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ри 1975 г. Издателство 
„Братство" е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
е областта на информа
тивната и графическа де 
йиост и ■»« приноса в ра 
звмтието ча братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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ЧЕТИРИГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА ССРН В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПЕРИОД № ВЪЗХОДЯЩИ РЕЗУЛТАТИ
Проявените до сега слабости в организациите на ССРН мо 

гат да се надделяват чрез конкретна дейност на всички трудещи 
се и граждани в местните организации и в другите форми на 
действуване на ССРН

дала е ролята на ССРН във 
функционирането *на делегат- 
оката система, задачите на 
ССРН 'в подготовките за все 
народната отбрана и морално- - 
политическата подготовка на 
населението в системата на 
обществената самозащита и 
сигурност, сдружаването на 
земеделците и развитието на 
селското стопанство и др. Съ
що така редица важни въп- 
|ро,ой е решавало Председател 
ството на Конференцията, сен 
циите. комисиите и останали
те форми на действуване ма 
ССРН.

Анализът на дооегашното 
действуване на делегатсната 
система показва че трудещи
те се и гражданите в Бооиле 
градска община са приели та 
зи система нато нова форма 
на обществени отношинея.ко 
ято им обезпечава успешно 
да осъществяват своите пра 
ва. непосредствено да управ 
ляват с обществените дейнос 
ти и изразяват своите съвмес 
тни и общи интереси.

— Въпреки положителните 
резултати в делегатсната си 
стема в общината има и сла
бости, които могат да се пре 
възмогват с пълно ангажиране 
на всички субентивни сили, 
а преди всичко на организа
циите на ССРН.

Отрицателните явления се. 
отнасят предимно до бездей- 
ствуването на нянои членове

Наскоро делегатите ма. Об
щинската конференция на 
ССРН в Босилеград ще дадат 
цялостна преценка върху осъ 
тестваните през изтеклия че 
ти ри годишен период резулта
ти на организациите и органи 
те ма СОРН в общината.

Тази най-масова обществе- 
организация 

през изтеклия период е орга 
низирала и провеждала реди 
ца значителни обществено-ико 
комически и политически ан 
ции. Ето някои от тях: избо 
ри за делегации и делегати, 
осъществяване конституцио
нната роля на местните общ
ности, обсъждане ма всички 
по-важни обществени докумен 
ти. Организациите на ССРН 
са организирали провеждане
то на референдум за записва 
не ма десетогодишно парично 
самооблагане за потребите на 
електрификацията на селата 
в общината, участвували в 
масовото идейно-политическо 
образование ма населението. 
С друпи думи разгърната е 
широка дейност във воички 
области.

— В тези и други дейности 
постигнати са значителни ре 
зултати в по-нататъшното раз 
витие на социалистическата 
самоуправителна обществено- 
политическа система и в осъ 
ществяването на конституци
онната роля на ССРН на 
то фронт на организиоаните 
социалистически сили. Постиг 
натото е резултат на дейнос
тта на всички членове начело 
със СН. При това най-важно 
то е, че все повече се надми 
нава практиката и разбирания 
та, че ССРН е трибуна, на ноя 
то се само изнасят желания 
и критики на гражданите — 
изтъква Борис Костадинов, 
председател на Общинската 
конференция на ООРН.

съждани в местните органи
зации ма СОРН. Именно тук 
са осъществявани договорите 
1И подготовките за решаване 
на комунално-битовите 
леми чрез максимално активи 
зиране на трудещите се и 
гражданите. Благодарение на 
такава активност са построе
ни десетки километра селски 
и междуселски пътища, 
морена е електрификация 
селата от района на Л 
и Любата, залесени

проб

Ьдвард I церен и прейидентът Тито 
ЕДВАРД ГЙЕРЕК ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ мо-нолитичесна

ус
та на 
и син а 

големиУспешно сътрудничество 

между СФРЮ и Полша
ерозивни площи и създадени 
цялостни комплекси ма изкус 
твени ливади в редица села.

— Поради немонкретни про 
грами за работа, не 
твуване на съвместни догово 
ри с останалите обществено- 
политичесни

същес-

организации 
липсва на иоициативи, някои 
местни организации на ССРН 
не са постигнали добри резул 
тати. Дори не са предлагали 
въпроси, които да се решават 
в собствената им среда 
на общинсно равнище, 
ремократичен 
сфера, която подтинва 
инициативата на всички члено 
ве, занапред трябва да 
надминават тези и други сла
бости в дейността на органи 
зациите на ССРН 
— казва Костадинов.

и
Президентът на Републиката и председателя на СЮК 

Тито и първият секретар на ПОРП Едвард Гйерек извър
шиха широка размяна на мнения по-антуалните междунаро
дни въпроси и за отношенията и сътрудничеството между 
двете страни

илиНа 2 и 3 юни т. г. първият 
секретар на Полската обедине 
на работническа партия Едвард 
Гйерен направи официално 

посещение на 
като

специализацията и взаимните 
доставки на суровини, което 
представлява важен фактор за 
дългосрочното устойчиво сто
панско сътрудничество.

Председателите Тито и Гйе 
рек —се казва в 
мето
змяна на мнения за най-важ 

международни пробле- 
Двамата ръководители 

специално внимание отделиха 
на въпросите за унрепваме на 
мира, сигурността, разоръжа
ването и развитието на меж
дународното сътрудничество.

Разговорите Тито — Гйерек 
получиха голям публицитет в 
средствата за инфорация в две 
те страни. Те подчертаха, че 
срещата представлява продъл 
жение на практика на разгово 
ри на най-високо 
Срещите
Тито и първия секретар 
ПОРП Гйерек са от специал 
но значение за развитието на 
отношенията и сътрудничество 
то; между двете страни.

между двете 
страни и партии, които се ра 

върху принципите на

Чрез
диалог и атмо 

само-
приятелско 
нашата
гост ма президента на Репуб 
ликата и председателя ма Съю 
за ма югославските комунисти 
Йосил Броз Тито. Двудневни 
те приятелски разговори меж 
ДУ другарите Тито и Гйерек 
и сътрудниците им се състоя 
ха на Бриони.

В обнародваното след завъР 
разговори съвместно

сестрана
комюни-

извършиха широка ра
общината

ните
ми. ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В 

ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

В отчетния период на прове 
дени 13 заседания Общинска 

конференция ма ССРН е 
обсъждала ” ~ 
роси ат интерес за цялата об 
щнна. Между другите обсъж

на делегациите, недостатъчна
та им свързаност със самоу- 
правителната база, слабата 
взаимна осведоменост и други
— назва Костадинов.

шепите
комюнике се казва, че предсе 
дателите Тито и Гйерек с удо 
волствие са констатирали, че 
отношенията и сътрудничество 
то между двете страни в по 
литичесната, стопанската, науч 
но- техническата и в останали 
те области всестранно и ус 
пешно се развиват. Другарите 
Тито и Гйерек изтъннаха, че 
принципите утвърдени в юго 
славо-полската декларация от 
8 май 1973 година — принци 
пите на независимост, равно 

уважение

та
нац-актуални въп

В. В.

