
ШтстВо\ С указ на президента 
ма 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 
заптието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.

* Ф€С т ним 6 ъ лг А РСК А т ЛМ А
народност е сфр югослдаи* »

12 МАЙ 1978 * БРОЙ 858
* ЦЕНА 1,20 ДИНАРА ГОДИНА XIX

НА СЕСИЯТА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 5 МАЙАкценти

УЧРЕДЕНА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯЗа
навременно
планиране

Добривое Видич — предсе- 
на Председателството

избраният председател на 
Скупщината Душан Чкребич 
между другото заяви:

дател
на СР Сърбия, Душан Чнребич 
— председател на Снупщина-

иА:
ш

—Скупщината е място за де 
легатско решаване, нъдето 
се срещат различни интере 
ои, борба на мнения и утвър 
ждава политиката. Тя тряб 
ва да бъде център на ини 
циативи, на самоуправително 
съгласуване на становищата,

та, Иван Стамболич — пред 
седател на Изпълнителния

в-
шсъвет

Неотдавна 
скупщина 
прие
но-мкономическото 

на общината за период .1976 
—1980 година, и за 1978 го
дина. Делегатите дадоха пъл 
на подкрепа на програмата. Но 
в разискванията 
кретай забележки, които 
могат и не трябва да се пре 
небрегват. В това отношение 
бихме изтъкнали 
на секретаря на ОК на 
в Димитровград —
Венко Димитров, който меж 
ДУ Другото каза:

Общинската 
в Димитровград 

програма за обществе-
а»Делегатите на 

та на Скупщината на Сърбия 
на 5 май т. г. се събраха на 
първата учредителна сеоия и мз 
браха председател на Председа 
телството на СР Сърбия, пред 
седател на Скупщината, пред 
седател на Изпълнителния съ 

и други отговорни ръко

трите съве

развитие

ОЙ споразумяване и договар 
В новия мандатен пери 

трябва да11имаше кон-
од още по-ясно 
покажем, че делегатската сис

не
Щ

тема означава система на 
обективно и рационално реша 

Това от нас търси гол 
активност, упоритост и 

последователност, та 
ворните обществени задачи 
успешно и колкото е възмо

■:вет
дискусията 

СКС водители.
■ Iдругаря За председател на Предсе- 

СР Сърбия бедателството на 
избран Добривое Видич, член 
,на Изпълнителния комитет на 
Председателството на ЦК на 
СЮК, а за подпредседател 
Бранно Пешич, член на Съюз 

изпълнителен съвет. За

отго-Ц
— Проблемите на планира

нето нямат третман, какъвто 
заслужават. По-миналата годи
на беше приет и Занонът за 
основите на обществено пла 
ниране и обществения план 
на Югославия, който трябва 
да бъде изходна основа 
системата 
планиране от страна на всич 
ки субекти. Във връзка 
значението на Закона приех
ме и конкретни заключения, 
но практиката показва, че 
недостатъчна степен ги про
веждаме в дело.

жно в по-голяма степен да из-шшя
Добривое Видич Душан Чнребич пълняваме...

•ния
членове на Председателството 
са избрани: Радован Панто- 
вич, Драгомир Нинолич,
Сабо, Драгутин Тешич, Брани 

Шкембаревич, Добривое

ПЪЛНИ СЕ ЕЗЕРОТО В ЛИСИНАв
на обществено

Ида
със

‘ЧА
слав
Бошкович, Райно Йечменица, 

Рис та
в

Любомир Петрович и 
Йованович.

Най-големи пропуски в про
грамата за обществено-иконо 
мическото развитие на общи 
ната се явяват поради обсто
ятелството, че не е С7,здаде 
на най-оптимална основа за 
изготвянето й- Всъщност пла 
новете и програмите в ос 
новните организации на сдру 
жения труд и самоулравител 
ните общности на интересите 
не се изготвят на желаното 
равнище, а освен това се из 
готвят с голямо закъснение. 
Естествено, това се отразява 
и върху закъснението на 
програмата на общината. Зна 
чи, приемаме програма с три 
и половина месечно заж^сне 
ние, понеже плановете се 
приемат все до края на пър
вото тримесечие 
Димитров.

Затова, каза на края Дими 
тров, е необходимо с прие
мането на програмата да до- 
дадем и определени оценки 
за нежеланите прояви в тази 
насока и конкретно да кажем 
защо към планирането се от
насяме толкова неотговорно.
А едно такаво заключение 
има и смисъл и оправдание, 
понеже се касае за твърдо 
важна задача, намираща се 
пред всички ни.

председателДелегатите за 
на Скупщината на СР Сърбия 

Чкребич, до- 
председател на Из-

избраха Душан
сегашен

Съвет, а запълнителния
подпредседатели: Алюш

Исо Негован, Славолюб ■*тж&Га-
ши, 
Рашкович, Милош Милосавле-

Петар Йованович.вич и

.на Изпълни- 
на СР Сърбия 

Стамболич, секретар

Председател
телния съвет 
е Иван
на Изпълнителния комитет на 
ЦК и СКС, а подпредседато-

Милан Драгович, Кръстали:
Маркович,Аврамович, Велко 

и Радое Стефанович.

избра и чле-Сиупщината
на Изпълнителния съвет

Язовирната стена в Горна Лисина
мове Власинсното 

огромен
изтъкна май една част от Лисин- 

двсет
метра и ще се влива във 
езеро. Сетне ще минава през 
тунел и от височина от 883 метра 
движи
водоелентричесна система.

От четвърти
сна клисура стана езеро, точно в 
часа, в присъствие на обществено-полити- 
месиите ръководства от Босилеградсна и 
Сурдулишиа община, на строителите 
многобройни граждани, започна да се 
Пълни новопостроеното анумулационно 
езеро. __п

Язовирната стена широна 220 и 
на 53 метра спря водите на Божична и 
Лисинска реки. Тун годишно, на площ 
три квадратни километра, ще се събират 
100 милиона кубически метра вода, йон- 
то ще се прехвърля въи Власинсно езе
ро, построено преди три деситилетия- 
Две мощни помпи във всяка секунда щ 
захващат озерото по 7,5 кубически мет
ра вода и ще я изхвърлят на височина 
от 382 метра. Оттун водата ще тече по 
тунели и канали в дължина от 20 кило-

секретарии републикански
области. ще

за отделни Власинснатадесет агрегата на
сесии съветитеНа отделни 

избраха 
Председател

свои председатели, 
на Обществено- 

съвет е Милу 
М|Илошевич, на Съвета 

труд — Бра

сеНачинът, на нойто водите ще 
обратно е оригинален и 

в нашата
смял 

страна,
реализиран от наши проентанти и строи
тели.

върщат 
подхват — единственвисо-

политичеокия

тин езерото и остана- 
елентри-

С изграждане на 
лите обенти, производството на 
чесната енергия във Власинсните водное 
лентричесни централи ще се повиши 
150 на 320 ниловат-часа. Тази енергия Щв 
има отделна стойност, понеже ще се 
ползва ногато е най-необходимо и ногаго 
останалите централи работят с намалена

в. в.

сдруженияна
Пенезич и на Съвета 

Миодраг Богда
отмиела в 

на общините
но&ич.

Обръщай ни се към делега 
съвета ново

мощност.
тите на тритеА. Д.



азиатски страни _____разговори
стрз^и

ПОСЕТИ ПОВЕЧЕМИЛОШ МИНИЧМАКЕДОНСКИЯБЪЛГАРСКИЯТ ПЕЧАТ ПО ПОВОД НА 
ЮБИЛЕЙ УспешниприятелскитеПрисвояване на 

Гоце Делчев и на 

Илинденското 

въстание

конфликт тежко пада и 
(НЯ Виетнам « на Кампучия, 
толкова повече че тези две 
'тоани тъкмо неотдавна изле 
знаха от дългогодишна иаро 
доосвободителна воина, иоято 
им нанесе много жертви и ра 
зрушения-

зи

В неделя, па 7 “айгг-„пзния председателят на Смолния 
изпълнителен съвет и съюзен 
секретар на външните рабш 
Милош Минич пристигна в Бел 
град след няколкодневно го 
посещение в повече азиатски 
страни. В изявлението 
аерогарата в Белпрад 
Минич говори за сърдечното 
м приятелско посрещане в те 
ЗИ страни и за голямото ува 
шепие към президента 

— разговорите, ноито 
всички посетени пРия™'1“™ 
страни водихме с наи-висшите 
ръководители успешно послу 
жиха да обменим мнения във 

по-нататъшното раз 
взаимното сътрудии 

за аитуалнитв между 
въпроси, специално 

задачите

Под.1редсеАа^л>'ттеЯ^ 
Съюзния сенре
-“"„авьНШнГв Р-*>
ти Милош Минич посе-
^айлВаИнд?,аМИнАи.ь 
Лаика и Бирма.

тар

си на 
Милош — Г1ос©щенията и разговори 

водихме — заявиноито
Милош Минич — още 
ни убедиха, че движе 

необвързаните стра 
оглед натисците, 

вършат върху него 
проблеми и тру- 

които се среща — 
укрепва и има

те,
Вие накрая 

повече 
нието на 

— без

страни 
Минич меж

социалистически
тнам и Нампучия 
ду другото наза:Тито.

ни,ВЪВ
които се 
и сериозните 
дности, с 
и по-нататъ»

по-важна роля в опазване 
то на пълната

необвързаните страни, 
решаването на антуалните меж 
дународни проблеми и в уси 
лията за опазване на мира и 
изграждането на нови равно
правни международни полита 
чески и икономически отноше

посланията 
коитов— Ооновното

на президента што, пмтй на
■връчих на Ръководителите н 
Виетнам и Нампучия, а ноито
бяха предмет на тяхното
ючително внимание, е 
т0 гледище във връзка с 

конфликт и призивът, вь 
по-скоро да намерят 

мирно решаване на 
въпроси, довели до

„Работническо 
сегаИнтересни сравнения списането на

Дело” — по същия повод преди 30 години и

СОФИЙСКИЯТ печат тези 
дни публикува материали за 
Гоце Делчев по повод 
дишнината от смъртта му. На 
този великан на национално- 
оовободителната борба на ма
кедонския народ нъм края на 
деветнадесети век и начало
то на двадесети век авторите 
на тези материални припис
ват място в историята 
българокия народ. Танова при 
свояване се прави и с Илин
денското въстание на маке
донския народ.

Нито в една от четири ста 
тии не се споменават нито 
македонският народ, нито не
говата национална общност 
Социалистическа република 
Македония-

Нато напомня, че гибелта 
е попречила на Гоце Делчев 
да участвува в Илинденското 
въстание, партийният орган 
„Работническо дело” това 
величаво събитие в историята, 
на маекдонския народ про
възгласява за „епопея, която 
остава сред най-славните 
страници на българската ис 
тория, която е немислима 
без делото и жертвата на то 
зи велин син на българския 
народ".

Със същия стремеж на 
статията във вестник „Земе
делско знаме” пише: „Гоце 
Делчев падна тогава, когато 
най-много беше необходим на 
своя народ. За този българ
ски народ, той е правил всич 
ко възможно.”

По повод днешното писане 
на „Работническо дело е ин- 
тереоно да напомним какво 
писа този вестник за Гоце 
Делчев преди 30 години — 
по повод 45-годишнината от 
гибелта му и годишнината от 
избухването на Илинденсното 
въстание.

всевръзка с 
витио на 
чество,

независимост
В броя ои от 6 май 1948 

година на страниците на то
зи вестник пише за Гоце 
Делчев, че е 
манедоноки 
тол на манедононата револю
ционната народноосвободител- 
на борба, че е бил неин „иде

----- ” и че самоот-
влязъл в борба за

вна
75-го народни зинай-големият 

оин, пърооапос-
антивността и 

ноито с» намират днижо 
на необвързаните в

за можно 
П'ьт за
спорните
конфликта между тя*- * •

ноето видяхме и узнах- 
останахме убедени, че то

пред 
нието
навечерието на важните сре
щи.

Във вр7,зиа с 
между двете н-еобвързаии и

оноваконфликтаолог и стратег 
вержено 
„освобождение на своя поро
бен народ още през 1892 го 
дина, когато била създадена 
Вътрешномакедонсната 
юционна организация 
РОГ,

ния-
мо

на

НА 9, Ю и 11 МАЙ СЕ СЪСТОЯ

СЕДМИЯТ КОНГРЕС ИА СК НА БОСНА И ХЕРЦЕГ1ВИНАревол
(ВМ-

На страниците на „Работни 
ческо дело” от 31 юли 1948 
година, в тезисите на масо
вата обществено-политичеона 
организация Отечествен фронт 
за „македонското илинденсно 
въстание” можеше да проче
тем, че това е било „велико 
македонско въстание” и „ела 

революцио 
македонския

НРУПНИ ПОСТИЖЕНИЯ в РЕПУБЛИКАТАРАВНОСМЕТКА ЗА
зации на сдружения ТРУД без 
ООСТ, 293 трудови общности, 

организации на 
Отшестия 
броя на 

на СК се увеличи

възлиза на 3,3 
милиарда динара. Да посочим 11180
то стойностКомунистите, работническа

та нласа и трудещите се 
СР Босна и Херцеговина на съ 
стоялия се през 
Седми конгрес на партията 
сумираха и отчетоха изключи 
телни постижения в общество 
ното и инономическо преоб 
разование на републиката през 
изминалия четиригодишен пе 
риод. През този период Бо
сна и Херцеговина изживя 
твърде интезивно развитие. 
Данните говорят, че от 1972 
до 1976 година общественият 
продукт в републиката е уве 
личен с 28,5 на сто, инвести 
рани са общо 76774 милиона 
динара, нсатаняването на 
работа е вървяло с 5,5 на 
сто годишно, потреблението 
на електроенергия е увеличе 
но с 43 на сто, двойно е уве 
личено числото на селсносто 
ланските машини, построени 
са и модернизирани около 1800 
км пътища, построени са над 
157 хиляди апартаменти и пр.

Със средства от самооблага 
не през същия период са 
изградени много обекти, чия

в пет сложни 
сдружения труд. 
конгрес до днес 
членовете 
с 73 процента, така че днес 

работническата

само някои данни: 
км местни пътища, 255 осноз 

1523
седмицата

ни и средни училища, 
електрифицирани села и още 
много обекти за потребите на 
културата, спорта, здравеопаз 
ването, детената защита и

вна епопеия на 
нната борба на 
народ, на неговите неспирни 
стремежи за освобождение и 
независимост." В тези

авангарда на 
класа в тази релублина числи 

260 хиляди членове дей 
в над 8 хиляди пъР

над
ствуващи 
вични партийни организации.

под.
С други думи промешлено 

стта се развива с бързи тем 
асъщо така и остана- 

Решителна

тези-
ои съшо така се напомня, че 
българската буржоазия и мо- 
нархизъм гледали на 
дония като на „обект за зав 
ладяване", а на македонското 
революционно движение като 
на „обект за подчиняване на 
своите завоевателски интере- 
ои”.

пове.
лите отрасли, 
роля в развитието на Босна 
и Херцеговина трябва да има 
промишлеността, която през 
периода между двата конгре 
са доживя качествени проме

Мак е- ЗА 15 МАЙ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

Сесия на Скупщи
ната на СФРЮ

ни.
Първата сесия на Скупщи

ната на СФРЮ ще се състои 
на 15 май т.г. На съвместно 
заседание Съветът на репуб 
липите и областите и Съюз
ния съвет ще изберат предсе 
дател и подпредседатели 
Скупщината и Съюзен изпъл 
нителен съвет, а на отделни 
сесии председатели и 
председатели на съветите.

Всички постижения са ре 
зултат от динамичното разви
тие на самоуправлението, ко 
ето отнрива нови простран 
ства забъдещото развитие и 
прилагането на Конституцията 
и Занона за сдружения труд. 
До края на миналата година 
в Републиката бяха учредени 
2203 основни организации на 
сдружения труд, 1448 органи

С такива оценки за Илин 
денското въстание беше про
никнат и собствения комен
тар на „Работническо дело” 
от 1 август 1948 година, с 
който бе придружено честву- 
ването на 45-годишнината от 
това въстание.

