждат и заминал за мана 
стира. Наоила доведните хора 
засаждали лозата с корена на-

Един ден някой калугер от 
манастира минал из долината 
и поканил хората да дойдат 
да засаждат 
лозе. Хората отказали защо
то през пролетта си имали ра
бота на своите имоти.

средата на осемнадеКъм
сети вен, близо до манастира 
св. Йован, в долината на ре 
ка Ерма нямало никакво се
лище. След време край мана 

се заселват 
на ре

на клетки
могат да бъдат 
стари, здрави — от болни. О- 
чевидно космическата електро 
фореза ще има да играе пър

отделени отманастирското

ни.стира взели да 
хора в малката долина 
кичката, която 
Ерма. По това 
стирът
ти и обработването

(КРАЙ)
Калугерът останал цял ден, 

от нъша до къша и 
с „божа" заплаха карал хора- 

дойдат на работа на 
лозе. На след

се влива в 
време мана- 

имал много свои имо- 
им изпол

горе.
Когато слънцето се сирило 

зад Влашка планина калуге 
дошел при работниците,

тичал
На 25 март 1978 година се 

3 години, изпълне 
от как

остави за винаги нашият 
татко и дядо

навършват 
ни с мъна и тъга,

та да 
манастирското Рът

благодарил за усърдната им 
работа и си заминал. На дру
гия ден, когато минал край 
новото лозе, забелязал изма-

население.звало местното ни
съпруг,

мата.
— Бре ПОГАНИ хора! — на- 

той- И навсякъде, нъде- 
то пътувал, той говорил

хора, които живеят 
манастира. Затова

Владимирзал за
поганите

Васовнедалеч от
^аГр0ач»оС-"^^н30В00

В. м. и.
пенсионер от Димитровград

Малки обяви
Минават дни, минават години, а той го няма 

между нас, да се радва на живота, между децата си, 
да им даде топли съвети и родителсна любов. Него
вият лин вечно ще носим в сърцата си и нинога не 
ще го забравим.

Вместо шестмесечен помен 
на брат ми АТАНАС СПАСИЧ- 
ЛИТКАЛО от Димитровград 
внасям нато приложение за 
изграждане на Дома за стари 
и изнемощели лица 1 000 ди 
нара.

ОПЕЧАЛЕНИ:

Съпруга, синове, дъщеря, зет сна
хи и внуци.Загорна Костич, 

Пирот

Ждрелото на
СТРАНИЦА 11
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МОЖЕ ВИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
та. Косато след съденето го 
питали шв търси ли да бъде 
помилован. той отговорил. „Ни 
то бих аз това дал на вас, 

1 милост .
22 май 1942

души от

ВЪПРОСИ:
1. Как загина Раде Кончар?

лечебните свойства па вас искамнито от 
Разстрелян е 
година с оше 25 
Сплит.

на2. Какви са
Нишка баня? построена Чедс Ку-3. Кога и защо е

2. НИШКА БАНЯ има ради- 
— оантивна вода с температу

ра от 35-39 С. Тя лекува рев
матизъм, ишиас, 
дихателните 
но кръвно 
се счита ‘за 
ните бани У нас.

ла?
През февруари 1942 годи 

на полицията узнала ного има 
,о ръцете си. В затвора тон 
бил подложен на най-тежки 

За да узнаят нещо 
'неговата дейност 

Партията те 
и го

болести на
ОТГОВОРИ: органи, ловише- 

налягане и др. и 
една най-лечеб-

герой Раде 
от страна

1. Народният
Кончар бе заловен

в една нелегалустатитене мъчения-Сплит, къдетоквартира езна повече зада помогне на 3. ЧЕЛЕ КУЛА е исторически 
паметнин в Ниш, 
след героичната смърт 
Стефан Оинджелич при Чегър 
(1809), ногато турците искали 
да заплашат въстаналия сръб 
ски народ. За тази цел те по- 

от чере-

бе пристигнал 
партийната

и дейността «на 
му слагали сол в устата

без вода. Той падал 
но нищо не казал

организация, поя 
големи загуби

построен
напретърпя

на 1941 година.
то оставяли
п края

На 17 ноември 1941 година 
той бил открит в една иеле- 

хванат. Кон

в агония,
.на 'злосторниците.разбрал

Дойде пролет и решимо да попрайимо 
* путат за Долиьу малу. Изока бировинат и 
^ около ручък ка подмнримо стоку кои с 
' пату, кой с търнокоп почемо да се вървчимо 