БОСИЛЕГРАДравнище, 
между президента

на

МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ — 
ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ НА 

ССРНОтношенията
правие и взаимно 
на разликите в пътишата по 
изграждане на социализма и 
в международната позиция на 
двете страни, представляват 
трайна основа за всестранно 
то развитие на югославо-пол- 
ските
чество. Това отговаря 
тереоите на двете страни, на 
мира. прогреса и социализма 
— се назва в съобщението.

В комюникето също така се 
изтъква, че по време на разго 
ворите положително са оце 
неми контактите исътрудниче 
ството между Съюза на юго 
славсиите комунисти «и Полска 
та обединена работническа 
партия- Съща така е изразена 
готовността за бъдещо то раз 
витие и укрепване на сътруд 
ничеството.

В разговорите е посочено 
голямото значение на успешно 
то взаимно изгодно сътрудниче 
ство между 
Специално 
намичного развитие на коопе 
рирането в промишлеността,

В Босилегоадона община 
действуват 36 местни органи
зации и две подрутници ма 
ООРН. Работата на (повечето 
местни организации, като ос
новен облин на политическото 
действуване на ССРН, о била 
съдържателна, а пости инатите 
организационни и акционми ре 
зултати са добри. По такъв 
начин е преодолявала форум 
мата работа. Твърде положи
телно е. че повечето организа 
ции овоята дейност са били 
ма!оочили върху решаването 
на жизнените въпроси на тру 
децците се и 'Гражданите 
своите среди. Това потвържда 
ва дейността на ССРН в раз 
витието на новите отношения 
в делегатската система.

Изпражденето на пътища, 
мостове, електрификацията, 
решаването на проблемите от 
областта на здравното дело 
и снабдяването, подобряване 
то на обществената самоза
щита и сигурност са били въ
проси, които са май-често об

звиват
равноправието, ненамесата и 
взаимното уважаване нато тра 

основи, се характеризи 
висока степен ма ст,тру 

облас-

йни
рат с
дничество във всички

В тези отношения ндма 
въпро-

ноето на двете страни да 
без обреме 

поннататък да ги раз

ти.отношения и сътрудни 
ма им по-значителни открити

ои,
'ва възможнаст 
мяване I 
1виват и разширяват.

До голяма степен са разши 
контактите и сътрудни 

между 1 обществено- 
-| организации и 

градовете, акто и сътрудниче 
ството между Полша и наши 
те социалистически републики 
и автономни области, което за 
едно представлява принос към 
общото развитие на взаимоо 
тношенията. доверието и раз 
бирател ството.

По време ма посещението 
Едвард Гй©Р©и посети и гр. Пу 
ла, нтудето води разговори с 
председателя тю ЦН ма он 
ма Хърватско Милка Плаиинц.

С това количество ще се за 
досолят не само потребнос
тите на Босилеград, но и на 
ученическите интернати и сто 
лове в цялата община.

За изграждането на този 
обект ООСТ , .Услуга" е израз 
ход вал а 3,5 милиона динара, 
от които по-гол ям ата част са 
кредити от Републиканския 
фонд за 'насърчаваме икономи 
ческото развитие на недоста
тъчно развитите краища 
република Сърбия.

През миналата оедмица в 
Босилеград бе пусната в про 
бно производство новопостро 
ената парна хлебопекарница. 
Тя ще бъде официално преда 
дена ма употреба след като 
бъдат рошени още някои те 
хнически детайли.

'Новата хлебопекарница, чие 
то изграждане и оборудване 
основната организация за 
строителна дейност „Изград
ил" завърши за еДна година, 
ще произвежда дневно от 4 
—5 хиляди килограма хляб.

реки 
чеството
политическите

в

двете страни, 
е подчертано ди

в

В. В.



ГОВОРИ ПРЕД VIII КОНГРЕС НА СНСТОШНО МАРКОВ
ИЗНАЗВАНЕ НА ВИДОСАВ ДИМИТРИЕВИЧ, ДЕЛЕГАТ НА VIII КОНГРЕС НА СНС

Защита на подобините на 

революциятаЗадачите на СИ аа уснореио развитие 

на крайграничните раиони
право и дш

на младитв
не на съзнанието си за отбра 
на и самозащита на социали 
етическото

СНС Ди 
пред-

На VIII конгрес на 
митровградсиа община I 
ставляваха иато делегати п 
ТАРИНА ЕЛВННОВА. работнич 

00СТ ,Димитровград ; 
ТОШНО МАРНОВ, работник в 

народна отбрана в ор- 
Вен-

рено развитие по-успешно иде 
се осъществява яко активно 
стта 1на СН се насочи нъм по- 
рационално ползвано на про 
и зводств елите мощности и 1ра 
ботното вроме, по-добро сто 
накисване със средствата на 
труда, порационално насочване 

н а пи т-ало вложения т а, н авре 
монно а м ти ви раи е на всети о- 
бент, създаване условия 
премахване причините

стопанисване, иато 'съше 
временно за това и занапред 
се извисява съзнанието и по 
'ведението на всички трудещи 

всички органи и ръиовод 
ства на СК.

Делегатът на Осмия конгрес 
на Съюза на комунистите на
Сърбия от Сурдулишна общи в. Димитриевич говори за 
на ВИДОСАВ ДИМИТРИЕВИЧ необходимостта от обезпечава 
взимайки думата на Конгреса, не |На кадри за изоставащите 
говори за необходимостта, уси райони. Неотдавнашното са 
лията и задачите на СК по ус моуправ!ително споразумение 
норяване развитието на изо за сдружаване на оредствата 
ставащите крайгранични об ао заетостта на опециалисти 
шини. в стопански изостаналито нра

Изхождайки ат трайните оп Ища и СК трябва да действу 
ределения на СЮН и комети ват за изостряне чувството на 
туционните принципи за соли солидарност и длъжност за раз 
дарност, взаимност и равнопра щитие на изоставащите. В Бол 
вие на народа и народностите, град например 60 на сто от 
«амто и отговорността на Репу 1незаетито са с висока подго 
бликате и автономните области товна. А неразвитите се нуж 
за собственото и общото раз даяТ ,от кадри. Ето насоката, 
витие, създадени са благоприя в която следва да действува 
тни н начествено нови предпо Съюзът на комунистите, 
ставки за (ускорено, ло-динамич 
но и но-стабилно материално 
и обществено развитие 
крайграничните райони.

Развитието на нрайгранич 
ните ,райони има особено оп 
ществено-политическо и стра 
тегическо значение, което за 
дължава комунистите в съот 
ветнито органи и организации 
в Републиката, общините и 
регионите в изнамиране и при 
лагано на конкретни и ло-ефи 
каони мерки и решения 
осъществяване на утвърдена 
та развойна програма на те 
зи райони.

Почнататък В. Димитриевич 
изтъкна, че мероприятията и 
оредствата на Фонда за на
сърчаване на стопански изо
станалите краища, въпреки 
скромни по размер а нача
лото. насърчиха по-равномер 
ното развитие в Републиката.
Големият процент собствено 
участие, недостатък на развой 

програми, кадри съвреме 
нна технология налагат да се 
намерят механизми за повече 
средства и ускорено развитие.