на

под-(Танюг)

ИЗВОДИ ОТ ОСНОВНИТЕ ТЕЗИСИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ СТАНОВИЩАТА И ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

Делегатската система в самоуправи 

телните общности на интересите
1. Делегатското

ЪрштЪо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Иялим всмм Пвтън
Урямда редакционна решаване 

по въпрооите от компетенции 
4 те на енупщините на 

ствено-шолитическите общнос 
ти е от изключително значе 
ние за преодоляване 
ществуващите елемент-и 
делението на труда и управ
ляването 
боти.

'ния взимат енупщините на 
републиките и на

иеяегма

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Гмвм и отговор**

мдантоа
СТОЯН СТАНКОВ 

редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

: директор — 
46-454, Редакция 52-751

ността на делегатите 
гациите за работата 
работата 
ла и под.

и деле- 
им и за 

на делегатските те

моуправлението, съгласно Кон 
ституцията и Занона за сдру 
жения труд.

3. Делегацията 
■по да осъществи своята роля 
само чрез свързване с други 
делегации и това 

трудовата 
сложната организация, отрасъ 
ла или областта на труда 
рамките

автономни 
те области и Скупщината на 
СФРЮ;

обще
регулиране правата и 

длъжностите на делегациите 
в статутите на основните са- 
моуправителни

може изця-на съ-
2. Необходимо

те самоуправителни
на основни

...... с органи за-
ции и общности, ноито изби
рат делегации за

организации 
и общности; изграждане на 
оистемата 
'ния между делегациите и 
тяхното свързване с работни 
месните съвети, обществено- 
политическите организации и 
с другите субекти в обще
ството; да се оомиолява 
организира адекватна дей- 
пииТ Л пгървичтте организа
?е Пп,™СъЮЗа на номУ'Н'Исти-
те, Социалистическия съюз 
Съюза на оиндикатите, Съюза 

социалистическата мла
деж и другите обществено 
политически организации
Ги?е-|П даТагйРаб0Та 'На делегачиите, да се издига отговор

Тмоамчасни в рамкитес обществените ра на взаимоотноше- на организация,и_ - енупщините
общносТ0™4“;™""™460™™

съответни начини за 
не насоките 
основните 
та и

Т| За по-успешно осъществя
ване на ролята и работата на 
делегацията, нато основа 
делегатската г 
стема, Съюзът на [ 
те и останалите организирани 
социалистически оили трябва 
да насочат своята акция 
бено към 
низване

в
изнамерят 
утвържда 

на насоките и 
становища за рабо 

решаване на

на местната общ- 
мост, общината и по-широко. 
За по-успешно осъществява 
'не функцията

на• полугодишен 30 скупщинока си
комунистимаяли

62500-603-9525
еди - Ниш

и на делегацията 
съгласуването на отделни

те и общите интереси, обще 
ствено-сюл1итичеоките органи 
зации и другите нооители на 
общественото

енупщините. Необходи 
мо е в статутите на тези ор 
ганизации м общности да °е 
определят - 14

делегациите

вти те в
осо-

съдържателно про 
работата на

Иочопмдя „бум Кяряд- 
", От. Пяумяяич 

М П - Н и ш
«МЛтмютяото:

деле-
гаците с действителните по
треби и интереси на 
вите 
среди;
към въпроси за ноито

'въпросите, по
могат да взи

коитона _ съзнание и 
творчество трябва като ор

ганизирана сила да бъ- 
Аат постоянно в присъс
твие и да участвуват в тези 
процеси, канто и в утвършда 
ването на насоките и основни

трудо- 
оп ред ел ени 

програмна насоченост

мат становища само 
непосреетвеното

М • хора в след 
изясняванев

1На 'избирателната' база, 
иа съответните

реше- относ 
органи на са-
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СЕКРЕТАРИАТЪТ НА МОК НА СКС В НИШ ЗА
КОНГРЕСНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТТА В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН:

Творчески принос в подго 

товката за конгресите
Информирането

Все още не е създадена регионална общност по ин
формиране, която успешно да разрешава всични пробле
ми от тази област

Обсъждането на конгресните документи пред-
низациите
период. Над 15 хиляди номунисти взели участие в ра
зискванията. Развитието на самоуправителните обще
ствено-икономически отношения и

информатори са местните ве 
стипци „Бранени новини”, „На 

реч” и Радио — Лесковац 
и „Братство".

С оглед на решените финан 
сови въпроси 
ства не могат успешно да из 
пълняват 
— бе констатирано в Секция 
та по информиране. Ето за 

бе предложено да се 
изучат възможностите за съз
даване на Регионална

Информирането за дейността 
на Междуобщинсната регио 
нална общност, обществено- 
политическите организции, са 
м©управителните общности на 
интересите и други в Южно- 
моравския регион в местните 
информационни средства все 
още не отговаря на нужди
те.

Тази констатация бе изнесе 
на от Секцията по информи 
ране при М ежду общинок ат а 
конференция на ССРН в Юж 
номоравски регион, която об 
стойно разгледа проблемите 
в тази област и потърси съот 
верни решения-

Засега в региона няма ни то 
едно регионално информацио
нно средство, което цялостно 
да информира трудещите се и 
гражданите в тринадесетте об 
щ.ини за съвкупната дейност. 
При липсва на такова инфор
мационно средство, главни

ално място е заел въпросът 
за възнаграждането според 
резултатите на труда. Също 
така в повече първични орга 
низации е изтъкнато, че в кон 
греоните документи трябва 
да се конкретизират задачи 
те в регулирането на отноше 
нията за миналия труд и да 
се подчертае ролята и зада 
чите в това отношение.

ставлява

ша

по-нататъшното 
укрепване на материалните основи на обществото, про
блемът по настаняването на работа и жилищното стро
ителство. развитиегго на образованието, надровата по- 
литина, положението на средствата на информацията 
— бяха въпросите, 
ше в разискванията.

тези сред-

посочената задача

върху които най-вече се говоре що
общ-

по информиране, чрез 
трайно и успешно да

Специално внимание е по-На разширено заседание на 
секретариата на Междуобщин 
ската конференция на СКС в 
Ниш, състояло се на 9 май 
бяха сумирани резултатите от 
публичното обсъждана на ос
новните тезиси за изготвяне 
становищата и документите на 
XI конгрес на СЮК, ооновите 
за резолюцията на VIII кно- 
грес на СКС и предложенията 
за изменения и допълнения 
на Статута на СЮК и Статута 
на СКС. В уводното изложение 
Радое Костич, член на секре 
тариата подчерта, че разисква 
нията в този форум предста 
вляват продължение к . гзър 
де оживената активност в ор 
ганизациите и органите чз СК 
в Нишки регион, започнала в 
течение на изборите, върху 
реализация за становищата и 
заключенията от 30-то заседа
ние на Председателството на 
ЦК на СЮК и специално на 
становищата от студията на 
другаря Едвард Кардел, която 
бе приета като основа за дей 
ността на СК в подготовката 
за конгресите. В тези творче- 

обс

обществено-инономи- 
отношения във воички 

в обще
ството е основен и съществен 
въпрос 
организирани 
циалистически 
циално на Съюза на комунисти

тически 
месни 
обществени среди

ност 
която
се разрешават 'воички проб 
леми в тази област. Също та 
ка е необходимо

оветено на въпросите за соци 
алната политика (жилищна по 
литика и' настаняването на ра 
бота), като е подчертано 
въпреки положителните резул 
тати и ходове, трябва много 
по-отговорно и последователно 
да се 
организация 
на интересите, ангажиране на 
лични

че проблеми
те по информирането в Юж 
номоравски регион да се тре 
тират по-широко. Бе за ключ е 
но този въпрос да бъде раз- 
гледен на предстоящото за
седание на Междуобщинсната 
та конференция на ССРН.

и задача на воички 
субективни со 
оили, а спе-

действува (по-добра 
на общноститете.

Болшинството първични пар 
тийни организации след кри 
тическия анализ на самоу
правителните обществено-по
литически отношения, на по
стигнатите резултати, пробле
мите и слабостите в собстве 
ните среди, а изходжойки от 
становищата и оценките в про 
ектодокументите за конгреси 
те на СКС и СЮК, (веднага ак 
туализираха овоите. програми 
за дейност с въпрооите, поста 
вени в посочените документи.

В публичното обсъждане е 
подчертано. че в развитието 
на обществено-икономически 
те отношения в периода меж 
ду двата нонгреса са постиг 
нати твърде забележителни 
резултати: физическият обем 
на производството е увеличен 
с 27°/о, производителността на 
труда се увеличава постоянно, 
особено през 1977 година — 
8,6%. Но въпреки тези резул 
тати могло е да се върви 
по-ускорено ако във всички 
среди комунистите бяха дали 
пълен принос. Критикувано 
е явлението, което може да 
се види в отделни трудови ор 

момента

средства, да се разя- 
понятието кой действи

телно е безработен, развитие 
на занаятчийството и пр).

сни в. в.

Определени сюгжестии и 
предложения има и за обла 
стта на културата, образование 
то, информирането, развити
ето на делегатската система, 
провеждането на кадровата по 
литика.

В течениена предконгресната 
Дейност предложени са из
менил и допълнения на уста 
вите на СЮК и СКС. Предло 
жено е първичната партийна 
организация да се задължи 
най-малко един път годишно 
да анализира 'въпроса за при 
емането на нови членове в 
Съюза на комунистите, а спе 
циално от редовете на работни 
ците От материалното произ
водство. езеро.

С оглед на обстоятелството, Предложението на Комитета 
че регионалните междуобщин по чествуване на тази среща 
ски общности представляват в Южноморавския регион са 
относително нова форма на е приели конференциите на 
динение между т рудещите се Съюза на запаоните военни 
и гражданите в повече общини командири в Сърбия, Македо 
и че в по-нататъшното изграж мия и Косово, 
дане на политическата систе Това ще бъде среща коя
ма трябва да се афирмират, то символизира братството и 
важно е по-конкретно да се единството на нашите народи 
определи ролята и мястото и народности и готовността им 
на СК в региона, отмооно обли решително да защищават сво 
ците и методите на вазимното бодата и интегритета на наша 
договаряне, размяата на опита та страна. Очаква се, че на 
и съгласуването на становища тази среща, която се про 
та и дейноста на общинските вежда пред Единадесетия кон 
организации на Съюза на ко- грес на СЮК ще участвуват 
мунистите. С КРЪСТИМ повече от 20 хиляди военни

НА 21 МАЙ КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО

СЕДМА СРЕЩА «БРАТСТВО 

И ЕДИНСТВО*
запаони командири, граждани, 
трудещи се, 
дежи.

Срещата на запасните 
нни командири, бойците 
НОБ и младежта от СР Сър
бия, СР Македония и Социали 

област

Тазгодишната седма поред
на среща под названието 
„Братство и единство” на за- 

военни командири 
от социалистическите републи
ки Сърбия и Македония и Со 

автономна

пионери и мла-

воепаоните от

циалистическата 
област Косово ще се проведе 
на 21 май край Власинското

ъждания у-ски и делови 
частвуваха над 15 хиляди ко
мунисти. Твърде широк е 
спектърът на въпросите и про 
блемите, които раздвижиха ко 
мунистите, считайки че заслу 
жават отделно ударение в 
документите на предстоящите 
нонгреси.
ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА 
СТАНОВИЩАТА

Първичните организации на 
СК, останалите общестеено- 

организаци, об-

стическа автономна 
Косово стана традиция и ма 
нифестация на братството и 
единството с югославско зна 
ченйе. Тя напълно отговаря 
на стремежите на нашите на
роди и народности към едине 
ние и сплотеност, основите на 
които бяха положени в теж 
ката и кървава Народоосвобо 

борба и народна ре 
Това е една от фор 

традициите

ганизации, които в 
осъществяват 
резултати и живеят със само 
задоволство, а не полагат не
обходимите усилия за бъде
щото развитие.

дителна 
волюция- 
мите на тачене 
от съвместната борба на на1 
шите народи за днешна са- 

необвързана 
Югославия 

След митинга ще бъде из- 
пълнена богата културно худо 
жествена програма.

добри делови

политически 
ществените организации и са 
моуг.равителните органи в ре 

дадоха подкрепа и по- 
оцениха станови 

в проектодокументите

моуправителна
социалистическагиона

лоложително 
щата
за конгресите като подчертаха 
че по-нататъшното развитие на 
самоуправителните

ПРИЕМАНЕТО В РЕДОВЕТЕ НА
СК

В ПЪРВИЧ
в ООСТ и 

общности специ

В обсъждането 
ните организации 
в трудовите '

в. в.
социалис-

твуваха като равноправни съ
вети в скупщините на обще
ствено-политическите общнос

органи-ствено-политическите 
зации, утвърдени в рамките 
на ССРН: чрез делегиране в 
тези съвети на членовете 
ръководствата на 
но-политичесните 
ции с цел максимално да се 
обезпечи осъществяване на 

влияние на обществе- 
организации

те организации и общности 
и да действуват като делови 

които чрез разнообраз

Комунистите в де- 
имат за задача пое 

така,

решаване, 
легациите
тоянно да действуват

делегатите от скупщи 
на общините до Скуп- 

СФРЮ да дават
становища

те становища за работата и 
решаването на делегатите 
скупщ/ните. За това трябва 
да допринася и да дава въз
можност и публичността в ра 
оотата на делегацията.

Едн^ от формите на свьр- 
делегациите, 

бавно се афир

в тела,
ни форми ще се свързват с 
целокупната обществена осно 
ва и с всички организирани 
социалистически сили.

6. Съветите на сдружения 
труд в практиката вече 
потвърждават като 
ски органи, които и 
успешно изразяват 
ните интереси I

Необходимо и 
се полагат по-штатъш 

усилия та делегатското ре 
тези съвети да оои 

осъ-

ти.11.1
задача

към
Комунистите имат 

да насочат практиката 
по-последователна реализация 
на конституционната функция 
на скупщините на самоуправц 
телните общности на интере
сите като равноправни съвети 

скупщините на обществено- 
политическите общности.

8. За осъществяването на 
I система изклю- 

значение има по-на-

обществе-
организа-

че на 
ните 
шината на 
насока и основни 

работа и решаване, 
равявайии автентични ге инте 
реси на трудещите се и гра 
жданите в основните самоуп- 
равителни организации и 
щности и зачитайки общите 
и съвместните интереси насо 

трябва да бъдат основа 
отговорна и творческа 

на делегатите

Из-за пряко
но-политическите 
върху воички области в ИЗПЪЛ 
няваието на обществената по 

с издигането на на- 
метода на работа

ссзазане между делегаткоято твърде 
мхра в практиката, е комфе- 

дзлегациите. Тя 
демократи

все по- 
автентич- в

об-ренцията на 
тряСза да стане 
чен облик на договаряне 
споразумяване между делега- 

възмож

литика: 
чина и

на сдружения
постоя- ви труд. 

пио да
делегатската 
чително
татъшното изграждане на об 
шината като 
на и основна обществено-по
литическа общност. Ето защо 
са необходими организирани 
и постоянни усилия, та общи 
ната да се афирмира 
общност, в ноято на делегат- 

принципи, чрез самоупра 
вително споразумяване и с 
обществено договаряне се съ 
гласуват интересите на трудв 

се и гражданите в ос-

тези съвети и под.
При това трябва да се има 

предвид, че за осъществява
не обществената функция на 
обществено-политическите съ 
вети до значителна степен ще 

целокупната дейност
на обществено-политически
те организации, техните

отношения и съдържа

нитециите, който дава 
ност за съгласуване на с/,в- 

за рабо

ни
за самоуправител-шаване ввфункция
споразумяването с другите де

съответния демо-

последователио
нп нонституцио- 
без съгласието 

съвети в скупщините 
взимат решения за

гурява 
ществяване
нния принцип

местните становища 
та на делегатите, а не да за 
мества делегациите, относно 

превзема техните функ- 
Същевременно конфе 

ренцията трябва да се разви 
ва като форма на обща оо 
ществена консултация, 
ято вео по-съдържателно ще 
се включат обществено-поли- 

организации, наука 
субекти на обще-

ле;гати и в 
кратичен ефикасен процес на 
решаването.