Долн>у малу. Наредимо се покре пу- 
работу. Тува беоше сви, се-

На 19 май 1942 година беше 
фашисткия

квартира и 
себе си имал лъ”<ли

годна
чар при изправен пред

Шибеник. Италианския
строили паметника

загиналите въстаници.документи.ви и същински
съд го ОС7.ДИ «на смърт. Накто 

(Време на разпита и по вре 
съденото той не иаза 

нищо за работата на Партия-

пите наразглежИ докато (полицията
документите той се опи- 

Полицията
В нулите са вградени от 

всяка страна в четиринадесет 
по седемнадесет черепа.

дала пода избяга.тал ме нагоинегостреляла след
улучила в единия крак.

реда1
до-

камто
тат и почемо
л>ащи — и старо и младо.

Некой по едно време каза:
Ставрня Ши-— Бре, човеци

_:т: ( Шишето му йе прекор йоще од пре
ди войнуту, ка млого свърчаше по кръчме-

нема га
шето.

те).
га нема. По- 

. Йе-
Гледамо из народат верно 

чемо да се распрайамо що нейе дошъл 
дни кажу болан йе, друЬи кажу, отишъл у 
град при сина си, треКи почеше да говоре 
дека Ставрия никига не излази на теквея

после по раоо-

I
V..

■■

селсНе работе и предложите 
туту да отиду тройица и да говоре с шега 
що се издвая од народ. Избраше троиица и 
мене избраше ко старога човека кой посто- 
яно работи на путищата.

Надигомо се право у дбма му. Питамо 
жену му дека йе Ставрия, а она одговори:

— Ставрия нейе залудан 
де да чисти „Голему ливаду”. . •

Остайимо женуту и надигомо се та у 
„Голему ливаду". Тамо намеримо Ставрию. 
Събрал шушлак и запалил голем огьи и си 
пуши цигаре.

.
„• 5

Без думи
с-

о— Казвай, ще пиеш т 
още?

— Е, добре — отговаря мъ 
жът, — налей още!

* Малката Мери 
дава майка си.

— Ако не ми дадеш 
за сладолед, в автобуса ще 
те наричам баба.

предупреж-*ко вас, оги- < пари

ооТ
^ — Господин докторе, бихте
Т ли вписали в документите ми. 
X че не съм годен за близък 

бой?
— Защо?

Мотоциклетист, попаднал 
в болница, се вглежда в съ 
седа си по легло.

о

Поговоримо за добитак, за орагье и 
. друЬе работе и видим никой нищо 

питуйе що не йе дошъл на работу.
— Бре, Ставрийо, нийе прайимо пуг за 

ф Долн»у маалу, а тебе те нема, па дойдомо 
да видимо да не си болан. Ставрия върли 
цигаруту, зачуди се и рече:

^ — Що я да идем, бре Манчо. Ли из-
а бирамо делегати они нека опраяю путиша-

Шофйор който идва в съ 
знание след катастрофа, пита 
сестрата.

— Къде съм?
— В номер седемнадесет. 
— Стая или килия-

га не
— Струва ми се, че сме 

се срещнали с вас.
— Нали казахте, че съм да

лекоглед! ... Разбира се, затова сме
тук!! о

■1&
Жена седи зад масата и 

нервно гризе молива.

! -■

— Какво пресмяташ вече 
половин час?

— Ах, не питай! За една 
торбичка пръст платих три 
крони, а сега ме интересува 
колко би струвало цялото зем 
но кълбо.

« та. ..
Видим дека Ставрия нейе разбрал що 

нийе избирамо делегати и не знайе дека на 
работу сви смо делегати. Отидомо дома му 
окнумо учителятога да му обясни некойе 
работе, да види дека йе криво разбрал кой 
требе да работи и на ютре дън ка окну би
ровинат видим Ставрия узел лопату и се 
упутил у Долн>у малу.

: Iох
о

!
Мъжът се върша пиян в нъ 

щи. Жена му залепва един 
шамар.

МАНЧА
Без думи
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