Примерът на Сурдулишна об 
щина в тази насока е положи 
телен. Благодарение на по
мощ и на собствено ангажира 
не са постигнати добри резул 
тати. Грижата за развитието 
на тези райони не може да 
се представи само на Скуп
щината на СР Сърбия- Тяхно 
то развитие трябва да бъде 
грижа на всички, особено на 
ООСТ в развитите общини. До 
бри примери са .Дървена за
става” от Крагуевац, „Галени
ка” от Земун, „Кощана” от 
Враня и други, чиято помощ 
е твърде голяма в изгражда
нето на овои цехове в Сурду 
лишна община, особено в под 
готовката и изработката на

проентите. по-добра на техно
логии и кадровата помощ.

самоуправление,
социалистическиюгославския 

патриотизъм; и вярата, че все 
народната отбрана и общес 
мата самозащита са най-под 
хоДяш начин за опазване на 
независимостта и за безпрет- 
пя-отвено развитие на само/ 
правитедните отношения. На 
всички хора, а особено на нас 
младите, казал Марков, е по
знат факта, че без развито 
самоуправление и социалисти
чески самоулравителни отноше 
ния неможем да очанваме ус 
пешно развитие на системата 
на всенародна отбрана и об
ществена самозащита. А то
ва изисква непрекъсната дей- 

.на всички организира

на в тве

отдол
гама на управлението и 
•но Димитров, секретар 
ОМ ма СКС. който като член 
,на ЦН на ОНС е имал статус 
на делегат. Тошко Марков е 
разисквал на роден — българ 

език, за ролята на млади

на
ма

за
за ло

то ски

се,

Необходими са почеши тел 
яони акци 

и неотложни
ни определения, 
онни програми 
мерки на равнището на вой 
чки общини. Републиката и 
общността нато цяло, 
ството в тези райони да се 
освобождава от облагания на 
дохода, за да растат произво 
дителността и анумулативно- 
стта, да има по-голяма възпро 
изводствена предпоставка за 
по-нататъшно развитие на са
моуправителните обществено-
икономичеоки отношения и по- 
стабилно развитие. За успеха 
на казаното трябва да се проя 
ви оптимизъм и Съюзът на 
комунистите този оптимизъм 
трябва да превръща в по-ната 
тъшна мобилизация

ност
ни социалистически сили на
чело със Съюза на номунистиВ. Димитриевич подчерта, че 

на не бива да се забравят стопен 
ски отрасли, като: селоносто- 
панство, туризма, горите, руд 

■ дните залежи, езерата, моте 
лите, рибниците, производство 
то на нартофи в планинските 
райони, понеже не само фа 
брината е условие да се надде 
лее изостаналостта. Общно
стта трябва да насърчава раз 
витието именно на тези отрас 
ли. Камарите и банките също 
имат специално място в прино 
са за развитието на тези рай 
они.

те.стопаи В по-нататъшното си изло
жение Марков е изтъкнал, че 
подготовката на младите за 
всенародната отбрана, започва 
още в основните училища, а 

на факултетите.
и VIII

приключва
В периода между VII 
конгрес на СКС и след IX кон 
грес на ССМ на Югославия 
са постигнати значителни ус
пехи на плана на военно-лро 
фесионалното образование на 
студентската младеж, органи
зирани и осъществявани е ко 
менданствата и частите на 
ЮНА. Само през последните 
две години през военно-обра 
зователните центрове «а арми 
ята от Нишки регион са ми
нали няколно хиляди студенти, 
въоръжени с основни военни 
знания и умения, така че ако 
стане нужда могат с успех да 
се включат във въоръжена 
борба, преди да са отбили во 
енната си повинност.

СВОБОДАТА. БРАТСТВОТО. 
ЕДИНСТВОТО И РАВЕНСТВОТО 
между народите и народности 
те в нашата страна са ггридо 
бивки окъпани в кръвта на 1 
милион и 700 хиляди жертви. 
И ако младежта е изнела на

Застъпвайки се в предстоя 
щия период за съгласуваност 
на акциите, по-голяма мобили 
зация на собствените сили и 
засилване 
всяка ООСТ, във всяка общи 
на и цялата Република, 
посочи, че политиката на уско

Тошко Марковианга-
жиране на всички трудещи се 
върху осъществяване целите 
на собственото ускорено раз 
•витие в крайграничните недо 
статъчно развити райони.

•те в системата на всенарод
ната отбрана и обществената 
самозащита.

В началото на изложението 
си Марков е изтъкнал, че за 
щитата от придобивките на 
революцията и безпретпят- 
ственото социалистическо ра 
звитие са от най-дълбок сми 
съл и интерес за младото по 
колекие. Това е тях(но консти 
туционно право и задължение, 
което съвместно с останалите 
субекти в нашето общество 
трябва винаги да защищават 
и да се борят . за опазване 
на свободата, независимостта 
и интегритета на своята соци 
ашистичесна самоуправителна 
общност.

Това изисква от всички ор
ганизирани социалистически 
сили, а отделно задължава мла 
дото поколение да обръща по- 
голямо внимание върху издига

отговорността във

том
Ст. Н.

Съюзът на комунистите трябва да се бори за 
публичност в дейността на своите организации и ръ
ководства. Борбата за по-голяма публичност в работа
та не е само въпрос за унрепване на демонратизма, 
но е и въпрос за унрепване на социалистическата де
мокрация нато цялост и за засилването на обществе
ното и политическото влияние на трудовия човек вър
ху всички области на обществения живот. С публично- 
ността на своята работа Съюзът на комунистите още 
в по-голяма степен става съставна част на политиче
ската система на социалистическата самоуправителна 
демокрация, неин активен субент и идейна сила на 
работническата нласа в борбата й за самоуправи- 
телно преобразование на обществото.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ОСМИЯ КОНГРЕС НА СКС

плещите си революцията от 
1941 до 1945 година можем да 
бъдем сигурни, че и днес и 
утре. в евентуалната отбрани 
телна война, .тя ще поеме от 
ново на своите плещи глав
ното бреме, казал Марков.

(А. Д.)

ИЗ ТЕЗИСИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТАНОВИЩАТА И ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

Идейно-полишческото издигане 

на Съюза на номуниетите
БрятстЯо ■

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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Излиза всечи петък 

Урежда редакционна 
колегия 

Диренто*
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Главен и отговорен

1. Соци ал!И сти ч еско самоуп
равление и върху него заоно- 
ваната социалистическа 
мокрация като конкретен път 
•на осъществяване ка Марксо 
(вата представа за комунисти
ческата .дсоцияция на свобод 
'ни производители”, по-нататъ
шното развитие на равнопра
вието и единението

тие на (марксизма-л енинизма 
е нашата революционна пран 
тика. Последователното идейно 
политическо' определение зи 
тези

то издигане на Съюза на ко
мунистите за конкретна об
ществено-политическа акция.