5. За преодоляване
политичесно-пред
система и прак- 

затвореност н ьм по- 
необходи-

влияона тезида катода не се 
дохода.

О обществената практика 
колебания по отно 

характера, съществени 
на об-

на ос вза-ции.
имни
нието на определенията им в 
изграждането на насоките и 
становищата за работа на де

татъците от 
ставителната 
тика на
широките влияния, 
мо е по-широко и по-всестра- 
пно свързване между окулщи 
,,лте на обществено-лолити 
четите общност с Д^вгат- 

база и с целокупната 
Сглас

ски
в ко- се явяват 

шопи е
те функции и състава
шествено-политичесните

Това трябва да
насочване на ком 
им към ключови- 
по осъществява-

легатите.
7. В досегашната практика 

самоуправи- 
общности на интере- 
областта на образова 

науката, 
и социална 

в достатъчна 
съгласие с ионсти 

учас-

съ- 1‘1'ите . _
новните самоуправителни ор 
ганизации и общности, взаим 

по-широките общвстве 
и в която ре-

тическите 
та и всички 
ственото изграждане.

севети. скупщините на 
телните 
оите в 
нието. 
здравеопазването
та защита не 
степен и в 
туционните

шадделее с 
потенциите 
то въпроси

защитата и развитието на 
соци а ли ст и ч ес ните само упр а
вителни отношения: да се оои 

то Да решават

но и с
ската
обществена структура.

конституционно за 
скупщините трябва
места, нъдето се 
становищата и ин 

самоуправителни

ни интереси, 
шенията по обществените, въ 

взимат въз основа

съот4. Съгласуването на 
ветните насоки за работа и 
решаване на делегатите във 
всички скупщиии представля
ва основата за преодоляване 

политичес-

културата,
немо своето

дължение
да станат 
съгласуват 
тересите на

проси се
на тапа съгласуватпге^интере

В|,3 си.гурява 
основа на насоките

.решенияна обще
на елементите на 
сио-двпутатската система на СТРАНИЦА 3.
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СУРДУЛИЦА

СЕСИЯ НА ОБЩИНСНАТА
ЧЕСТВУВАНЬ СЕДМИЦАТА НА СИГУРНОСИА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА СКУПЩИНА В НОВИЯ СЪСТАВ

ДЕЛОВИ ХАРАКТЕР НА 

ПРОСЛАВАТА
ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА 

САМОУЛРАВЛЕ НИЕТО
Чествуванвто седмицата на 

оигурността в Димитровградска 
община ще бъде под знак 
ка подготовките за XI конгрес 
на ОЮК, VIII нонгрес на СНС, 
укрепване на самоулрааител- 
ния социализъм и патриоти
зъм, >подготовките за 35-годиш 
нината от формиране на Слу 
жбата на сигурноста (1979 
юбилейна година) и ще има 
предимно делови характер. Зна 
ми и засилена дейност в из
пълняване на ежедневните за 
дачи и по-нататъчното разви
тие на обществената оигур- 
ност и самозащита.

Под този белег ще бъдат 
и 1всички .манифестации по вре 
ме чествуванвто на седмица
та на сигурността.

В течение на тази седмица

ци.в работничеоно спортните игри 
в общината и репиона ,накто да 
организират и състезания по 

опортна стрелба, 
да се включат в 

прославата и най-младите, ще 
се организират срещи с пи 
онери и младежи, 
на които ще се говори за 
задачите намиращи се пред 
службата и значението й-

Учениците от основното учи 
лище ще пишат на теми от 
областта на обществената си 
гурност и самозащита, а най- 
добрите творби ще бъдат на 
градени.

И тази, както всяка година, 
ще се положат цветя на гро 
бовете на починали и загина
ли работници от СВР.

Началникът на Секретариата 
за вътрешни работи, ГЕОРГИ 
АЛБКСОВ ще организира при 
ем за пенсионирани работни

организираСъщо шв се
прием за ръководителите на 
обществено-политическите 
трудови организации,

на който ще се връчат 
признания и награди.

В рамките на чествуванвто 
е предвидена и една вкскур- 

за работниците в Сенре 
членовете на тех-

Общинската 
ЙО★ За председател на

е преизбран инж.и
шахмат и 

С цел
скупщина 
ВАИ ПЕТРОВИЧ, а за председател 

съвет на ОС
по вре

ме
- Изпълнителния 

ВЛАДИСЛАВ ФУЩИЧ
на

по време

зия
те тела и комисиите на Об
щинската скупщина.

За скупщината на Южномо 
равсната междуобщинската ре 
гионална общност са изб
рани: Йован Петрович, Видо- 
сав Димитриевич, Евстрати Ве 
личнов, Мия Яииович, Душно 
Филипович и Мирча Стоянов.

За Скупщината на СРС са 
избрани: Александър Трайио- 
вич, Драган Мицов, Добривое 
Аранджелович, Благое Трай* 
нович и Хасан Хайрулаху.

на Общик-тариата и 
1ните семейства.

Всички тези манифестации 
още веднаж ще потвърдят съ 
трудиичеството на Службата 
с всички обществени струи 

общината. Значи и с 
субекти на самозащи- 

общности и 
сдружения 

съвместно 'със

Първата сесия 
ската скупщина, състояла се 

миналия месец вв края на 
новия състав — делегати, из 

знака на учредява- 
нато най-

мина под
не на скупщината 
виеше самоуправително тяло 
в общината. Съ/лавременно 
са избрани председател на 
ОС, председател на Изпълни-

тури в
1ВСИЧИИ
тата в местните 
организациите на 
труд, които 
Службата на сигурността осъ
ществяват крупни резулта-е предвидено служещите ли 

ца в Секретариата на вътреш 
ните

ти.
А. Д.работи да се включат

За обществено-политичес
кия съвет на СР Сърбия са 
избрани: Гордана Диниич, Ан 
дрия Йованович, Любисав 
Маркович, Божидар Павло- 
вич и Ръшреф Фиаку, в Съ
вета на сдружения труд на 
скупщината на СРС: Яворна 
Анджелкович, Велибор Ми
тия, Лиляна Стоилнович, Мир 
яна Манасиевич, Душан Ко- 
лич, Александър Илич, Най- 
дан Стоянович и Младен Не 
делкович.

С тази сесия на ОС прик
лючи твърде важен етап в 
изборната дейност за члено-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА ЗА ВЪТРЕШНИ РАБОТИ В БОСИЛЕГРАД

УСПЕШНО ВЪ1 ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
безопаоността по съобщения
та. Въпреки, че ежедневно 
се увеличава броят на мотор 
ните возила, засега не съще 
ствуват особени проблеми в 
тази област. През миналата 
година за нарушения в об 
ластта на съобщенията са 
били съставени 220 актове 
което е сравнително помалко 
от предишните години. Нару 
шителите са главно лица, 
ноито карат моторни возила 
без книжни по правоуправле 
ние.

Колективът на Секретариата 
за вътрешни работи в Боси 
леград бележи добри успехи 
в своята специфична и отго
ворна дейност. Че е това та
ка потвърждава и неотдавна 
изказаната положителна оцен- 
на от Общинската скупщина 
в Босилеград. Ето защо Деня 
на сигурността тази служба 
посреща с големи резултати, 
ноито са от непосредствен ин 
терес затрудещия се и праж 
данина в по-нататъшното раз 
витие на нашата самоуправи 
телна социалистическа оисте

ването на починителите им ста 
.ва все по-успешно и ефикасно. 
Намалява
налите углавни дела.

броят и на оста-

> •*-> ^ ‘Ж&Т&а
— Все по-мално са и онези,

които нарушават явният ред 
и мир. Енстремни случаи в 
тази област нямаме и с то 
ва може да бъдеме изцяло 
доволни. При това трябва да

ве на делегации и делегати. 
След учредяването на ОС, из 
бирането 
гионалната

Инж. Й. Петрович

телния съвет на ОС, предсе
датели на трите общински съ 
вета на ОС, комисии и 
ботни тела, както и делегати 
за Скупщината на СРС 
Южноморавсната междуобщи.ч 
ска регионална общност.

ма. От значение е акцията „Ка 
нво знаеш за съобщенията”, 
ноято традиционно провеж
да тази служба, а участву 
ват ученици от основните у- 
чилища и получават 
жателна 
сността на съобщенията.

Важни резултати тази слу 
отчита и в противпожар 

защита. През мина- 
година в Босилег.радона 
| не са причинени (ни

какви материални щети от 
пожари. В случая на избухва 
не на такива, бързо и ефи
касно е действувала не само 
тази служба, но и граничари
те от ЮНА и гражданите в 
цялата община.

През изтеклата година гази 
служба е дала 766 
за пътуване 
продължила валидността на 
още 1500 паспорти. По такъв 
начин 
жвала
даните и по този въпрос.

От значение са и резултати 
тружениците от 

в реали
зирането ка обществената са 
мозащита.

на делегати за ре- 
и републинанена

— Повишената дейност на 
обществено-политичесните ор 
ганизации и на Общинсната 
скупщина, положително е съ 
действувала акционото оспо 
собяване на нашата служба 
ефикасно да действува в из 
пълняване на възложените й за 
дачи. Всички работници от
говорно се отнасят нъм рабо
тата си и 
зирана

ра- скупщина и тяхното учредя
ване акциите по провеждане 
на започнатите

исъдър- 
култура по безопа- мероприятия

ще се интензивират.

Инж. ЙОВАН ПЕТРОВИЧ, досегашен председател 
в един полу— и един цял мандат, според обща оцен
ка идва начало в Сурдулишка общлна в момент, кога- 
то самоуправителните отношения в общината 
рушени напълно, а повечето 
без перспектива 

От неговото

жба
рната
лата
община

при добре органи 
превантивна дейност 

— резултатите не могат
изостанат 
ИВАНОВ, началник на Секре- 
тарията за вътрешни работи 
в Босилеград.

са на-
трудови организации са 

и в твърде незавидно положение, 
идване до днес

да
казва СТОЙНЕ

Стойне Иванов
на осъществява завидни резултати <вУ!общественото^ 
стопанско развитие. Осъществена е ви™ока сщпен

е наЙГВ^,»еТР08ИЧ е роден през 1924 година. Член 
дина Участник3 югославските комунисти от 1947 го 
По спеииалноД Народоосвободителната по специалност е агроном—лесовъд 
ворни постове във Враня, ВладичинД’ ^
Носител е на повече Д ин
бликанена награда.

се изтъкнат превантивните 
мероприятия, 
емаме, за да не се стигне до 
този вид нарушения — из-
тъккна Иванов.

ноито предпри
Когато се говори за практи

ческите резултати трябва пре 
ди всичко да се изтъкне ус 

дейностпешката 
служба в борбата

на тази
Динамичнотосрещу об 

шият, стопанския и малолетни 
ческият нримикал. Тези вреди 
тели и

развитие на 
транспорт и в

паспорти 
в чужбина ипътническия 

Бооилеградска община 
здало

е съ-обществени 
Рязно намаляват,

борба 
е отго 

хан и Сурдулица 
и една репу

явления 
а разотнри повишени усл.ия на та

зи служба в тя е ефикасно обслу- 
трудещите се и граж

обезпечаване
отличия, грамоти,ВИДЯНО тш '

На отделни заседания с
учредени трите съвета на Об 
щинската скупщина. Едновое 
менно са избрани 
дателите им 
МИТРИЕВИЧ, 
оинените

са
в Сурдулишка Община 

зи насока предстоят 
!ни и встестранни

те, които 
тази служба бележат в та

сериоз-

Река - сметлище
Тези дки се озовах в Сурду 

лица: след
телен период тук наистина и- 

накво хубаво да се види..
В центъра на града 

ва ръст

и предсе- 
— ВИДОСАВ ДИ 
секретар на Вла 

водоелентрически 
на обществено-по-

™„™лшйя съвет' миОДРАГ 
янкивич, работник на ООСТ 
„5 септември" на съвета на
ВР/мЖУЙ труд 1И евстратиВЕЛИЧКОВ, делегат 
ката

усилия: бро 
ят на започнатите обекти, ре
конструкцията и— Бих 

ществяването на
изтъкнал, че в осъ

___ задачите про
изтичащи от обществената са 
мозащита, нашата служба е 
включена

радващо. 
Но, за модернизаци 

мощ 
пълно ангажи-

един продължи централксъжаление, във 
уреденото (канализирано) 
Рито от преди години — ку
пища най-различни отпадъци- 
ненужни вехтории: одеяла 
и°дрИ ’ ,изпочуп ени ж ел ез арии 

Та искам
сурдуличани считат,
тя?ам„ше пРивле«ат'туристи
те? Или просто и тук трудно 
се освобождаваме от някои 
лоши навици? я ои

ята на съществув ащ и тевече
ности изискватма ко-

извися- 
нов хотел, който все 

още не е предаден на употре 
ба, но вече е готов.

■Коритото «а р. Върла

Ране, а налице 
ването на 
мунално-битови

„ твърде антивно и
Ноещест^нТоеполи 

налитеИТ обществен и ИИфактор и'

ждТЖИЛп А°бРИ РезУГ1тати. Ме
дава ДРУГ°Т° нашата служба дава съответна 
разотнриване [: 
те , обществени

е и разреша
редица важни ко

на мест- 
оощност в Божица на 

съвета ка местнице общкос
проблеми.се уре

жда, а накто ни осведоми пре 
дседателят ка ОС ще бъдат 
Изразходвани

да питам: дали 
че с Досегашните 

то носители 
те са и преизбраните 
избрани общиноки 
твърждават, че 
ще приключи успешно.

ъи. резултати, чии
милиарди дина-

На съвместната сесия на 
■всички делегати е учредена 
Общинската скупщина За
'в^трЬЖ^Ран инж
седател на^иПт^ия3^

така са изабрали и работни

между останали-ПОМОщ
на отрицателни 

явления. Е- 
тази област с

ра. в
Дотун всичко е хубаво и и ново

то защо и в дейци, по 
започнатото

постигнатите 
доволни резултати 

— изтънна Иванов.
сме

В. В. ЩО
СТРАНИЦА 4 Ст. Н.
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ОБЩЕСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖЕНАТА
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СКС В ДИМИТРОВ 

ГРАДСКА ОБЩИНАКрачка в равноправието ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА ПОМПИТЕ ЗА 

РЕЗОЛЮЦИЯТА ЗА VIII КПИГРЕСНАСОКИ НА ОБЩЕСТУвЖАДЕЙСАТВиГ^ пплЕпгЕ30ЛЮЦИЯ ЗА основните 
НОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЯТдЕ ЛА ™Д°БрЯвАНЕ ОБЩЕСТВЕНО-ИКО- 
ЧЕСКО САМОУПРАВИТЕЛНО ОБЩЕСТВО НА ЖЕНАТА в НАШЕТО СОЦИАЛИСТИ-
ШИНАКАКВСВЕТЛИНАТАННА0ТАЗИ '“рЕЗОЛЮнЙя^п1^1^ В Б0СИЛЕГРАДСКА ОБ- 
ДА СЕ ИЗКАЖЕ СЕВДА МИТОВА ПРРЛГе^лт?п ПО Т03И вЪПРОС ПОИСКАХМЕ 
СТВЕНА ДЕЙНОСТ НАЖЕНАТА ПРЕДСЕДАТЕл НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕ-

Общинският комитет на 
СКС на Съюза на комунис
тите в Димитровград сумира 
резултатите од публично ра
зискване върху Основете за 
резолюцията за VIII конгрес 
на СКС и констатира, че с 
материалите са се запознали 
всички членове на СК в общи 
мата.

В разискванията не е имало 
конкретни забележки, предло 
жения и сюгжестии за допъл 
нение и изменение на Осно
вите за резолюцията; освен 
от страна на кадровата коми 
сия на ОК на СКС, където е 
предложено частта отнасяща 
се за кадровата политика да 
се разширии по-цялостно 
изтъкнат принципите и поли 
тината на СК в тази област. 
В останалите комисии, накто

и във всички първични орга 
низации, Основите за резолю 
цията за 
СКС са приети и дадена им 
е пълна подкрепа.