скване ма н еп осредствените 
производители от обществено 
то решаване, до явления на 
бюрократичен отпор I 
оамоуправителното преобразо
вание на политическата над
стройка. еонафокия либерали
зъм и национализъм, относно 
до явления на

де-

революционни завоева- 
'НИя и стойности и общества 
(но ангажиране за претворя
ването им в живота и разви
тието им

От една страна, те съществе- 
но облекчават идеологическа
та диференциация, която пре 
ди всичко, трябва да означа 

обединяване във фронта 
'на организираните 
тичеони оили но и

срещу
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Веметкица Лун Карад- 
шшщ". От. Паукеамч 

М ^ — 4ив 
на мдатеаетаоте:

М «

в практиката 
мерило на револю- 

ционността и извор на 
чеокото вдъхновение 
мунистите и на воички 
'прогресивни хора в 
общество. Те ведно оа и кри 
терии на идейността в марк- 
|оичеокото образование и иде 
ино-политическото 
Съюза на

са вана наро- 
, ди и народности, застъпване
то за равноправие и самосто
ятелност на субектите на со 
циалистическия световен про
цес. «а политика на необвър 
зване, на борбата за сувере
нна самостоятелност ,и рав'но-! 
правни инономичеоки, 
чеСни и културни 
в овета

основно тяхно взаим-
обединяване. От 

страна, тези 
процеси непрекъснато насър
чават

ооциалис-
,ио , разкриване
на истинската общественсиис 
торич еок а същин а и 
'ва)не на обществените условия 
на всички видове на отпори на 
развитието на социалистическо 
то с амоуправлени е и 
■тичесната демокрация, а отдел 
™ на ония, които в нашата

Днешните революционни нро лош™™" В„СввТа се опитват 
цеои в основата и надстрой н привмдността
ката на нашето общество раз р1али1^м ' Рационалност, 
крииат нови възможности и особен^ » пой°ени- 
задачи в идейнонполитическо- ,ятв - те*шраатическоЯВ;,е№И

нотвор- 
на но-

друга 
революцконни

други
нашето |ггрем(ах- творчеоките потен циа- 

социал1истичеокото съз
нание и неговото възвратно 
влияние върху процесите на
обществен,ото 
отава все

ли на

полити социалноиздигане 
комунистите.

в развитие, което 
по-значително в 

(Практиката на демократическо
то разрешаване ,на множество 
аамоупрааителни обществени 
(интереси. Затуй соци ал истич е 
окото 
телн:о

отношения 
това са ооновните 

завоевания и 
настоящата сте-

р еволюционни
начества на 
пен на развитие на 
общесгвЪ и 
жание на творческото

нашето
съдър-
разви-

ооновно Това съзнание трябва решм- 
да освобождаваме от 

и догматизма. Доиатла (ИнерциятаСТРАНИЦА 2
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ОТ ОСМИЯ КОНГРЕС НА .СЪЮЗА
НА НОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

пен
грес на Съюза на номунист^т^на Сърби"0” 0см-Ият 
твуваха 1387 делегати и многобройни гости н2аКОиТо Учас‘ 

заседания делегатите изслушаха На пленаРни
на ЦК на СКС д-р ТихомГр^лаГа^ за^пел"^06"3™” 
чите на СКС в днешните услокиа 3 роЛята " зада-
секретаря на Изпълнителниякомитет н^пГ™11313 реч на 
на ЦК на СЮК Стане Доланн п Председателството
стоящата дейност и изменения и допълнеГи”^"^ 33 "ред СКС и избраха нови оогани ■! я А°Пълнения на Устава на 
Сърбия н на Съюз\ИнаРГослНаавсСнЪиГноНмаунГтГИоСтТИСТК "а”

уеста0ваИЯнаВСКСвЗОЛЮЧИЯТа 
От българската _

,На конгреса участвуваха 
ма делегати: Тошно Марков'и 
Катарина Еленкова, от Дими 
тров граден а и Любен Митов 
0т БоЛИ|ЛвГ1РаД,ска община. То 
шко Марков взе участие 
разискванията в Комисията за 
•развитие на политическата ои 
отема и социалистическото са 
моуправление. Своето изназва 
не Марков изнесе на роден, 
български език, което бе пре

и Южноморавски репион, съ
гласно критериите на кадро
вата политина.

Сенретарят на МОК -на СКС 
в. Ниш Сава Саватич и замес 
тник секретарят на МОК на 
СКС в Леоковац Христивое 
Костич бяха избрани за чле 
нове на ЦК на Съюза на к>го 
славоките комунисти.. Бивши
ят секретар на МОК на СКС 
в Ниш ДРАГОМИР МИЛОЕ- 
ВИЧ бе избран за член на 
Председателството на ЦК на

и ПОРЪКИТЕкон-
народност Съюзът на комунистите на 

Сърбия, нато съставна 
на Съюза на комунистите на 
Югославия не може да бъД© 
ни то извън пито над общес
твено-икономическите 
ои. Във всички тези процеои 
трябва да действува Съюзът 
на комунистите, водещият фа 
ктор на организираните соци 
алистически сили е общество 
гго. Не съществува въпрос в 
самоу.правителното социалисти
ческо преобразование, в 
то решаване не трябва да се 
чувствува ролята на СК, 
чието решаване 
не са призвани да дадат най- 
голям принос. Това е една от 
основните поръки на 
конгрес на СКС. С това из
ключително бе подчертана рол 
ята на първичната организа
ция на Съюза на комунисти 
те в основната 
на сдружения труд, 
та общност и в местната об 
щност. като основни 
в нашето общество.

три част

проце-
в

Сърбия.

Два дни делегатите и гости 
те развиха усилена и градивна 
работа в четирите конгресни 
комисии: за са\:зуправителни 
обществено-иконсмически от 
ношения и материалното раз
витие, за политическата систе 
ма на социалистическото само 
управление, за развитие на 
СКС и за статутзрни въпроси 
и в комисията за идейни въ 
проои и самоуправително пре 
образование на културата, об
разованието и науката.

Във всеотраното марсИчес- 
ко обсъждане на въпросите 
от посочените области 
участие една трета от делега 

и гостите, стремейки се 
да дадат свой най-голям при 
нос в обсъждането н аактуел 
ни-те проблеми на обществе
но-икономическото развитие 
и за ролята на СК като аван 
гард на работническата си- 
класа и на самоуправлението. 
В четирите комисии 189 деле 
гати лично разискваха, а 175 
души приложиха в 
форма своите

де-щето. което ще бъде та 
нова. наквото чиение го желаем"■V

Впоздравителното пие-
МО ДО другаря Тито делегати 
те и комунистите от СР Сър 
бия шоръчиха:

»С всяка

в
комунистите

Осмиятрудова победа и
със все по-1демократичните отно
шения в обществото, работ
ническата класа завзима 
ви простори на свободата. В 
това виждаме човешкия 
съл на нашата революция- За 
това ние сме единни 
колебими

но-
организациясми трудова

и непо-
в решенията 

вдъхновени от твоето 
рие в идващите поколения да 
изтраем в борбата за саму- 
правителен социализъм.

Скъпи наш другарю Тито, 
Вливайки ни гордост, ти на 

нашето

ои, клетки
дове-взе

Днес Съюзът на комунисти 
те на Сърбия със своите 
713 хиляди членове и 18 хил 
яди първични организации е 
незаменима политическа си 
ла в социалистическото пре 
образование на републиката и 
страната. Комунистите 
публиката представляват 8,4 
на сто от населението, а над 
27 процента от заетите Соци 
ал-но класовият съотав на 
СКС е значително подобрен 
през годините след известна 
та контрареволюционна анар- 
хо-л и бералистическа еуфория- 
Днес 31,3 на сто от комунис 
тите в СР Сърбия са работ 
ници от прякото производство.

По тези и всички други въ 
проси, конгресът отчете твъР 
де добри резултати и положи 
телни процеси и определи 
конкретичните задачи за пред 
стоящите четири години.

Стоян СТАНКОВ

тите

то знаменосец на 
движение, и като човек, и ка 
то другар, ни подтикваш към 
нови уоилия- Затова още вед 
наш те поздравляваме от сър 
це с в ре

обещанието, че 
вложим всички сили та твор, 
ческото ти дело на мира 
свободата да расте и 
растеше досега, за 
на нашите трудови хора 
светлия ни образ пред целия 
свят.”

ще
писмена 

изказвания- и
накто

доброто Шпиро Галович, секретар на 
Председателството на ЦК

СКС., а бившият секретар на 
ОК на СКС във Враня РИСТА 
МЛАДЕНОВИЧ 
лен секретар в Председател
ството на ЦК на СКС.

Член на новия Централен 
комитет е и ВЕНКО ДИМИТ
РОВ. секретар на ОК на СКС 
в Димитровград, както и вн. 
работникът от Бабушнншка 
община МИОДРАГ ПАНИЧ, 
иначе секретар на ОК на СКС.

Да припомним, че в новия 
ЦК видно място заемат ра
ботниците от непосредствено
то производство 
сто.

Тихомир Влашкалич, председа
тел на ЦК на СКС

КЪМ НОВИ ПРОСТОРИ НА 
СВОБОДАТА

и

веждано на останалите езици. 
И това не беше никакво из
ключение. В работата на кон 
греса освен на сърбохърват
ския език делегатите разис
кваха и на езиците на народ 
ноатите: албански, унгарски, 
турски, румънски. словаш
ки, руоински.

В залкючителната ри реч, 
преизбраният председател на 
ЦК на СКС д-р Тихомир Вла 
шнапич даде висока оценка 
за работата на конгреса. Той 
подчерта, че комунистите в 
Сърбия решително и организи 
рано ще изпълняват решения 
та на Осмия конгрес, както и 
решенията на предстоящия 
Единадесети конгрес на СЮК.

— Единни и сплотени под 
знаемото на СЮК и другаря 
Тито

ДЕЙНИ ДЕЛЕГАТИ ОТ НИШ 
КИ И ЮЖНОМОРАВСКИ РЕ 
ГИОН

за изпълните-

Партийните организации 
от Нишки регион на конгреса 
изпратиха 93 делегати, а от 
Южноморавския регион в Ле 
сковац — 54 делегати. Деле 
гагите от двата региона нак 
то и делегатите от останали
те ригион автономните обла
сти и от Белпрад проявиха 
изключителна дейност в пре 
дложенията за най-адекватни

ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИТЕ НА 
СКС И НА СЮК

В състава на новия Центра 
лен комитет на СКС влезнаха 
повече комунисти от Нишки

заяви д-р Влашкалич 
— ние с оптимизъм и дове 
рие можем да гледаме в бъ

36, 5 на

в вание с основните задачи на 
класовата и идейната борба 
против всички антимарноичее- 

в ки идеи в обществото и в 
•интерпретациите на самия 
марксизъм;

— чрез пренасяне тежище- 
комунисти- .то на

издигане и маркоическо обра 
зование от институционалните

Досегашните резултати 
идейно-лолитическато издига
не и маркоическо образование 
в Съюза на комунистите 
основата си изразяват коре
мните промени в развитието 
на нашето общество, победа
та на Съюз® на 
•те над идейните и политичес
ките упорища и публичните 
манифестации на технобюро- облици — от отделни учебни

и подобни заведения — в ос 
•новната организация на сдру- 

значи

ксичеоното образование се 
осъществява чрез разновидни 
програмни съдържания и об
лици, които изразяват специ
фичността на условията и по 
требите на конкретна практи
ка. Поотоянността и контину 
ираноотта на идейно^полити- 
чеокото издигане обезпечават 
преди всичко основните прог 
рами по марксичеоко образо 
•вание, задължителни за воич 
ни комунисти в първичните ор 
ганизацни, приети, от органи
те на Съюза на комунистите. 
Тези пропрами сега са много 
по-близо до основните задачи 
на комунистите.

ношения и съзнание, но и 
противоречията на собствения 

растеж. което намира 
контраверзен израз и

консер
вативно съзнание се изявява 
в процесите на обществените 
промени в степен, в 
най-дълбоко и най-бързо, ка 
то реакционен отпор срещу 
ло-прогресивните съдържания 
и облици на обществения жи 
вот и развитие. Съществено 
условие за постоянно установ 
яване на диалектично единс
тво на социалистическото съз- 
нание и на социалистическото 
обществено битие, теорията и 
практиката, мислите и действи 
ята. е тяхното освобождаване 
от догматизма. Само освободе 
•ното от догматически консер- 

може

гматизмът като ярно

си
свой
вътре 'В самия марксизъм- 

Всичко това. както и
о.т по-нататъшна

която
необ

ходимостта 
теоретична разработка на рол 

Съюза на комунисти
идейно-п олитическото

ята на
,те на - настоящата степен 
развитие на революцията. под 
чертава значението на идеоло 
гическата подготовка и марн- 
оическото образование, преди 
всичко в самия Съюз

ма

прати ч еокия догматизъм, ли 
берализма, национализма и 
левия
твогпо и в собствените ои ре
дове, както и пълна изява на 
теоретичните определения, 

•идейно-политическите стано
вища и принципи, които Съю 
зът на комунистите застъпва 

.и провежда в своята актив
ност в международното кому 
иистическо и работническо 
движение.

Новите качества в идеологи 
чесно-нолитичеокото издигане 
и марксичеоко образование са 
пости инати:

— чрез наддел яване на 
догматичния формализъм
•либералистичния опортюни- 

зъм в схващането ролята на 
иде йно-пол и.тич еокото 
не и мармоичесно 
ние в СН и в обществото;

— чрез свързването 
и де й< I очпол итич еоното

радинализъм в общес- . жения труд, ноето не
дезинституционализация на 
идеологическо- политическото 
издигане и марксичесното об
разование.