VIII конгрес на

Харантерно, както за пър
вичните организации така и 
за номиоиите, че разисквани 
ята са били първемствено 
върху анализирането и оцен
ката на собствената практика 
и положение в собствените 
среди. Въз основа на Осно
вите за резолюцията са при
ети и изводи по кои въпроси 
и в кое направление трябва 
да се насочи предстоящата 
дейност, а и да се направят 
определени допълнения на 
плановете и програмите за 
работа на първичните органи 
зации и комисии.

— В нашата община 
ността на жената има постоя 
нен ход в потвърждаването 
й като равноправен общес
твен субект. 1я постигна зна
чителни резултати в образова
нието си, в самоуправителна- 
та политическа система, об- 
щенародната отбрана и обще
ствената самозащита и в дру 
ги области. Все по-решително 
се преодоляват остатъците 
на неравноправното 
ние на жената, 
има и редица слабости, нои- 
то, с прилагането на посоче
ната резолюция, трябва по- 
бързо да се премахват — 
изтъкна Митова.

За участието на жената в 
сегашните делегатски избо
ри, Митова даде положител- 
наоценка. Жената е съответ
но застъпена в новоизбрани
те делегации. В делегациите 
на местните общности, ос
новните и трудови организа
ции са изабрани към 200 же 
ни, а за делегати в съветите 
на Общинската скупщина 
над десет.

— Всичко това е крачка на 
пред в обществено-политиче 
ското ангажиране на жената 
в Босилеградска община. В 
Съюза на комунистите сега 
има 83 жени, а същс тана се

актив- подобрява участието й
обществено-полити- 

организации

и в ос правни с мъжете, но са и 
главни производители.

— За изграждане на равно 
правни отношения и подобря
ване положението на жената 
в босилеградсното село, необ 
ходими са норенни промени в 
развитието на селскостопан
ското производство и създава 
не на нови доходни отношения 
въз основа на Закона за сдру 
жения труд. Чрез сдружване 
на непосредствените произво
дители, ще се създават усло 
вия тв равноправно да учас
твуват в самоуправителното 
решаване на дохода и по 
всични други въпроси, чрез 
които осъществяват своята 
социална сигурност 
на Митова.

— Равноправието на жена
та, с поемане на всички дълж 
ности, трябва да се осъщес
твява в системата на самоуп 
равително сдружения труд. 
Ето защо реализирането на 
задачите от Резолюцията и 
идейно-политическата дей
ност в подготовките за пар
тийните нонгреси, безсъмне- 
ние ще даде силен подтик в 
укрепване на идейния фронт 
на борбата за издигане място 
то и ролята на жената и в 
нашата община — заяви Ми 
това.

таналите 
чесни
Мм това.

Като твърде сериозен проб 
лем е все още недостатъчна 
та заетост на жената. В об
щественият сектор в цялата 
община работят само 228

казва

же
ни.

В момента работа чанат 190 
жени, от които 90 са без нва 
лмфинации. Решаването на 
този проблем е сложна и от 
говорна задача, която е наме 
рила съответно място в Сред 
носрочната развойна програма 
на общината. Чрез развитие
то на домашното ръкоделие 
и други промишлено-услужни 
отрасли, трябва по-ускорено 
да се откриват нови работни 
места за жената. Оттук особе 
но значение има формирането 
на цех за домашно ръкоде 
лие. който в Бооилеград за
почна да работи преди два 
месеца.

положе- 
Разбира се,

А. Д.

КОМЕНТАР
ИЗТЪН- от ри-нш ри

В първомайското си интервю пред в.
на Изпълни-„Народне новине” секретарят

на Председателството нателния комитет 
СКС Иван Стамболич между многото зада
чи, които стоят пред журналистите

Проблемът за заемането на 
работа е много 
сложен. Мнозинството 
в Бооилеградска община живе 
ят на село и главният им по 
минък е в селското 
ство. Всъщност, в този отра
съл те не само, че са равно-

по-широк и 
жени изнесе

и следното:
„...Срещат се и такива хора, които мно

го говорят, а не казват нищо, но и такива,
а нищо да не

стопан-

които искат да говорят 
кажат. Има и такива, които желаят да 
тъкнат, че са принципни, а избягват всеки 
вид на конкретно изясняване... Има и таки- 

мислят, че имат право.
забе-

в.в. из-
БАБУШНИЦА

Обсъждат се проектодонументите ва, които винаги
Някои дотам са научили да правят 
лежки между противоречивите

начин не искат никой да им 
се разсърди, стремейки да бъдат съгласни с

които

становища
като по такъв

Членовете на политически - 
актив при ОК на СКС в I... 
бушница са готови всеки мо
мент да се притекат на 
мощ на първичните организа 
ции на СК при разработката 
на нонгреоните материали 
при обсъждането на други ак 
туални въпроси.

След приключването на об
съждането на нонгреоните ма 
териали Общинският комитет 

Бабушница ще 
сторен анализ от издигнатите 
предложения и мнения, които 
след обсъждане на заседание 
на Общинския комитет, 
бъДат представени в Между- 
общинсната конференция 
Съюза на комунистите в Ниш.

М. А.

В партийните организации 
в Бабушнишка община кипи 
оживена предконгресна дей
ност. Още не стихнала от избо 
рите в първичните организа 
ции на СК, комунистите ак 

съдействуваха в избо 
рите за делегати и делега 
ци^и, сетне в изборите в Со 
циалистичесиия съюз. но 
то за миг не спираше актив
ността пред Осмия конгрес 
на Съюза на комунистите в 
Сърбия и Единадесетия кон
грес на Съюза на 
ските комунисти. Преди всич 
ко, вниманието на комунисти 
те в Бабушнишка община е 

разработката

ия
Ба-★ Оживена активност 

в партийните организа 
ции.

всекиго... Още има тук—таме хора, 
умеят хубаво да говорят, да употреояват 
бомбаотични фрази, като 
уверят леко верните... Против носителите ^на 
такива схващания печатът трябва да се бо
ри да съдействува те да бъдат разобличава
ни.!!

по- се опитват да

иции, на нойто бяха 
указания 
съждането на тези докумен-

тивно дадени 
и напъствия в об-

ни Думитб на др. Стамболич наистина улу
чват целта.

Нима наистина всеки от нас не е в със- ^ 
тояние да изброи по няколко примера

ти.
проекто-Разискванията по 

документите за конгресите бя 
ха използвани и за критичес- 

собствената
направив за

ки анализ на 
практика. Този анализ ще по
служи нато изходна

югослав такова проведение.
Да вземем само прилагането на Закона 

за сдружения труд. На думи — 
кутанти са за пълно прилагане на 
— а па дело на всяка цена се борят да се

кой

основа ще такива дис- 
Закона

след провежданетопо-късно,
на партийни10 нонгреси, 
изработка на още по-съДъР- 
жателни и

насочено към 
на Тезисите за Единадесетия 

на СЮК и проекто- 
за Осмия кон-

за на

конгрес 
документите 
:рее на СКС.

старите отношения, защото
благоглагодието и празно-

запазятпо-коннретни прог-
знае откога, с
словнето си, са успели да си завоюват

позиции, преди всичко добри лич-

рами за работа занапред. оп-
нишка в предконОсновна 

гресната дейност представля- 
Едвард 

във

редедеии
ни доходи, които не са резултат от труда.

При какви условия могат да „живеят 
такива схващания? Сигурно не в 
където са развити самоуправителните отно-

БОСИЛЕГРАДва студията на др.
Кардел. Тя се обсъжда 
всяка първична
на СК в местните общности, 

на сдруже-

среди,организация Делегати в скупщините на 

регионалните общности
в организациите 
ния тоуд, в самоуправителни
те общности на интересите 
нато се извличат задачи и на
соки за подобрение на рабо
тата, за издигане на идейно- 
политическата дейност на по- 

по-пълно

шения.
самоуправи- 

на слабо
Именно при недоразвити 

телим отношения, при наличието 
действуване на
организации, преди всичко Съюза на кому
нистите, в такива среди могат да изплават 

повръхиостта и да действуват разни 
могози и други отречни от времето елемен
ти които на перфиден начин, чрез празно- 
еловия и шум, си прокарват свои лични пе

лини ята на Съюза на

обществено-политическите

висоно стъпало, за 
внедряване на 
система във всяка клетка на 
обществено-политическия

денаот Д. Тлъмгиио м РЕИФКА ГРИ
гаРОВАмйтодрГгчст^^вйч 

Босилеград, за
ВЕЛИН СТОИЧКОВ от

делегатената
миналата седмица вПрез

Босилеград се проведе ианди 
конференция на

жи тища
ССРН, на ноято бяха утвъРДе 
ни делегати от редовете г“ 

местните об-

водносто-вот у 1нас. от
панство
Бооилеград, за горсно дело ВА 
СИЛ СТАНЧЕВ от Милевци, за 
ПТТ ЗАХАРИ ГРИГОРОВ от 

ЛЮ-

нана ли, дават отпор 
комунистите.

Затова в такива среди е 
ПЪЛНО единодействие на общеотвено-полнти- 
ческите сили като сс разобличават и кон
кретни примери на несамоуправително по
ведение, на своеобразен вид на опортюнн- 
зъм. м' А-

През април и в началото на 
май в Бабушнишка община 
бяха основно обсъдени проен 
тодонументите за Осмия 
грес на СКС и тезисите 
Единадесетия 

СЮК.
пълнени е на 
задача, в Бабушница бе про
веден и семинар за секрета
рите на първичните организа-

делегациите на 
шности 
тоналните 
общности на 
Южноморавсиия регион.

необходимоза скупщините на ре-
самоупра'ВИтелн'И

1Интереоите в
кон Бранновци, за заемане 

БА ИВАНОВА от Босилеград и 
за насочено образование ВА
СКО БОЖИЛОВ от Д. Любата.

за
конгрес на 

Зарад по-успешно из- 
тази отговорна вделегати 

регионалнатаКандидати за 
Скупщината найгз авгтшнй в.
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§5 «гопанотьо » НрОИ51КОАС|»
СЛЕД АНАЛИЗА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ БАЛАНСИ

ПОЛОЖИТЕЛНА РАВНОСМЕТКАИНИЦИАТИВА НА РЕПУБЛИКАНСКИ)! ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ

■[ИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
стопансии отрасли востаналитеП7,рви п мрак сстопанство все още не^ Селското 

общината
програми в областта'Аг Поради липсва на съответни

дейност, Босилеградсна община през мина 
динар от този ф

Залежали стоки е имало с 
по-малко в сравне

на стопансната 
лата година не е използвала нито един 315 024 хиляди динара, 

увеличен за 22 про 
възлиза на 63 .324

ма отдинамична
активност през из- 

и все по-ши-

26 процента
ние с предишната година. 

Средно личните доходи
възлизат на 2 736

наВ условията 
стопанска 
теклата

доходът е 
цента и 
хиляди динара, чистият доход 

за 20,8 процента.

ОНД
в стогодина 

приложение на новите ланството 
динара, или с 13 процента ло-

роното
о б ще с тв е н о-и н о и о мич е ск иземеделскитефонд за 

икономическото
е увеличенперспектива за 

производители в Босилеградсна 
община. Също така е изра 
зена готовност фондът да уча 

във финансирането

Републиканският 
насърчение 
то развитие на недостатъчно 
развитите нраища е готов да 
участвува във финансирането 

всяка
нователна стопанска програ
ма на Босилеградона община.

Тази констатация бе изтън 
ната на състоялия се неот
давна разговор в Босилеград 
между стопанските и обще
ствено-политически

роприятия. произлизащи

ствува и 
фабрика за производство на 
пластмасови тръби.

В областта на животновъд
ството, от фонда що могат 
да се ползват средства за из 
граждане на мини-ферми. В 
Босилеградсна община таки
ва се планират 660 за отглеж- 

на 3 хиляди овце и съ- 
Зп целта

инономичеони осна

ръководи
тели, на които участвуваха 
ВДАЛА МАРЧЕТА и ДУШАН 
ВЛАЙНОВИЧ, съветници в Ре 
публинанския фонд.

дане
що толнова крави, 
са необходими 17,5 милиона
динара.

В развитието на туризма то
зи фонд ще участвува в изгра 
ждане на рибник и 
край акумулационното 
в Горна Лиоина. Също 
ще може да се обезпечи фи
нансово участие за реконструк 
ция и оборудване на авторе
монтната работилница на тран 
спортното предприятие в Бо 
оилеград, а в рамките на та- 

на нареченото „дребно” 
стопанство ще се 
да услужен център за раз 
лични услужни дейности.

За отбелязване е, че Репу 
бликанският фонд за насър 
чение икономическото разви 
тие на недостатъчно развити 
те краища е заинтересован 
да финансира и други развой 
ни програми, които предло
жат стопанските организации 
в Бооилеградска община. До 
ри и някои приемливи ини
циативи и идеи, с помощта на 
кадрите на фонда, ще могат ^ 
да се реализират.

За по-нататъшно разгърща- 
не на производствено-услуж- 
•ните ои дейности, бооилеград 
ските стопански организа
ции, за разлика от предишни 
те в настоящата година, ще 
ползват сравнително по-големи 
средства от този фонд.

От средствата на фонда ще 
се финансира разширяване 
на дървообработвателния цех 
на Горската секция в Босиле 
град, 
шна
нанто и изследване на волфрам 
и графит.

Този фонд изцяло е готов 
да финансира изграждането 
на фабрика за преработка на 
картофи в Босилеград, чиято 
стойност въз основа на из
готвения проект възлиза на 
80 милиона динара. От значе 
ние е, че този промишлен 
обект ще ангажира най-мал
ко 2 хиляди домакинства в 
производството на картофи, 
което представлява добра

мотел
езеро

така

изграж-
изследване и по-нататъ 

експлоатация на кварца,

Селското стопанство иска механизация-..

ство на материалната база на 
труда са заделени 16 процен
та и в средствата за резерви 
— 22 процента. Загуби

Закона за сдружения труд. 
през изтеклата година в Ба- 
бушнишка община са осъще
ствени задоволителни стопан
ски резултати.

Общият доход възлиза на 
33 процента в сравнение с 

{ осъществения доход през 
В. В. 1976 година и възлиза на су

високи в сравнение със средни 
те лични доходи през 1976 
година. Заетостта през из
теклата година е увеличена 
с 6 на сто.

И организациите на сдруже 
ния труд в извънстопанските 
дейности са показали положи
телни резултати нато са осъ
ществили общ доход по-гол- 
ям за 27 процента в сравне
ние с 1976 година, осъщест
вили са доход по-голяам с 
32 процента От този през 
1976. година.

са
•имали само две организации 
на сдружения труд „Номуна- 
лац" и „Лужница" на стой
ност от 507 хиляди динара.

Трябва обаче да се изтък
не, че тези показатели не са 
изцяло резултат от засилена 
та стопанска дейност, но до 
известна степен влияние вър 
ху тях е оказало и повишение 
то на цените при наплащане 
то на реализацията. Изразход 
ваните средства през 
лата година са бележили ръст 
от 2—8 процента, което се е 
отразило върху 
тта в стопанисването, която е 
намалена с 2,2 процента.

БАБУШНИЦА

С НОВАТА ФАБРИКА - „БАЛКАН“
ЩЕ ПРОИЗВЕЖДА ДЕСЕТ ПЪТИ ПОВЕЧЕ изтек- ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ

Натд се имат предвид за
планираните през 1978 година 
задачи

икономичнос-поговорка „Съе- 
прави силата" че

Народната 
динението 
сто намира приложение в сто 
паноното развитие в Бабушниш 
на община. Отдавна вече в 

община е надделяна 
безизходица и 

през последните няколко го 
дини се бележи ускорен сто 
лански ръст. Напоследък органи 
зациите на сдружения труд от 
тази община се свързват с 

. подобни 
развитите 
този начин се обединяват зна 
ния <и опит и се създават ус

ловия за по-качествено и по- 
добро производство за по-ус
пешно излизане на пазара. 

Една от тези организации 
металното

на нов цех за производство 
на съоръжения за охрана 
човешката среда от за- 
мръсяване, на части и уреди 
за нуждите на селското сто-

ще е необходимо 
всички основни организации 
на сдружения труд да пола
гат ежедневни грижи за по 
-пълно използване на произ
водствените мощности, ушгьт 
няване на работното време, 
повишението на производител 
ността на труда, при пълно 
икономисване на средства и 
материали.

ВСЕ ОЩЕ МАЛКА АКУМУЛА 
ТИВНОСТ НА ОСТе предприятие 

„Балкан" във Велико Бонинци, 
ноято от три-четири 
насам се интегрира с помпе
ната фабрика „Ястребац"

В резултат на това съ
трудничество ------ Балкан" днес
върви с бързи крачки напред, 
успешно и бързо се развива.

Първо извърши реконструк 
на съществуващите про 

мощности, а се

тази 
стопанската панство, които досега у нас 

не се произвеждаха.
Около 36 милиона динара от 

сума е отпуснала Бел-

При разпределението на до 
хода и в 1977 година не 
е направило нещо повече то 
да се повиши в полза на ану 
мулативността на организации 
те на сдружения труд.

В изтеклата година за тази 
цел са заделени 32,2 процен
та От дохода, или 1,4 на сто 
'В сравнение с 1976 година 

И в

години
се

в тази
градската банка (клон Пирот), 
останалата сума ще бъде обе 
зпечена от фонда за насърче
ние

Ниш.

Занапред по-гол- 
ямо внимание ще се посвети 
на обезпечаването на 
леми средства за подобрение 
материалната база на 
и за повишение 
ността на стопанството.

Възнаграждаван ето 
да бъде изключително свърза 
но с резултатите от труда на 
то по такъв начин се създава 
стимул за по-голямо и по-ка
чествено производство.

Он'ия стопански организа
ции, които са работили със 
загуба или са на ръба на до 
ходността ще трябва да из
готвят санационни 
в които ясно и

развитието на изостана
лите общини в СР Сърбия.

Цехът във В. Бонинци ще 
се строи в две фази, като пър 
вата —■ трябва да започне те 
зи дни, със завършването 
на главния проект. От обща 
сума е предвидено 62 милиона 
да бъдат основни, а 12 мили- 

динара — за оборотни 
средства. В първата фаза 
бъде изграден I 
бект и набавени съоръжения 
на стойност от около 25 мили 
она динара.

Когато се завърши и втора
та фаза на новата фабрика 
във Велико Бонинци — ще 
бъдат приети още 160нови 
работници, които годишно ще 
осъществята продукция на 
стойност от 200 милиона 
нара, или десет пъти повече, 
отнолкото произвежда 150 ра 
ботници на „Балкан" днес.

Това ще бъде модерна фа 
брика, която ще работи на 
съврмен начин, закоето пте 
се грижат „Балкан” и „Ястре
бац заедно. м. А.

организации от по- 
общини като по

по-го-
ция
изводствени 
га получи кередит от 130 ми
лиона

трударазпределението на чи 
стия доход не са осъществе 
ни запланираните пропорции 
Вместо

акумулатив
динара за изграждане1

1 |§§§| ЩЖ1 :"-ч
трябвазапланираните 80 про 

цента за лични доходи — ре 
ализирани са 89 процента, а 
за разширение на материална 
Та на тРУДа от планира
ните 20 са осъществени 
само 9 процента.

В това отношение 
сигурно ще бъдат 

заплануваните
да се спазват.

■ :

& онащ | Ш ще
стопанският о-

11Щ | I
: ' -

занапред, 
взети мер 

(пропорции
Шшт, щ ни

щт програми, 
конкретно ще 

утвърдят необходимите меро
приятия за 
положението

За хода *на стопанисването 
и за 1ВОИЧНИ друпи въпроси 
трябва да се обезпечи пълна
'1 навременна 
на трудещия се 
къ(в начин той 
можност да вземе 
отношение нъм

Й * ■ ЗАДОВОЛИТЕЛНА
ЖОСПОСОБНОСТ

ПЛАТЕ
подобрение на- т

Охбрабрява факта, че плате 
жоспособността в бабушнишно 
то стопанство от година в го 
Дина укрепва. През 1977 
на то е разполагало 
ства от 12 407

ои.
ДИ-

годи 
със сред

пя-апп/ч „ хиляди динара, 
разплащането е вървяло 
телно по-бързо отколното през 
предишната година, а забледи 
Рани данцро-смети не е имало.

и информация 
като по та-Щ! получава въз- 

активно 
всички въпро-

значи
В „Балкан”

ои.
М. А.СТРАНИЦА 6.
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мирно стойкович НАПРЕДНИЧАВ ПРОИЗВОДИТЕЛ
■ПР8131ЕЖДА Ш 000 П мляно гомшю щ $

т?

Попитате ли в земеделска
та кооперация „Будучност" 
Бабушница кой е най-добрият 
млекопроизводител 
много да му мислят, ще ви 
кажат, че това е 50-годишн'и- 
ят Мирно Стойкович от 
Долни Стрижевац.

Мирко Стойкович е 
жител на традицията на доб
ри животновъди от 
Стрижевац.

Досега на няколко пЪти 
получивал различни, признания 
за успехи в животновъдство
то, а в последно верме се ела 
ви като най-добрият 
производител 
община.

Стойкович днес има 
крави
три телета и няколко е взел 
да угоява.

Но като най-доходно нами 
мленопроизводството, 

което непрекъонато се зани
мава от петнадесет години на 
сам. От три—четири години 
той има производствено сът 
рудничество с 
„Будучност”.

Той между първите е под 
писал договор за сдружаване 
на труд и средства с ноопе 
рацията.

Годишно предава 10 хиляди 
литра мляно и около 2 тона 
1меоо.

Мирко Стойкович осъщест
вява ЧИСт доход от около 80 
хиляди динара годишно и ка 
зва, че е доволен.

Обзавел ои е къщата със 
съвременна мебел и елентри 
чески домакински уреди.

М.А.

Жв ра с
без

::<&д

село
кооперация

продъл

Долни ш
е

тмлеко 
в Бабушнишка }

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА:пет
сименталска порода,

Изкупени 12 хиляди агнета
М. Стойкович

През тази пролет Основна 
та организация за селсносто- 
панона дейност и изкупуване 
„Напредък” в Бооилеград е из 
купила 
от частните 
общината, повечето от които 
са изнесени на външния па
зар. Изкупуването е вършено 
по 35 динара по килограм живо 
тегло.

Почти толкова апнета са из 
купили 
говеният 
и земеделската кооперация 
„Ягода” от Крива Паланка.

ВЪВ ФОКУСА Селсностопансно-тър- 
номбинат от ВраняГОРНА АЮБАТА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК В ЯВОРСдружаване към 6 хиляди агнета 
производители в Счита се, че в Босилеградска 

община могат да се 
най-малко още 5 хиляди агне
та, обаче от преди две седми 

цените започнаха да на-

Горнолюбатската махала Явор получи 
електрически ток.

навечерието на Първи май — Деня 
на труда, в тази високопланинска махала 
лумнаха електрически крушки. Това е най- 
голяма трудова победа на хората от това 
селище, с която достойно посрещнаха Деня 
на труда. За електрификация на своите до
мове всяко домакинство е дало по 10 хиля
ди динара и повече от 30 трудодни.

Електрификацията продължава с нена- 
мален темп в още няколко махали.

изнупятна в ци
маляват.земеделците в. в.

ОСТ „СТОЧАР” В ДИМИТРОВГРАД ТЪРСИОнова, което изигра и играе 
Закона за сдружения труд в 
организациите на сдружения 
труд, подобна роля следва 
да изиграе предстоящия За 
кон за сдружаване на сел 
сностопанските производите-

Нови работници
„Сточар” В . ДЙМИ^ОВ; 
\ предстоящия перйоА, 

значително ще разшири произ 
водство си. В тази насока о- 
собено ударение ще се сло 
жи върху развитието на овце
въдството и на сътрудничество 
то с частните селсностопан

За по-нататъшното развитие 
на селсното стопанство в об 
щината земеделсната ноопера

Ция
град, вВ.

ли.
Основната цел е развитие 

на селскостопанското произ 
водство, подобряване на жи
знените условия и труда на 
земеделците, свързване в 
системата на самоуправително 
то сдружаване на труда, ор 
ганизирано включване 
селскостопанските производи 
тели в стокообмена, създава 
«е на условия за обезпечава 
не и развитие на здравните, 
пенсионните и инвалидните о- 
сигуровки и други облици на 
социална сигурност на земе 
делците, както и общо осъще 
ствяване на самоуправително 
то положение в социалистиче 
ските обществено-икономичес
ки отношения-

Да върнем доверието на 
земеделците към земята

сни производители.на
ИЗБОРИТЕ минаха успешно. 

Във всички босилеградски села
хора.

щи и онези, които напуснаха село.
Трябва да се обърне внима

ние и на подобрението на земе- 
делскогю производство, предимно 
на животновъдството, за което

■

За целта са необходими и 
нови работници. В тази насока 
се вече търсят 25 овчари, е- 
дин лаборант, един агро
ном и двама техници (ноито 
изключително би се занимава 
ли със сътрудничеството с ча 
стнитв селсностопансни про 
изводители), ръководител за 
трудовата единица във Висок 
и 7 майстори за производство 
на сирене. Публикуван е нон 
нурс за попълване на работни 
те места, за генерален дирен 
тор на ОСТ „Сточар” и за 
шеф на счетоводството.

гласуваха предимно стари 
Затова сега ои поствяме въпроса:

младите хора от село?къде са
Ще останапг ли и тези, които сега 

село? Какво трябва
съществуват условия.

Доверието на хората към зем 
ята може да се върне само чрез 
конкретни мероприятия, а не чрез 
обещания. Трябва да се помогне 
на старческите семейства на село. 
Трябва на село да дойде агроном. 
Трябва да се създадат такива фор 
ми на организация, конто ще по
могнат на селото по-лесно да се 
обработва земята. Земеделците 
да се сдружат така както пред
виждат нашите закони. В момен
та такива условия в Босилеград- 
ско има.

Здравеопазването също така е 
важен фактор за задържане 
хората на село. С изграждане на 
пови амбулатории трябва да 
даваме условия за подобрение на 
здравеопазването на село.

В селата пък където има коо- 
домове трябва да се

се намират на 
да направим за да върнем довери 

към земята?ето на земеделците
Вярно е това, че млади земе

делци почти няма. Това е особено 
Извор, Груинци, Пара-Основните принципи за сдру 

жаване са: доброволно и лич 
но сдружаване, стопанска за 
интересованост на сдружените 
земеделци и работниците ка
то основа на сдружаването, 
разнообразие на формите >на 
сдружаване, свързване на 
земеделците в‘ системата на 
самоуправителния

развитие насамоуправи 
отноше

изразено в 
лово, Бресгница... А помним кога- 

села бяха пъАни с млади 
хора. Мнозина от тях или изучи 
ха занаят или някое училище и 
намериха работа в града,^ а село- 

Почти никой не ос- 
Все пак има въз-

то тези

работС попълване на тези 
ни места земеделската ноо-

то оставиха.
сдружен тава на земята.

по-положепието да се перация трябва по-успешно 
да се включи в развитието на 
селското стопанство в Димит
ровградска община.

ТРУД,
телните и доходовни

равноправие на сдруже 
земеделци и работници 

уреждането на отношенията 
и в самоуправителната лракти 
ка, създаване на трайни от
ношения чрез сдружаване:

правата на собстве 
” пло-

можност 
добри и хората да останат на зем
ята.

намия.
ните

От 37 селища на Босилеград- 
ска община сега са електрифици
рани седем напълно и три огчас- 

Мисля че електрификацията 
остават

в съз-
А. Д.

ги.запазване
«ост върху „сдружените 
щи и средства, планиране на 
общественото I 
развитие на организациите на 

селсностопансни

ще допринесе хората да
село. Затова с електрификаци

ята трябва да се побърза.
Обаче не само електрифика

цията ще задържи хората на село.
значение

перативии 
уредят кътчета за просвета и за
бава.

наи материално

немасдружените 
производители и участие на 
сдружените земеделци в съ 
здаването и разпределението 
на дохода, общ ризин, взаим 
ност и солидарност, организи 
ране, осъществяване и раз 
витие на всенародната отбрана 
и обществена 
във воичии облици на сдру
жаване и организиране на сел 
сностопанските 
ли и други важни принципи.

Сигурно е че неможе и 
да се върне доверието на земедел 
ците към земята, ако тезн по-бла 
гоприятии условия не се създават 

ни. Селото

Пътища са. съществено
През последните години 

пътища почти 
и сега става и маха-

за това.
доса направени 

всички села 
лите да се повържат. По този ма 

подобри и снабдяването 
общината. Ще мо

от страна на всички
може без земеделци, а там ос 

много пустеещи земи, едно 
богатство.

не
самозащита тавагг

огромно неизползваночин ще ее
па селищата в

дойде и лекар и ветерииа- 
. Ще могат да си дойдат в къ-

производите- Иван Андоновже да 
рей

Ст. А.
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ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПОЛИТИНАТА НА СЮН В ОБЛАОН НА СНС В ДИМИТРОВГРАД ЗА 
СПА НА НУЛТУРАТА

ОБЗОР

Самодейните изяви \КЪМ САМОУПРАВИТЕЛНО 

СВЪРЗВАНЕ НА КУЛТУРАТА 

И СДРУЖЕНИЯ ТРУД
,, ,,„ш „ от едно авторитетно място е посочва-Неврднаж и ю от А най-широката основа

но, че самодейността Р ж<Л ое 0со6ено НОгато се
М “СеСТРформитеЯ на културната

ЖзнВа°еГЙхубРаевАоЛ°;~
■всеки човек носи дароа за "ВД“' "
друг да танцува, трет да прас/^д слава" 0т димитров-

Подтотовната, на пиесата^„ сто Боте0„ о уча=таето на

оноло" 50 самодейци-изпълнители е пряк првод да се спрем 
върху самодейните изяви, 3^ дост-питнов-ш, да пла-

,Тстч) езаУДИаТомнат самодейните изяви на няколко десетки 
самодейци? театрални изпълнители, музиканти, танцьори.,.

Д Изводът се натрапва сам по себе си, следва да се 
поощряват самодейците, които със своята ооич и преда- 
нност? въодушевление и влечение ш.тво«ти 
С0 организира дадена дейност. Разбира се, не се касае 
?а материално поощряване. Тук моралните стимули биха се 
оказали далеч по-въздейстауващи.^^^^^^ ^ ^ ^
циалистичесните сили, предимно на СН решително трябва 
да се съсичат още в зародиша си еснафските предрасъдъци. 
Обикновено изказвани в недомлъвки, слагащи предварител
но под въпросителен знак успеха на дадено начинание, 
те целят да обезсърчат, да парализират, да убият волята
за действие... , .

В динамично време (какъвто е сегашният период) та- 
(целещи да сеят съмнения) могат да се ока*

касае за 
.изхожда от

области и а
основа 

и Закона

й с останалите 
сдружения тРУД- въз 
на Конституцията

пости в общината главно се 
провеждат чрез Центъра за 
култура, относно самодейните 
секции, основните училища в 
града и по селата, гимназия
та, нанто и някои младежки 
организации по селата на Ди од.
митровградсна община.

Тези антуални идейно-по- 
литичесни въпроси в осъще- тура,
ставането политиката на Съю сдружения
за на югославоните комуни- предстоящия
сти в областта на културата 
на територията на общината, 
обсъди и Общинския коми
тет на СК в Димитровград.