През изтеклия период то
ва доведе до най-г°лямо ма
совизиране на марксичесното 
образование, специално в^ Съ 
юза на комунистите, който 
след Десетия конгрес органи
зира и разви различни облици 
на иДеолопичесно-политическо 
издигане и марксичеоко обра 
зование<

Политическата школа на 
и ОЮН „Йосип Броз Тито" в 

Кумровец играе крупна роля 
•в подготовката на партийни 
надрн и допринася нъм разви 
тието на подобрението на мар 
коичесното 

на идеологическа

на ко
му пистите.

В условията на 
сложна м по-богата обществена 
практика в нашата страна и 
в света СъюзтД на комунис
тите върши всестранна револ 
юционна творческа разработ
ка на марксизма която в по-но 
вия период на нашето общес
твено развитие овоя най-Дъ-л- 
бок израз достигна в решения 
та на Десетия конгрес, в нова 
,та Конституция и Закона за 

Тана идеино-

все по-сло

Организираното 
но образование на работни
ческата класа, на трудещите 
се и младежта е резултат на 
засилената активност на този 

и на всички останали су

маркоичес-съзнаниевативизъм
фактически да действува 
то фактор на кегация на ан 
тисоциалистичесните 
Ции и идеологии и ведно като 

новите

ка

тенденг

•план
бентиени оил-и в обществото, 
особено на Съюза на социа
листическата младеж, Социа- 

и Съюза

фактор на изява на 
обществени придобивки 
стойности, без което 
може да представлява 
гардно съзнание, 
ществен фактор на издигане 
на Съюза и а комунистите за 
осъществяването на неговата 
авангардна роля- 

Социализмът и ка-то 
вен процес постига все по- 
големн успехи. Този процес 
придружен не само от криза
та на старите обществени от

и
то не 

аван-
листичеовия съюз 
на Синдикатите. Към това зна 
ч1Ително допринесоха и оред- 

маоова информация 
теча-

относно съ- сдр у жения т.руд.
политическото -издигане и мари 
сичесното образование на чле 

•на ОК,, работническата 
всички трудещи се 

съдържания

егвата за
(радиото, телевизията, 
тът), -които организирано се 
-включиха е работата на масо 

идейно-политическо обра

издиге-
оброзова-

новате 
-класа и 
-получават 
и цели.

Единната теоретична и идеи 
но-политичеона основа на мар

овето- образование и 
работа в СК.

нови
•вото 
з-ованио.

о (Следва)образо
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СУР ДУЛИЦАОРГАНИЗАЦИИ
ДИМИТРОВГРАД-СЪЮЗЪ НА БОЙЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА В МЕСТНИТЕ 

НА ССРН В 
СПА ОБЩИНА Осъщевтвена работиичвско 

мнозинствоПРЕД ЧЕСТВУВАНЕТО 

СА 4 I 7 ЮЛИ
Приключиха

изборните
събрания

. гопг/1 НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СН 51 НА

■ « *0“« 45
НОЗЕ
След X конгрес «а 

югославските комунисти 
Оурдулишка община особено 
внимание се отделя
класово-социалното У'фо™ане
състава на общинската органи 
зация на СК. Това е 'постигна 
то * три същевременни успе 
хи, осъществени в стопанство 
ТО и останалите области на 
труда на територията на обиги 
ната.

СТО

голина броя наВъв всички местни органиав
ц,ии на Социалистическия съюз
в Димитровградска община 
приключиха изборните събра 

на който е обсъдена Д° 
дейност и приети

на /миналата 
членовете на Съюза на кому 
пистите е 
приети са
нове. п

— В резолюцията на Десе 
на СЮН особе

Съюза
Тазгодишното м състезание по спортна стрел 

ба. В състезанието 
мат
оките воени 
младежта, на инвалидите, на 
стрелчеокия отбор и на бой 
ците от Петърлаш. Чествуване 
то започва в ранните утринни 
часове и завърши късно през 
нощта с народно увеселение.

чествуване 
на 4 юли — Деня на бойците 
и 7 юли — Деня на въстание 
то в Сърбия ще премине в 
знан на партийните конгреси, 
означаващи нов етап в наше- 

развитие

в повече от двоен; 
още 850 нови чле

ще взе
участие отбори на запа

командири, на ния.
сегашната
,програми за предстоящите за 
дачи. -

На състоялите се събрания 
нови .ръновод- 

О/р наниза

на

конгрес
но е подчертан 
обезпечаване на работническо 
мнозинство. В нашата община 
то бе осъществено в 
на миналата година. От общия 
брой «а членството — от ре 

непосредствените 
са 51 на

тия въпроса зато социалиатичесно 
и в развитието на социалисти
ческите саМоуправителни отно 
шения в нашата х страна. Озна 
менуването съвпада и 
годишната от 
борби на Неретва и Су.тйесна, 
което също ше увеличи про 
славата. Това бе подчертано 
на заседанието на Съюза на 
бойците в Димитровградска об

са избрани и 
стпа ма /местните 
ции на ССРН и делегирани са 
членове за Общинската кон
ференция не ССРН, чи ©.то от 
четно-изборно заседание що 
оо /проведе към края 110 този

нрая
с 35- 

незабравимите Тазгодишната централна про 
на „Извори 

с митинг, на
на Общинслава на 7 юли, 

ще”, започва с 
който ще се говори за празни 
ка. а бойците на партизаи 

„Момчил Войво-

Слоред сведения
комитет на Съюза

1970 общин 
СК е

■довете на 
производители 
— заяви секретарят на Оо- 

комитет на Съюза 
Сурдулица

на стосмия
комунистите през

организация на 
800 членове. а> в края

месец. скота
имала

ЩИНСКИЯ
на комунистите в 
Милорад Гасим.

Стремежтл в Съюза на ко 
мунмсФите да се приемат още 
повече работници — преки про 

се осъществява 
период.

ския отряд
ще се евонират спомени 

за дните от борбата. Предви
дено е да се изпълни и под 
ходят0 културно-художествена 
програма. И тук ще со про 
веде и състезание по спорт
на стрелба, канто и народно 
увеселение.

А.
дащина.

НА 14 ЮНИ В ДИМИТРОВГРАДВ навечерието /на празници
те в по-големите селища в об 
щината. ще се 
лагерни огньове и ще се из 
месат доклади за значението 
на тези светли дати в истори 
ята на нашите народи и наро 
дности.

Отчетно-изборно заседание на 
синдика шата организация

организират изводители, 
в предконгресния

Интересът за приемане в СК 
сред работниците е все по» 
голям. Младите в СК се при 
емат обикновено след някой 
от завършените облици на и- , 

образова-

В рамките за чествуването 
ще се организира и традицио 
нния партизански поход 
младежта (извидничесмият от
ряд „Момчил /Войвода”) и бой 
ците, които тръгват от Димит 
ровград на 6, а пристигат 
Сенокос на 7 юли. Също ще 
ое .положат и венци от све 
жи цветя на паметните плочи 
на загиналите за свобода бой 
ци и то в районите Димитро 
вград, Долна Невля и Смилов 
ци на 4 юли а в районите Ви 
сон. Поганово и Т.рънски Одо 
ровци на 7 юли.