Макар че оценките и изво 
дите трябва да се допълнят 
конкретното положението изи 
еква СН в Димитровград да 
вложи максимални усилия 
за обезпечаване на цялостно 
провеждане на становищата 
на СЮК по отношение на кул

В оредносрочната програма 
по развитие на нултурата в 
Димитровградска община и в 
годишната програма на Об
щността за култура между 
другото е внесена, че в тях 
са вградени онези дейности, 
които създават възможност 
културния живот в общината 
да стане по-богат и по-съдър 
жателен, културата да заеме 
онова място, което й прина
длежи въз основа на Резолю 
цията за задачите на СЮК 
в областта на културата, прие 
ти на X конгрес на СЮК. В 
тези планове и програми тру 
дещите се хора и граждани 
не са само ползващи субекти 
на културните блага но и тех 
ни активни творци.

труд, е едназа сдружения 
от основните задачи на кому 
пистите в предстоящия пери 

Комунистите в Центъра 
делегатите в Снупза нултура, 

щината на общността за кул 
както и комунистите в 

труд, трябва 
период да раз 

интензивна идейно- 
дейност за из

в
От друга страна.

движат 
политическа
намиране на отговарящи

на самоуправително
ви

дове
свързване и размяна на тру 
да между нултурата 
палите областй в сдружения

и оста

нива прояви
чествят като вражески. Само при наличие на всестранни сз- 

изяви на трудещите се еснафщината губи по- 
на която избуяват

Накрая общественото признание за дадена самодей 
на изява е най-ефикасното средство да се осуетят неже 

явления от рода на лровинциализма и еснафщина 
та. Едновременно това е насърчение трудещите се още по 
вече да разгърнат самодейността, да я поемат като най 
благоприятната вт,зможност за собствена творческа изява.

Ст. Н.

Труд.
Първичните организации в 

трудовите организации тряб 
1ва да се стараят делегати
те в самоуправителните об 
щности да б7,дат онези ли- 

Развитието на самоуправи- ца, които пренасят желания 
телните обществено^жономи та и интересите на трудещи 
чески отношения в областта те се хора. А за това е не

на културата и свързването обходимо за делегати да се
(избират лица заинтересовани 
за развитието на културата.

Комунистите в Общността 
за култура и в Центъра тряб 
ва да насочат усилията си 
нъм по-широка дейност. Тех 
ните изяви да се насочат нъм 
трудещите се хора в община 
та и региона.

Необходимо е да се окаже 
пълна Подкрепа, във воички 
среди, на по-нататъшното ра културен дом,
звитие на самодейността. А лятото 
това значи и обезпечаване даден на 
на кадри, материална и оста 
чала

модейни 
чвата, плевелите и-Тези становища все още 

че са приложени на дело. Ор 
ганизираността на трудещите 
се хора в организациите на 
сдружения труд и местните 
общности е все още в начал 
ния стадий- Културните дей

турата.
ламите

БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД

Приключва изграждането на 
културния домРазширява се деловото 

сътрудничество След петгодишно изграж
дане Босилеград получи нов 

нойто през 
трябва да бъде пре- 

употреба.
един от най-големите и най- 

помощ. Но и оценяване хубави културни домове в Юж 
на програмата, на Центъра и на Сърбия, който мощно 
общността, от аспекта на ин ще тласне напред развитие- 
тереоите на работническата то на всестранна и разнообра

зна културна дейност в Боси 
леградска община.

Разположена на левия бряг 
на река Драговищица, тази 

организации велинолепна 
общности и ор да, с оригинални 

сдружения ни решения,
площ от две хиляди нвадрат 

т.н., с ми метра.
В универсалната зала, коя

то е готова за употреба, са 
изяви в обла- поставени 343 седалища. Про 

странната сцена е оспособена 
не само за прожектиране на

филми, но и за изпълняване 
на театрални, естрадни и дру 
ги представления. Тази за
ла предлага големи възмож 
ности и за развитие наТова е кул
турно-художествената самодей 
ност, ноято през 
няколко години тук бе в пълен 
упадък.

За изграждането на култур
ния дом в Босилеград досега 
са изразходвани повече 
10. милиона

спечелиха гостите от Димит
ровград с резултат 4:1.

Директорът на гимназията 
„Иосип Броз Тито" Методи 
Георгиев от името на своя но 
лектив предаде на босилеград 
ския център подарън —

Все по-чести посеще 
ния между колентиви 
те на средните училища 
в Босилеград и Димиг 
ровград

последните

класа и трудещите се хора. 
В тази насока е необходи 

мо ангажирана и на младеж 
ките и останалите обществе 
но-политически 
в местните 
ганизациите на 
ТРУД. комунистите в средства' 
та за информиране и 
което ще се обезпечи прави
лен

отоним
ка — акварел Изглед от Звон 
ци от художника Методи Пе 
тров.

динара, от които 
7 милиона динара е обезпечи
ла Републиканската 
общност. За Цялостно 
шване на този обект са необ
ходими още 2 милиона дина
ра, нойто както се очаква, о- 
ще през тази пролет ще бъ 
дат осигурени от Републинан 
ската и от Общинската 
турна общност.

Сътрудничеството 
средношколския 
лен център „Иван Караива
нов в Босилеград и гимна
зията „Йосип Броз Тито” в 
Димитровград все по-успешно 
се развива. Неотдавна препо
давателите и група ученици 
от димитровградската гимна 
зия гостуваха на своите коле 
ги от Босилеград. С това те 
им върнаха посещението, 
от есента на миналата годи
на*

По време на посещението 
гостите от Димитровград по
сетиха часове на своите бо- 
силеградски нолеги. След то 
ва активите на преподаватели 
те обсъдиха актуелните 
роои за обучението по отдел 
ни предмети и области и раз 
мениха опит. Специално вни
мание бе посветено на обуче 
нието в първи нлас. 
тана се водиха разисквания 
за изготвяне на съгласувана 
програма за обучението в две 
те училища. До началото на 
новата учебна година трябва 
да се премахнат 
по отношение броя на часове 
те по български и сърбохър
ватски език. Отделен проблем 
представляват учебниците на 
български езин. В този сми
ете ще се потърои помощ 
от Завода за издаване на 
учебници в СР Сърбия 
най-къс срок да се преведат 
и печатат необходимите учеб 
нищи на български език.

Учениците също така обме 
ниха опит от работата на

организация и 
на класовите общности. Има 
ха среща и футболните отбо 
ри на двете училища. Мачът

между 
образовате- двуетажна сгра културна 

1 довърархитектур 
се простира наНакрая двата учителски ко 

лектива се договориха по-чес
то да се посещават и обмен 
ят опит от отговорната обра
зователно-възпитателна подход за по-нататъшни 

те творчески 
стта на културата.

рабо.та.
нул-

П. Димитров А. Д.
В.В.

РАЗГОВОР С МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ,
ДИРЕКТОР НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НЪМ ДВУЕЗИЧНО ОБУЧЕНИЕ
От освобождението до 

днес обучението в димитров
градската гимназия „Й. Б 
„то ' в н°ята над 90 на сто
и-.п^ч6™^ите са от българска народност, в по-мална 
голяма степен 
До 1966 година

въл
нистите по отношение 
бата на родния езин.

В момента са в ход подго 
товки за минаване на двуезич
^п°ибуЧеНИе 8 следващата учебна година. Предпримащи 
те се мероприятия в тази на 
сока бяха тема на разговора 
«и с директора на гимназия 
гиев~~ Аругаря Мет°Ди Геор-

употре и изводи имаха за цел да се 
приложи такъв 
обучение, чрез 
създава възможност

успешно решаване 
са е необходимо 
на специалистите 
и гимназията в Босилеград. Са 
моуправителните тела в наше 
то училище приеха решение 
Да възнаградят онези специ
алисти които превеждат учеб 
ници, без оглед дали техните 
преводи Ще се приемат от 
страна на Завода или не. С 
това ние желаем 
градим труда им,
Да се включим 
'на този въпрос.

на въпро- 
ангажиране 
от нашата

вид двуезично 
който да се

Също ппп за равно 
правно ползване на български 
и сърбохърватски език. За 
последователно реализиране 
на заключенията ние в гимна 
зията вече приехме решение 
по кои предмети лекциите да 
се изнасят на българсни,
езин!ОИ На съР6°хърватски 

При

или по-
е двуезично, 
лекциите са 

унасяни на българсни, а на 
сърбохърватони Са препода
вали изключително онези пре-
ле??иаТеЛя' НОИТО не са вла деели български език. От 
1966 година насам обучение 
то по болшинството предмети 
е на сърбохърватски, абъл 
гароки, като роден език 
дължителен за

разликите
а Обсъждайки проблемите 
а° ™ на ^Разованието 
а територията на нашата об

бТлгаарскЛа0ТаТГр0од.нКоа03тЗН°внлюНча

рГЯпосНоаЧиС^реВделАеГТр0оВт- 

нГпГ— ~ ~
така и Общинскат 
на, вЪз основа 
б и те

а
не само да на 

но и дейно 
в решаването

воично това
Да се пренебрегне факта, из 
тънна Георгиев, че без преве
?ениИятУаЧебН,ИЦИ ® Трудно “бу
ченията да се провеждат на 
българсни език. ЗатоваА се и 

бъркахме с мрлба до Заво-

д Белграг^за^идната 4 година

ОИЗтм°РИЯ' Ге“ГРаФ”Я.
музикално ГусРтааГГ° 
чакто и учебници по бЗЙр 

ш за всички н
н,и е и това,

е за 
всички ученици.

А неговите думи 
сленоОсновни причини за това 

ложение са били недостигът
езикУЧпг,НИЦИ На български език по-нататъшното школува 
не във висшите училища же 
лайнете да се работи вад вт 
трешността на ъ
прочие. По — 
не е Цялостно 
телно
литината на Съюза

в недвусми
ппл потвърждават, че са

мерки следваща- 
пппгУлебНа г°Дина да дочакат 

ни 33 Двуезични обу
чения, о което цялостно би 
Г® а;рилагали Разпоредбите на 
лелпоа3 На “бщината и пос- 
?и?ииГтелно “Роаеждала по- 
висти?!3 НЕ> Съюза на ному- 
бата 1,^, П0 011Н0шенив употре 

а на родния език.

по

Също 
скупщи

на разпоред- 
е приела оп

в
а

на Статута,
изводи във връзка 
език, които доста

самоуправител1ните те'училището, 
тези

страната 
този начин обаче 

- и последова- 
в дело по

младежката езин:
марк-

и ределени 
с родния 
ви до 
ла на 

Воички

по

и
провеждана

на ному- ски език 
Познаторазисквания класове, 

че заСТРАНИЦА 8.
А. Д.

БРАТСТВО 12 МАЙ 1978 Г.



наложил оцшшцл
КОМЕНТАР

МЛАДЕЖКИТЕ ИЗБОРИ 

ПРОВЕРКА НА 

ДЕЕСПОСОБНОСТТА СРЕЩИ И 

РАЗГОВОРИ
В предизборната мадежка 

дейност главно бяха разгледа 
ни отчетите за дейността на 
младежките първични органи
зации през 
период. Посочени бяха пости 
женията на идейно-..олитичес

обърната сериозна грижа. От 
крити са няколко политически 
школи (на в. ,,Борба”) — 
„Д-ушан Петрович — Шане” 
и АР), в които младите полу 
чиха ценни знания по само- 
управителен социализъм и 
маркоизъм.

Младите също така доказа
ха, че са твърде дейни в 
социалистическото строител
ство: създадени са няколно 
десетки бригади в нашите об 
шини, които дейно участву
ват в местните трудови ак
ции. Особено успехи младите 
постигат в залесителното дви 
жение
те общини се залесят повече 
от няколко стотин хектара 
ерозирани и пустеещи мест
ности. Редовно младежи и де 
войки от нашите общини уча 
ствуват и на съюзните трудо

четиригодишния

кото поле, трудовите акции, 
укрепване на организациите. 
Отчетени бяха и 
те пропуски и слабостите, осу 
етили разгръщането на мла
дежките сили и възможности. 
При това воичко бе изнесено 
с един критически и самокри- 
тически анализ. Единствено по 
тоя начин (считат 
може реално да се съблюда 
ват правилните насоки за бъ
дещата дейност.

В предстоящата 
дейност главно трябва да се 
очертаят пътищата за по-пъл 
ноценно навлизане на млади
те в обществения стопанския 
и останалия живот на общини

направени

Тихомир Гигов

ДВОЕН ПРАЗНИК ЗА ГИГОВмладите)
ежегорно в четири

Утре, на 13 май, е двоен 
празник за Тихомир Гигов. 
Този 24-годишен работнин в 
Секретариата на вътрешните 
работи в Ниш посреща праз
ника на сигурността с хубави 
резултати. Тази година е из
бран за делегат в обществе
но-политическите организации, 
а неотдавна, задочно завърши 
полувисшо образование в Са 
раево и стана юрист.

изборна Сремска наменица, което за
вършил с успех. Като активен 
младеж — на 18 години бива 
приет в редовете на Съюза 
на комунистите.

От преди пет години е на 
работа в Ниш.

С голямо себеотрицание и 
упоритост, в свободните ча
сове Гигов подготвял изпи
ти за факултета. И го завърши 
в рекорден срок.

Инан Тихомир Гигов, манар 
и за кратко време, се проя
вява с усърдие и трудолюбие 
в работата си. С неколцина 
свои другари е участвувал в 
разкриване на престъпници. 
Една от последните е залвя- 
нето на двама престъпници 
откраднали пари на гражда
нин, които след дръзната кра 
жба се скрили в една гора 
недалеч от Ниш.

— Двамата крадци — разна 
зва Гигов — твърде умело бя 
ха извършили делото. Те излъ 
гали един 
ботнин
имал пари нато 
услугите си да му 
по-лесно да си купи строите- 

материал. Завели го в

гостилничарски ра 
от Княжевац, нойто 

предложили 
помогнат

ви акции.
Значителен е приносът на 

разрешаванетомладите и >в 
на комунално-жилищните про
блеми на селищата, в нултур 
но-забавния и спортен живот

те.
Изминалият 

период в общи черти показа, 
че доверието у младите нара 
сна. Те все повече 
действен фактор. Оттук и об 
стоятелството, че младите: 
Димитровградска, 
ка, Бабушнишка и Босилеград 
ска община няколко 
млади 
СК.

чети ри годи ш ен
лен
гората, отнели му парите, и 
го набили. По описанието на 
лицето с нолегите си Драгиша 
Рашич и Славомир Неделнович 

казва Гигов.

стават и пр.
Именно оттук произтича не

обходимостта предстоящите 
избори в младежките първич
ни организации да прерастнат 
в истинска, всестранна провер 
на на дееспособността на мла 
дежката организация, относно 
дееспособността на всеки 
младеж поотделно. Досегаш
ният ход на тази дейност тък 
мо се

в — Наистина това ще бъде 
радостен ден за мене — каз 
ва Тихомир. Осъществих 
чтата си що се касае до об
разованието ми, а другото е 
повече като признание за моя 

обществено-политическа

Сурдулиш-
ме ги открихме

Чрез самообразование Ги- 
гов досега е изкарал и два 
курса по немски език. Завър 
шил е и школата за млади са 
моуправители „Милентие По- 
пович” и е секретар на мла
дежката организация в своя 
колентив.

стотин
настанаха членове

В самоуправителните 
и органи младите също зае
ха достойно място: освен чле 
нове на делегации, 
младите с висок процент уча 
ствуват в състава на новите 
ръководства.

Тази тм. „експанзия”
разбираема,

тела
та
дейност.движи в тази насока: 

младите настояват да излъ- 
ноито

делегати,
Тихомир Гигов е роден в се 

ло Драговита в Димитровград 
ска община. След нато за 

основно

най-способните, 
квалифицирано ще се наемат 
за активно участие на млади
те в обществения, 
ския и другия живот на общи

чат

на
стопан-младостта е и 

тъй нато през последните го 
дини върху идейно-политичес 
кото издигане на младите бе

училище 
в Средното учили

вършил 
постъпил 
ще на вътрешните работи в

М. А.ните.
Ст. Н.

ВМЕСТО ОЧЕРК

ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ТЕАТРАЛНА ДЕЙНОСТ
— Театърът наистина може 

да вдъхнови и магически да 
привлича самодейците. Няма 
по-радостно чувство от това 
да почувствуваш как се тран 
сформираш <в дадена личност 
от дадена пиеса.Всъщност за 
живяваш нов живот. Ако при 
това те направлява добър 
постановчик — 'наистина мо 
же да обогатитиш своя жи 
вот — добави Слободан.