насъвет. След заседанието 
Скупщината ще се състои за 
седание на Общинския синди 
кален съвет, на което ще се 
избере председател и Предсе 
дателство на Съвета.

За председател на Общин 
съвет в бол

На 14 юни в Димитровград 
що со проведе учредително 
събрание на първата делегат 

Скупщина на Общинсната 
организация на Съюза на 
динатите.

на
Централни прослави ще се 

организират в селата Петър
лаш на 4 юли и в Сенокос, на 
„Изворище” на 7 юли. нъде 
то е създаден Цари бродения 
партизански отряд „Момчил 
Войвода”.

На традиционното тържество 
в Петърлаш ще се изнесе до 
клад за значението на праз 
ника,
програма, а ще се организира

дейно-политическо 
ние, а по предложение на сво 
ята организация- Тзна през 
изтеклите пет месеца в СК 
са приети 81 нови членове, от 
които 31 са работници от пря 
като материално производство, 
13 са селскостопански произво 
дители. а 25 души са ученици 
в средните училища в общи- 

С. Минич

сна
син

в
се об-На заседанието ще

приеме отчетът за из ския синдикален 
шинството първични организа 

на Съюза на синдикати 
Раи

съди и
миналата дейност, доклад 
програма за предстоящите за 
дачи на синдиналната органи
зация и ще се изберат члено 
<ве на Общинския синдикален

с
ции
те отново е предложен 
ко Ставров.ас,

А. ната.

политическата школа в Кумро 
вец”. Зрелостниците от дими 
тровградската гимназия напри 
мер са приложили към фонда 
650 динара, предназначени за 
абитуриентска вечер, а 
делно в акцията се включват 
и членовете на СК — и учени 
ци и преподаватели. Свои при 
ложения ще дадат и безпар 
тийните.

Сигурно е, че комитетът при 
ОК на СКС, който ще ръково 
ди с акцията, не ще има тру 
дна задача.

културно-художествена АКТУАЛНО

ШИРОК откликА.д.

съюз, и другите сигурно ще 
се включат в акцията.

И всред учащите се владае 
нинското село Каменица са 
между първите. Както сме 
уведомени, членовете на Съю 
за на комунистите са записа 
ли от 50 до 200 динара.

И всред учащиде се владее 
голям интерес за включване в 
акцията ’по събиране /на парич 
на помощ за изграждане на

Призивът на Общинския ко 
митет /на Съю30 на комунисти 
те и органите в региона, 
тези дни до първичните орга 
низации на СК за участие 
акцията по събиране на парич 
на помощ за изграждане на 
сграда на политическата шко
ла „Йооип Броз Тито” в Кум 
ровец. намери широк отклик.

Щом се разчу за тази нови 
на, в първичните организации 
се почувствува приятно /разд
вижване, желание да се уча 
ст.вува в една благородна ак 
ция-

Първи се отзоваха комуни 
ст.ите от малкото . планинско 
село Скървеница.

Всичките деветмина членове

БАБУШНИЦА

НА 10 ЮНИ — ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СИНДИКАТИТЕ

поот-

в

Равносметка на поотинатото и 

нови задачи
м. А.

Ще бъдат избрани и от
делни делегати за новосъзда
дените отбори при синдикати 
те по области.

Утре в Бабушница ще се 
състои общинска конферен
ция на Съюза на оиндикати 
те. На дневен ред са — от 
чет на досегашната дейност 
избиране на нови ръковод
ства на общинската органи
зация на оиндикатите, органи- 
<не на делегати в Междуоб 
щинския съвет на синдикати
те, както и съгласуване на 
правилната /в общинската ор 
ганизация-

Щ
)

КИД/11>И|1Ц1^уИ^И11^11Ц||
Делегатите на общинската 

конференция на Съюза на 
си синдикатите /в Бабушница 
ще излъчат и делегати за Ос 
мия конгрес на синдикатите 
в Югославия- Също така ще 
бъде приет план за работа в 
предстоящия период.

ПОРТО Е МНОГО—МНОГО Е!на първичната организация на 
Съюза на комунистите внесли 
по 50 динара, а интерес има 
и всред безпартийните. И чле 
новете на

За най-отговорни функции в шест са- 
моуправителни- общности на интересите в 
Босилеградска община, както и за делегати 
в съответните републикански общности са 
изтъкнати кандидати.

За председатели на четири скупщини 
на общности на интересите 
дидати са просветни работници.

От петима предложени 
съответните скупщини на Републиканските 
оощности на интересите пак четирима са 
просветни работници!

Между предложените кандидати за 
наи-отговорни длъжности в общностите 
интересите, както и за републикански 
гати няма нито един земеделски 
ггел, а само един работник 
производство.

Няма

м. А. С о ци а лмстич е с н и я

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССРН В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Сдружаването и комунално-битовите 

проблеми-в центъра на вниманието
излъчените кан-

делегати в

Сдружаването «а селскосто-
производители със ви с желания темп. Това пре 

ди воично се отнася до район 
Висок, който

известен с

Обсъдени са <ината но то все още /не въР въпроои, от 
насящи се до преустройство 
то на организацията на ССРН 
като занапред активността й 
ще се развива главно чрез 
секциите и подружкиците. В 
Димитровград например се 
предлага да бъдат създадени 
14 подружници /на ССРН. В 
по-големите местн/и организа
ции ще се създадат 
конференции на ССРН

ланските
„Сточар” и комунално-битовите 
проблемите са главни въпро
си, които са обсъждани на не ше 
отдавна' проведените предиз ството ои. 
зборни и изборни събрания в 
местните организации на Со 
циалиетическия съюз в Дими 
тровпрадска община.

в миналото бе на
ЖИВОТНОВЪД- деле- 

производи- 
от материалнотоНа предизборните събрания 

в ССРН са издигнати и много 
неразрешени комунално-битови 
въпроси. съмнение, дали предложените 

кандидати ще изпълнят с успех своите длъ
жности. Спорното е тук предложената струк
тура на кандидатите.
себе си пеСл™пй струМтУРата не е сама на - 
т пг>г»^- ' ‘ тук възниква съществен
^ В БосилегРадска община няма
би могъл Л зе“еАелски производител, който ои могъл да бъде председател 
на някоя общност 
ликаиски делегат?

местни 
е цел

за по-голяма дееопособност ,на 
Социалистическия съюз 
пред. като в центъра на 
манието ще се поставят жи 
вототрептящи проблеми — 
тънка между 
ткбвич.,

При това на много събрания 
е изтъкнато, че в сдружаване Това преди воично се отна 
то има сериозно закъонение ся до район Поганово,, къде 
— каза председателят на Об то се предприемат мерни за 
щинената .конференция на изграждане на пътя Поганово- 
ССРН в .Димитровпрад Сърби Дра повита, 
слав Златкович.