А нанто ни изповяда той. 
най-силно въздействие като 
постановчик му оказва Люби

Риск е да се връщаш към портрета на самодеец кой
то в най-общи черти си очертал преди едно десетилетие. 
Тоя риск идва от повторението: трябва да приведеш едни 
и същи данни за началото, за любовта към 
изпълнените роли, любими образи, работа с 
със самодейци...

ИЛИ НАЙ-ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА СЛОБОДАН СОТИРОВ^
СА АПЛОДИСМЕНТИТЕ НА ПУБЛИКАТА

— Със Слободан Алексич 
(като постановчик и артист) 
за първ път се срещам в та 
зи пиеса. Изненадан съм от 
усърдието му, с което работи 
в изясняването на индивидуал 
ните черти 
Свободно мога да кажа, че 90 
на сто от заслугите, че сравни 
телно успешно пресъздадох 
образа ма Калча се падат не
му. С други думи, той напра 
ви от мен — Калча — с присъ 
щата си отнровеност и призна 
тел пост за чужд ия тРУД заяви 
Слободан Сотиров.

пиесите са Венета Петрова, 
Деса Гигова, Колица Рангело- 
ва, онова поколение артистки 
самодейци, които са положили 
основите на театралната само 
дейност в Димитровград.

Сетне потвърди мнението 
ни, че театралната самодей 
кост в Димитровград вече ня 
колко години живее пълноце
нно, привлича все повече мла 
ди хора.

— Считам, че 3-4 премиер- 
ни представления могат да 
се подготовят за една година. 
Наистина ще трябва да се 
подобрят още повече усло
вията, да се ангажират повече 
души, но в крайна сметка 
самодейноста не е само цел, 
а обществено-полезна дейност, 
която заслужава и обществе 
но признание, заключи той

Ето защо разговорът ни със Слободан Сотиров (след 
две десетилетия театрална самодейност "ъРДи.я 
сахме по повод десет години плодовита Дейност) поте е 
друга насока: кои чувства изпитва човек след «ато две де 
сетилетия активно се занимава с театрална д й 
себе си има богат актив от изпълнени роли/

на всеки образ.

пиесата 
Ми-

германски офицер в 
„Трудният път на стария 
халя" ФрвА в ..Развратница, 
достойна за уважение Нсант 

.Лисица и дрозд", Тротер 
•в „Мишоловка”, Рали в ..Ове 
нърва... И най-новата 
Калча в пиесата „Ивнова ела 
ва” от С. Сремац, която в мо 
мента се намира на Димитров 
градения самодеен театър 
„Христо Ботев”. И, разбира 
се, ноято бе повод (нанто и 
двадесет годиш н ата де йн ост)
да се срещнем отново със 
Слободан Сотиров.

А към театъра (и респентив 
литературата) той проявя 

още от ранна въз 
учебната 1952/19

— Преди всичко чувство на 
удовлетвореност: причинил ои 

на няколко сто- 
души с едно-единствено 

представяне и самият ои дово 
— заяви Слооо 

дан Сотиров. — Считам, че в 
това е красотата и на театра 

самодейност — да А° 
ставяш и едновременно 
да изпитваш радост, че

труд облагородяваш и 
собствения

удоволствие
тим в
лен от това роля:

Тук трябва да изтъкнем, че 
Сотиров твърде поСлободан 

хвални думй изказа и за арти 
стите-самодейци. които

пиесата. Но не отми

лната сам учас-със
твуват в 
на и по-възрастните, дори и 

които са престанали да
своя 
другите, и 
живот.

си
ония, 
играят на сцената.

Но да напомним: Слободан 
Сотиров счита, че първото му 
сериозно представяне е в ли 
есата „На дъното" от Максим 
Горки. Тази пиеса на димит 
ровградсиата сцена през 1957 
година поставя Сърбислав 
Златкович. А от тогава до днес 
—- няколко десетки 
(главни и второстепенни роли):

— Добри „партнъорни" в

С^Г=е наИтеатъра"—-- Слободан деГГ 
телнГс0 гордост мошо до хвърли поглед на своята дваде- 
сетгодишна театрална самодейност.

но
ва интерес 
раст —■ през 
53 и 1954/1955 действу-ва само 
деен училищен театър, н°йто 
печели симпатиите на Дими 
тровградскито любители на 
театралното изкуство.

С. Сотиров (лево) в ролята 
ма Калча
ша Джорджевич,

Методи Петров, Истатко
Високо цени

Ст. Н.още 
Станулов...образа

СТРАНИЦА 9.
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НРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ^ ^ ^ ^ ^ ^
СУРДУЛИЦА

СЛОЖНА РОЛЯ НА 

БОРЧЕСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

тази година се предвиждат ня 
иолио разменни гостувания 

областта на физкултурата.между1 ,„.± та д гаг?» дгеВЪе |»: -лгдаад=1
I отбор „Миньор (Перник). Смяо б Власина" (СурДУ

зения по шахмат между ^хматния клуо 
1 лица) и „шахматния нлуб „Порции .

в

Инан двете комисии за край 
гранично сътрудничество — от 
Сурдулица и Перник — са при 

програма за крайгранично 
в областта на

ели
сътрудничество
физкултурата и културата.

комисиите чрез съответни за 
дължения и ангажиране, доб 
рите подготовки за провежда 
■не на събрания, приемане на 
заключения 
чрез
развитие >на традициите 
НОВ-а, имащи огромно значо 
ние за пълно охващамо 
настоящето и бъдещето.

Отделно бе изтъкнат проб
лемът за неподдържане 
паметниците, напомнящи 
дните на Революцията, па бо 
приет договор те да се про 
дадат на местните общности, 
които да се грижат 
Необходимо е — се изтъкна 
по-нататък — пълно внимание 
да се посвети на информира 
нето за работата на борчес 
ките организации. Сетне, вся 
ко сдружение да съчини 
лендар на историческите Съби 
тия по места, които да 
ознаменуват с подходящи тър 
жества.

Необходимо е също 
да се устройват повече оре- 
щи на борците с младежта, 
пионерите и граничарите, а и 
по-често организиране на из
ложби, наградни конкурси, вик 
торини с теми за събития от 
Народоосвободителната война.

С. Минич

Неотдавна в Сурдулица се 
състоя семинар за членовете 
на Председателството и пред 
сед атолите на 
на борческите

— канВ спортната програма 
то ни осведоми °?нре™??я 
на Общността по физичесна 

Любиша Ристич

щоПернишките спортисти 
върнат посещението на сурду 
лишмите отбори на 15 и 1Ь 
май т.г.

Ст. Н.
сдруженията 
организации. 

Обработени са темите: Мяс
тото и ролята на СУБНОР ка 
то обществено-политическа ор 
ганизация във фронта на ар 
ганизираните социалистически 
сили начело със СЮК, Органи 
зкраността на СУБНОР, Тачене 
и развитие на революционните 
традиции, Всенародната отбра
на и обществена самозащита, 
Кадровата политика, Делегат 
ската система и Борческата и

културапо всяна точка
конкретни задължения.

на

ОД ДЪЛЪГ ПЕРИОД - ЕДНА ПРЕКРАСНА ИГРАна

на
бяха петия и шестия гол.

десния
за

„А. БАЛНАНСНИ” — „БОРАЦ” (БЪРЗИ БРОД) 6:0 (2:0)
за катастрофа на гости

НИ
След нападение по 
фланг топната беше прехвър
лена на лявото крило, до М. 
Петров, който я отправи 
наказателното поле, 
скочи. Б. Михайлов и с извън 
редън Удар с глава 
резултата на 5:0. Подобен бе
ше и шестия гол на М. Пет- 

който от 16—17 метра

Димитровград, 7 май- Игрище 
център „Пари . 

Терен добър. Вроме дъждо 
вито. Зрители оноло 300. Гол
майстори — Б. Михайлов в 
30, 47 и 60 и А.Петров в 40, 
70 и 75 минута. Съдии Мио- 
мир Латинсни (Аленсинац).

говори „
те факт е, че те не бяхат о- 
собено слаб отбор, но до- 

футболисти играха 
можеха

В спортнияза тях. в
къдетоинвалидна защита.

Лектори на сказките бяха: 
Йован Манасиевич, председа 
тел на Междуобщинския от 
бор на СУБНОР' за Южномо- 
равски репион, Гради ми р Ни- 
колич, секретар на Общин
ския отбор на СУБНОР, Васи 
лие Мариннович, председа
тел на борческите организа
ции в Сурдулишка община, 
Миодраг Пешич и първобо- 
рецът Владимир Арсич.

Този път чрез сказки бяха 
изтъкнати непосредствените 
въпроси и задачи на борчес
ката организация- Между дру 
гото подчертани бяха и въпро 
сите за по-активна работа на

машните
твърде добре, дори 
да вкарат още толкова гола, 

няколко пъти топката уда 
напречната и 

греда, а и вратяра на гостите 
спаси поне четири гола.

Първият гол, след няколко 
пропуснати шансове 
Б. Михайлов в 30 минута, а 
10 минута по-късно М. Петров, 
след индивидуална акция, по 
качи резултата на 2:0.

покачи
но

страничнарика ров,
стреля със силен удар на мя 
стото, където се срещат на
пречната и странична греда.

Важна точна 
ските футболисти извоюваха 
и в миналия мач с отбора на 
„Свърлиг”, където играха 1:1. 
С тези три точки ,,А. Балкан
ски" направи значителна крач 
на към горната част на та
белката.

„А. Балнансни”: К. Став- 
ров, Г. Цветков, 7, 3.
Марков 7, А. Петров 8, 
П. Димитров 7, А. Пейчев 7, 

С. Миркович 7 (Н. Аленсов), 
Д. Каменов 7, Б. Михайлов 9, 

М. Тодорович 7, М. Петров 9.

се
постигна

димитровград-така

След Дълъг период от вре 
ме „Асен Балнансни" игра 
па вкуса на зрителите и висо 
ко порази симпатичния от 
бор на „Борац" с резултат 
6:0 (2:0). Макар

През второто полувреме ,А 
Балкански" игра още по-хуба 
во. Б. Михайлов и М. Петров 
се сменяваха във вкарването 
на голове, а особено прекрас Симеон Манов.че резултатът

ФУТБОЛ ДИМИТРОВГРАД

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУЖЕСТ
ВОТО ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ

САМО ЕДНА ПОБЕДА И 

,,РЕМИ“
Основна нонстатация

втората годишна Скупщина 
на дружеството за спорт и 
рекреация в Димитровград е, 
че за две години то е осъще 
отвило значителни резултати.

Съюзът на инвалидите по 
труда има около 300 лица. В 
течение на миналата година 
мнозина от тях са били внлю 
чени

по спортна стрелба, риболов и 
други спортни дисциплини, а 
по повод значителните дати — 
4 и 7 юли, 15 август, 8 сеп
тември и т. н. Участвували са 
и в състезания на инвалидни 
лица на равнището на регио
на.

Все пак трябва да се из
тъкне, че третманът- към това 
дружество, от страна на Об
щността за физичесна култура 
и други институции, трябва да 
се подобри, по отношение на

от материална и морална подкре
па. Особено ако се има пред 
вид че то събира инвалидни 
лица, които чрез 
рекреация 
зическите си и психически си-

ЛОШ БАЛАНС НА „МЛАДОСТ"

В рамките на състезанията 
в Южноморавска футболна 
дивизия. ( футболният отбор 
„Младост”, на свой терен в 
Босилеград, успя да спечели 
победа срещу футболистите 
от Велики Търновац (Буяно 
вашка община) с резултат 
(2:1) и игра наравно (2:2) с 
футболния отбор „Пуста ре
ка" от Войник.

За отбелязване е, че това 
е първа победа на босилеград 
ските футболисти в досегаш 
«ият пролетен сезон на съ
стезанията и дава известни 
надежди те да запазят сегаш 
ният си статус в Южноморав 
ската футболна дивизия- До
сега
мача твърде убедително.

спорт и 
възобновяват фи-

ли.
От Скупщината 

ството, на която 
ваха

на друже- 
присъству 

представители от Регио 
на и общината, бе изпратена 
приветствена 
другаря Тито.

в спортно-рекреативни 
състезания, и чрез друже
ството за спорт и рекреация.Те 
са организирали състезания

„Младост" загуби пет телеграма до
В. В.

А. Д.

БАСКЕТБОЛ
ДИМИТРОВГРАД

И ТРЕТО ПОРЕДНО И НЕМИНУЕМО 

ПОРАЖЕНИЕЗапочнаха работни 

чосно-спортните „ТРАЙКО РАЙКОВИЧ" (ВУЧЙ) _ „СВОБОДА" 83:78 (43:40) 
лГГоло 300* ИфИЩе Н3 Т- Райкович- вР^е хубаво. Зрите-

стви 
Но в разлика и от 20 точки.

тези моменти отлично иг 
рае С. Рангелов и намалява 
резултата на няколко точки. И 
в моментите, 
ходим а помощ 
когато

когато е необ- 
от страни, 

„Свобода” лма шанс 
да изравни резултата, няма 
никои да окаже помощ, зна- 
чи поражението е неминуемо.

НОВ

5= в.”гг ам
състезания в А републи 

дивизия.

Третото, неминуемо 
но поражение 
кетболисти

В Димитровград поред- 
младите бас- 

на „Свобода" не 
трябва никак да приемат тра
гично. Те, 16 и 17 г 
момчета, без тренъор. без 
нито един представител на 
управлението не са могли да 
очакват и друг изход в среща
та с „Трайко Райкович" освен 
минимално поражение с резул 
тат 83:78 (43:40). У

започнаха 
тазгодишните традиционни ра
ботническо-спортни игри, 
ито участвува голям брой от
бори на организациите на сдру 
жения труд от общината.

управлението 6:4, „Тигър" I
— „Сточар" 13:1, „Свобода"
— „Градил” 7:6. По волейбол „Свобода" претърпя пораже 

мач» „И пъв вт°Рпя нръг. врезултСат"Л9^Щ0О(53КН55ГеВва14то° 
“ “ач решаващ беше по-го 
лемия опит на гостите и по- 
добрата физическа подготве- 
ност.

канонатав ко
ниесе игра само една среща. „Ус 

луга победи „Братство" с 2:0. годишни
Р“?боГ

«ИК.
В течение равностоенна тази седмица 

състезанията продължиха по 
футбол и волейбол, а започ
наха

против 
първото полувре 

водеха с няколко 
кРая на тази 

домашния от- 
У°пя Да осъществи 

първенство.

В досегашните състезания 
се проведоха срещи по фут 
бол и волейбол. Бяха постиг 
нати

През
ме дори 
точки, но пред 
част от играта

състезания но тенис на 
маса, спортен риболов, както 
и в

следните резултати в 
мачовете по футбол: „Брат- 

— отборът на митница
та и крайграничната милиция 
1:0, гимназия — органът на

борразлични атлетически ди-ство ми-сциплини. нималноА в случая
се приемат по такъв начин, 
отборът на „Овобода" безопор 
но можеше да осъществи

ако нещата не
През

машмия
С. Манов второто полувреме до 

отбор
в играта и успява

има превес 
да осъще- Симеон Манов

СТРАНИЦА 10.

БРАТСТВО 12 МАЙ 1978 Г.



МОЗАИКД*МоадикА *
мозайка * МОЗАЙКА * мозайка • МОЗАЙКА

СПОМЕНИ

МИЛОРАД КОЗИЧ

Как, празнувахме Първи
маи^през 1945

Празнина Първи май пое-, газ* 
на бойците от босилеградсиио годи‘ 
сни отряд посрещнаха ВР състава ®рт?.зан' 
дивизия на КНОЮ: една част « ПеТа
друга във Валево Ав нашиТт| КРагуавад’

"И 00 ^ТроГ3^^^
таз"” ВгодинаС)ЛанаЯппПР°АЪЛЖИ Д0 15 “ 
тази година}. Напред нъм Берлин!
живее Първи май! Да живее другарят 
Тито! Да живее ЮА! Всички във възобно* 
вяване и изграждане на страната, „ по 
Разбира се и обезателният народен поз
драв и лозунг Смърт на фашизма — сво 
бода на народа! с нойто свършаваха и 
актовете, писмата и нартичките 

В дневните вестници, особено в „Бор
ба всекидневно се публикуваха рапорти 
от фронта. Заедно с бойците 
бяха и военните

Четиримата във Вълчо корито
(ОТКЪС)

година В периода след Резолюцията на Ин- 
формбюрото органите на Службата на си
гурност дадоха 
прехвърлените през 
бюровони групи, 
оръжието,
да получат подържници.. .

решителен отпор на 
границата информ- 

ноито със оилата на 
диверсията и терора монаха

деонистът, без 
замисли 
ние...

ногото не можеше да се 
партизансно хоро или увеселе-

Преди
чесният номисар ка^баталиовд"!?8

мо 4—5°мГинч?чДиНаЖа нянолно ДУМИ- са- 
истин» и„иНу и" Канво Да правя, бях на
лично „“ой?" Но“ НИ"ОГа Не бЯХ "Уб'

полити- 
ми каза Студено октомврийоно

та група на низката височина, заобиколена с 
дъбове, които гъсти и високи прекъсваха слънче
вите отблясъци, които се появяваха нянъде от 
другата страна на Стара планина.

Драган

утро свари Драган ова- 
висони

всички

номигяппт ногато това търси и
Колно мЯма Няма Нъде’ ще бъда оратор.
пу^лаи„6ае г“ Гми°произнасяне ПОРпред 
но И г?' Говорих на са°й, нашенски език, 

бях награден с бурни аплодисменти, 
«иип» ШЗТа част беше поместена в едно 
^я 2т0 в гРаДа- На входната врата гол- 
Я а "е"ОЛъЧна И под нея лозунга — Да 
1 м? Първи май — деня на труда!

"а,,г посетихме Шумарице, мястото нъ- 
дет° германските фашисти през 1941 го
дина бяха разстреляли 7 
ти. Лобното

Да с двамата си другари. Божко и Воя, 
слънчевите лъчи за да им изсъхнат обуща

та и белъото, защото утринната роса ги навлажи. Дъл
гото ходене и изкачване през стръмнината на Вълчо
то корито много пи измори 1И затова влажни и измо
рени легнаха на мястото, където слънчевите лъчи гре
еха.) След малка 
следните

ТРъсеха

почивка и закуска, започнаха с по- 
подготовки за изпълнение на задачите. 

Драган свали туристическата униформа и об- 
черно облекло от чоха, гумени

На
лече цървули, а на
границата, често минаваха на наша територия. На ед
на такава група те влезнаха в следите и трябваше да 
я ликвидират.

Планът беше изготвен, подготовките изпълнени 
и трябваше да се пристъпи към действие. Дали ще 
уопеят, дали на овоите другари от Центъра ще мо
тат да съобщят. Задачата е изпълнена. Драган и дру
гарите му бяха загрижели. Те знаеха, че и най-малка 
левнимателност

на фронта

ден надеждата, *2ой
дим страната си ставаше действителност. 
Това се виждаше от страниците на Борба 
Но не във всяно място можеше да се нупи 
вестнин. А хората искаха да знаят нанво ста 

на фронта. Радиоапарати почти и ня- 
а за телевизия и да не говорим. 

Активистите на партията и СКОЮ имаха 
мнго работа навреме да информират за 
събитията у нас, на фронта и в света. 
През тези дни, ногато се „гладуваше” за 
вестнин, аз заобичах Борба и тя стана 
най-снъпият ми вестник до ден днешен.

Тази година Първи май-посрещнахме с 
партизанска вечеринна в Нрагуевац: едно- 
актовки от партизансния живот, музика и 
народни песни, Козарашко ноло, Друже 
Тито, Иде Тито. Тун беше и Жика анор-

хиляди патрио- 
място не беше уредено 

днес, защото все още траеше войната 
западната част на Югославия, 
видирахме последните четнишни банди в 
Сърбия.

нато
в

а ние лик-

След празника 
другари бях отново

ва аз с още 
извикан от комисаря 

на баталиона. Той ни възложи да 
шем кратки статии и

няколко
маше, може да доведе до неизпълнение 

задачата, а може да ги коства да се мисли, по-удобен 
момент да ликвидират един 

едва ли ще им се удаде 
За по-малко от един

на
напи-

да направим стен- 
вестник. След два дена в училището бе
ше окачен нашият стенен вестни. В 
ния ъгън на вестнина се намираше и 
ята статия — рапорт нан сме ознамену
вали Първи май* Това беше 
журналистическа творба. После 

в уреждането на
озаглавен с БРАТСТВО —

от известните диверсан- 
друг път.

час олед мрънване залая 
голямо овчарско куче пред малка неприветлива овчар
ска поята. Поятата беше 
е напуоната. Лг
ственинът
и низък, малко 
изненада, ногато неизвесните 
тъмнината. Драган пръв се обади:

— Чичко Мито, нащи сме.
Старецът добре се вгледа в непознатия и след 

това, като че се дръпна:
— Кой ои ти, какво искаш нощеска от мен? 

Води кучето да не лае, ще ти кажа всичко, 
тихо но рязко му каза Драган. Старецаът съмнително 
го гледаше, но поодушно отведе 
Драган да влезе. Донато 
ична, 
минаха 
обаче
лампата, но Драган

ти
ДОЛ-
мо-

в тъмнината и личеше, че 
поназваше. че соб- 
вратата се отвориха 

навън. Не се

първата ми 
винаги

аенето на кучето 
е вътре. След малко

превит старец излезнаучаствувах 
нойто беше 
ЕДИНСТВО.

вестника,
лица се поназаха от

Стоян ЕВТИМОВ

ИЗДАТЕЛСТВО БРАТСТВО — НИШ ОБЯВЯВА

нучето и извика 
влизаше в скромната ста- 

само с дъски отделена от овцете,За един ЖУРНАЛИСТ — КОРЕСПОНДЕНТ на вестнин „Братство” от Ди
митровград, с постоянно местожителство в Димитровград.

УСЛОВИЯ: завършено виеше 
познаване на български езин, морално-политичесни намества за жруналисти- 
ческа дейност

на Драган
тръпки по тялото: какво ако са тун? Поятата 

беше_празна. Старецът взе нибрита да запали 
не му позволи:

— Не, по-добре е да останем в тъмнината, а 
след това добави:: трябва веднага да намерим Мирно..

Старецът се дърпна и гледаше Драган с широко 
очи:

— Не зная. не познавам никакъв Мирно. Как
во ти иснаш кой ои ти? — тревожно питаше.

Драган почуетвува тревога в неговия глас, зна
еше, чее на прав път и че трябва да бъде упорит. Пла- 
нинсата нощ и неизвесността допълваха плана на 
Драган.

или полувисше образование, солидно

Кандидатите ще държат нонтролен изпит — (тестиране) за да се 
оцени познаването им на български езин и журналистическа работа, за което 
ще бъдат осведомени навреме.

Пробна работа три месеца. Квартира не се обезпечава.
Личен доход според самоуправителното споразумение за разпреде

ление на личните доходи в трудовата организация.
Молбите с останалите донументи се доставят до Издателство Брат

ство 18000 Ниш, Кей 29 децембар бр. 8.
Кониурсът е отнрит 15 дни от публикуването му.

ИЗДАТЕЛСТВО БРАТСТВО НИШ

отворени

— Трябва веднага да намерим Мирко, нужна 
■ми е неговата помощ, но и живота му е в опасност. 
Зная, че е трябвало да се отбие при тебе, че тук 
е оставил сподвижник... Това не мога да зная, ако не 
действуваме съвместно...

Старецът мълчеше и с широко отворени очи 
гледаше през прозорчето, като че ли отвън, из тъм
нината очакваше отговор: нанво да направи.

— Ано ни не вярваш, върви питай сподвижник на 
Мирно, ние заедно минахме границата, но аз попа
днах в неудобно положение... спешно е... И твоя 
живот ще бъде в опасност ако не намерим Мирко — 
настояваше Драган.

Старецът повярва. Тръгна към вратите на 
поятата и наза:

— Ще го политам, а какво да му кажа, кой си
ти?ДИМИТРОВГРАД

— Младен. Кажи му само, че Младен го търси..

(Край в следващия брой)УСПЕШНО СЪСТЕЗАНИЕ НА СТРЕЛЦИТЕ
Светлана Стойчева, пио- 

от Трънски Одоровци, Ви-
стрелцн:месецК'ЬМ КРАЯ иа миналия 

в Димитровград се състоя общинс 
стрелба с въз

душна пушка. Взеха участие 16 
отбори с 36 стрелци огг всички 
дружини в общината. Да изтък
нем, че това беше най-масовото 
стрелческо състезание, проведено

Отделно

перка
дойко Тошев от основното учили
ще „М. Пияде” в Димитровград, 
Ружица Алексова и Слободан Ми 
ланов, гимназистка от Димитров- 

и от дружината на „Грани- 
Ана Павлова и Гоша Глига

на 14 май 1978 година се навършват шест ме
сеци, изпълнени с тъга и печал след трагичната 
смърт на нашия скъп.

ко състезание по

МИЛОРАД ГЕРМВград
чар
ров.досега в Димитровград, 

трябва да се похвали участието па 
отборите на селските осмогодиш-

лекар-стоматологпостигнахаСтрелците, които 
най-добри резултати взеха учас- 

републиканското съревнова
ва 6 и 7 май

На този ден в 10 часа в димитровградските гро
бища, на гроба на енъпия ни понойнин ща положим 
цветя. Понанваме близни, роднини и приятели да при- 
съствуват и споделят с нас безмерната тъга по не
забравимия МИЛЕ.

тие впи училища.
Организатор на 

беше Общинският стрелчески съ
юз. Първенци в състезание-го за 
1978

пие, което се състоя 
т.г. Там димитровградските стрел 
ци бяха представени от девегг свои

М. Иванов

състезанието

ОПЕЧЕЛЕНО СЕМЕЙСТВО
членове.следнитегодина станаха
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запознаване

100 годим от 

изобретението 

на грамофона
навършва 

от изобретяваното 
Томас Еди-

Тази година се 
100 години -

грамофона отна
сон.

Еаисон конструирал първият 
44 ,1878 година.

пазиси фонограф през 
Този П-Ьрви апарат се 
сега в музея „Алберт и Винто 

"в Лондон.рия фонограф 
февруПатент за своя

ЙТвГвГГ тоГ-ал-о
го недостатйци. Много от тях 
са отстранени едва след 
години е 1887 г., а в 18 
дина патентите за уоавьрше-
нствуването на фонографа <-__
ват 65 и вече през 1918 г.
— сто.

Фонографът на Едисон 
прадядо на днешния грамо
фон. За грамофона запис 1,1 
со правел но на валян, а на 
восъчна пластинна, от ноято 
можели да изготвят попия на 
твърд материал.

»...3арад тебе ли 

че отварам!...«
ста

__ Гошо Ремото!
— Стамен Пешото!

0

же м™.
ЧЕТИМ ПИСМОТО И СИ МИСЛИМ МОЖЕ 
ТЕЯ МУБЕ ДА НЕСУ САМО НтЕГОВЬ, МО
ЖЕ И ДРУГ ДА БИ ИМА. ДАИ ДА ВИ 
КАЖЕМ КИКВО МИ ЧОВЕК ПИСУИЕА 
ВИЕ ХОРА ОД БОСИЛЕГРАД ОБАДЕТЕ 
СЕ И МИ КАЖЕТЕ ДАЛИ ЙЕ ВЕРНО.:

първите си фоно-Един от 
графи той изпратил на вели* 

Лев Ни-писателНИя русни 
нолаевич Толстой. благодаре- 

което имаме запазеншие на 
досега гласът на великия пи
сател.

Най-разпространен бе вари
антът на фонографа на Едисон 

о ПАТЕФОН. В този 
грамофонът с движе- 

-игла по грамофонната

под името 
си вид

__ у Босилеград — пише човекат Н. Б.
— има три пил>ари и това брой 6,7 и 8. 
Пил>арата брой 6 работи постояно оди 6 
до 19 саата, а пнлярата 8 у центарат работи 
5 минути, а понекой пут и 20 минути. У 
кръчмуту при Тошо човеци 
ловин саат. Ка после продавницата се отво- 

види — краставици,

ща се
плоча предава колебливи дви- 

на менбраната, която 
звукови колебания

жения
излъчваше 
в рупор, играещ ролята на 
усилвател.

Думата грамофон идва от 
гръцката дума „грамма” — 
буква и „фон” — звук, но ве 
че при всички усъвършен- 
ствувания запази това си на
звание и досега.

чекаю и по по

ри има и кво да се 
домати, помаранце, све скапало...

— Бре, Петруне, що йе све скапало?
— Кико да не скапе, ка га добийемо 

вийе не купуйете, а идете ка робата одседи
рант и казва на келнера.

,,Преди един месец тук ми 
бе поднесен за обяд велико
лепен кефал с майонеза. Бих 
ли могъл да поръчам сега 
същото?

— Добре господине, ведна
га ще проверя в кухнята, 
дали е останало още!

В автобус зад един госпо
дин стоят прави три дами.

Господинът става и се об
ръща към тях.

— Моето място е за най- 
възрасната от вас.

След като нито една от да 
мите не реагира, той си сед 
на отново на мястото.

Жена пита мъжа си, нойто 
току-що се е завърнал от ра
бота.

— Изяде ли сендвича си 
днес, Оснър?

Да, защо питаш?

— Защото едва сега за
белязвам, че съм ти намаза 
ла обувките с пастет.

И в дискусиите е както в 
спорта, важно е участието, а 
не резултатът.

Щастието не е в парите, 
а в онова, което можеш да 
купиш за тях.

у продавницуту...
И да ви кажем, пише ми тия другар 

ка улазимо у продавницуту, Петрун уместо 
да каже „изводите, кикво тражите”, од 
вратата ни посреча: „матер ти... зарад тебе 
ли че отварам...”

А у продавницуту брой 7 не се знайе 
ка йе отворено ка йе затворено. У пекарите 
има леп до 10 саата, после нема. А некой 
пут лебо стойи и се мул>осуйе, може с нега 
куче да утепаш...”

Я веруйем дека йе тека и затова на бо- 
силеградчане могу да кажем йедън лек. 
Тека беше и у наше село. Ка отидемо пред 
задругуту продавницата затворена. Прода- 
вачат* Ьу отвара ка му дуне.

Х*//Ч®Р
В театъра преди започва

не на второто действие, ад
министраторът излиза на сце 
ната и казва.

— Господа, по време на 
антранта един зрител е изгу
бил портфейл с две хиляди 
франка. Той предлага сто 
франка на този, който го на 
мери...

Следва кратно мълчание, 
след което от залата се чува 
глас.

— А аз предлагам двеста 
франака...

За да живеете на широка 
нога трябва да я имате.

— Вярно ли е, че хората 
са произлезли от маймуните?

— Вярно, бе. И аз гледам, 
че са останали съвсем мал
ко маймуни.

Баща и син влизат в един 
магазин и продавачът 
на детето, посочвайки му ед
на бонбониера, да си вземе 
една шепа бонбони. Но мом
чето отказа. Тогава продава
чът му дава една шепа.

Излизайки от магазина ба
щата го пита.

— Защо отказа 
да си вземеш бонбони?

— Защото неговата 
е по-голяма от моята.

казва

И затова нийе измислимо нещо, койе- 
то и на вас че кажем. Гледамо у васул» да 
ли йе отворена продавницата или нейе. Те
ка и вийе напрайте, немойте да си губите 
време.

Учителят обяснява устрой
ството на един голям град.

Големите централни улици 
се наричат артерии, нали та
ка деца?

— Да, господин учителю, а 
тези
вени.

самичъкМАНЧА
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ПОЧИВКА 
ОТ ПОЧИВКАТА Иосям /иял-ео

тючца&я п<=>
( &олес'Г.

петров

Бхй%)он-хи