зана
вни

На много от събранията са 
Той добави, че са налице излъчвани и кандидати за ,ръ 

много от необходимите усло ководни постове в Общинсна 
вия за развитие /на по-интен- та конференция на Социали 
зивно животновъдство в общи етическия съю3-

из
другото С. Зла

на скупщина 
интересите или репуб-н а

м. А. ДЕЛЕГАТ
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решенията на оемия конгрес 

ще претворяване в дела
0? ТРУДОВА АКЦИЯ - 

НА КОНГРЕСА И ОБРАТНО
Квалифицираният елентромеханин в ООСТ ,Гале- 

нина" СТОЯН МИТИЧ. нойто на Единадесетия нонгрес 
на Съюза на югославсните номунисти ще 
нъм 1650 номунисти от Сурдулишна община, на Кон
греса ще замине от трудовата анция на автомагистра 
лата „Братство-единство”.

След Конгреса отново ще се върне в състава 
на сурдулишката младежна трудова бригада „Пера 
Мачнатовац”.

— Няма по-достоен начин 
да се приключиш в работата 
на най-юношия форум от тоя: 
да оставиш за •няколко 
бригадирския труд и 
редствено да решаваш по ре 
зол юции, които още по-осе- 
заемо ще очертаят пътищата 
на понататъшното -ни самоу 
правително развитие 
С. Митич.

Според Стоян Митич целия 
живот е едно трудово поле,
'на което комун1Истите и мла 
дите са най-призваните да 
бъдат в челните редове: само 
примерът на комуниста може 
да възпламени и поведе в 
разгара на трудовото ежедне 
вие трудещите се към създа 
ване на ценни блага и пози- 
шава1не на собственото си 
благосъстояние.

Именно по трудолюбието 
му бива забелязан в училище 
то. в трудовите акции, във 
всяка една дейност. Комунис 
тите схващат: в тяхното кри 
ло израства млад непосредст
вен производител, предан из
цяло на делото на самоупра- 
вителния социализъм и СЮК, 
и като такъв първичната ор 
ганизация на СК в ООСТ „Га 
леника” го предлага за деле
гат на XI конгрес.

— Няма по-високо призна
ние от това да бъдеш делегат 
на XI конгрес, който непреме 
нно ще вземе исторически 
решения. Но няма и по-голя- 
ма отговорност, защото това 
ще бъде делови конгрес, кой 
то всестранно ще разгледа 
въпросите на общественото 
ни преустройство. Предпостав 
ките са създадени: «Конститу 
цията, Закона за сдружения 
труд и др. Сега остава кон
кретното им претворяване в 
живота.

На традиционния ни въпрос: 
ако вземе думата за какво 
би говорил, заяви:

— За проблемите на млади 
те. За тясното идейно-полити

застъпва

Вниманието на трудещите се и гражданите 
седмица бе приковано

през първите 
за работата на Ос

три дни от изтеклата 
мия конгрес на СКС. 

Как те виждат в неговите решения себе си и своите задачи, 
неколцина ра-се опитахме да узнаем и от къси разговори с 

ботници и граждани в Димитровград и Звонци.
ческо образование, като осно
ва за създаване на самоупра- 
-вително определение на 
ности

За марксическото образова
ние, като най-подходяща осно 
ва за по-масово навлизане на 
младите в редовете на СИ -и 
тяхното въроръжавзне с тео- 
ретико-ирантически знания за 
решаване на жизнените въпро 
ои в нашето развитие.

Разбира се, предстоят кон
кретни акции и ускорена дей 
ност за прилагане на Закона 
за сдружения труд в ежедне в

личдни
непос-ДИМИТЪР КАМЕНОВ, ра- 

в ООСТ 'и в общестзенооолитичесния
живот, та в та_,1 
година да стана член на Съю 
за на комунистите.

Квалифицираният електро- 
•механин от ООСТ „Димитров 
прад” НИКОЛА НИКОЛОВ за
яви:

— Ооновно, опоред 
постави Осмият

чи. Трябва да положим 
лия и ионпреоните 
да провеждаме на дело

МИТКО СТОЙЧЕВ, 
ник, с. Звонци:

— За мене нато член на 
Съюза на номунистите, Ос 
мият конгрес на СКС ’ беше 
голямо събитие.

уои- 
решения

,, Димитро в- 
С внимание следях

ботиик 
град”
работата на конгреса. Изпит
вах гордост, ногато слушах за 
постигнатите резултати,
,то там се изнесоха, но 
,и задължение за още по-гол 
яма работа занапред, за още 
.повече усилия за повишение 
качеството на

конгресна

работ- заяви
кои

мене,
кон-което

грес е — всени отговорно да 
изпълнява задълженията си.

Аз бих казал, три нас тук 
би трябвало да се продълбо 
чава и сътрудничеството 
жду отговорниците и работни
ците, както и да 
дейността на обществено-поли 
тическите организации.

На същото мнение е I 
ЛЮБЕН ТОДОРОВ, който из
тъква, че 
Осмия конгрес вижда задача 
за повече и по-добро роизвод 
отво. което несъмненио, 
му донася и по-висок личен

В решенията му 
много задачи, нойто 
да провеждаме в живота. М,но 
го от тях ое съдържат и в 
Закона за сдружения 

ме Провеждането им в
наистина донася подобрение.

Нашият цех, до преди учре 
дяването. в ООСТ работеше 
със загуба, а днес вече сме 

и на здрави крака...В провежда 
нето на конгресните решения 

в решенията на трябва да се ангажираме есич 
ни хора, без изключение. 

ВЕРИЦА МИЛОШЕВА от с. 
ще Ясенов дел;

— Считам, че една от най- 
важните задачи, произлизащи 
от конгресните решения зана 
пред ще бъде повишаването 
•на отговорността на всени 
член на СК.

— По-старите членове на 
СК трябва с личен пример по 
ложително да действуват на 
нас по-младите, да ни помагат 
и наоръчават в работата.

Това са само нянолко ос 
новни щрихи от разговори в 
първите дни след Осмия кон 
грес.

Яено е. че всички органи за 
в ции на СК ще изготвят свои 

планове по провеждане на ре 
шевията и че в тази насона 
(вече се действува.

Съществува пълна готов
ност за провеждане в дело 
на набелязаните през след 
•вашите четири години задачи.

виждам
трябвапроизведените

стони.
Като член на Съюза на ко 

муниотите, считам, че ние 
сме и повече отговорни от ос 
таналите за успешното прет
воряване на конгресните ре
шения в дела.

СТЕФАН ВАЦЕВ, квалифици
ран работник и колега на Ка 
менов, напълно споделя него 
вото мнение и добавя: —

— Трябва да се борим за 
по-висококачествено производ
ство, като намаляваме брака.

В това отношение, ние кому 
пистите трябва да служим за 
пример на останалите дру-

труд.
живота

се повиши

доход.
Тодоров изнесе, че той в 

последно време надхвърля 
нормата ои редовно с 4 и по 
вече процента.

СНЕЖАНА АНДРИЧ, квали
фицирана работничка в ООСТ 
.Димитровград”:

— Ще трябва да погледнем 
малко повече как уплатнява 
ме работното ои време.

За да бъдем добри произ
водители непрекъснато тряб
ва да идигаме производстве
ното ои образование, да бъ
дем максимално отговорни 
работата си: така все повече 

намаляваме II качество, 
а ще увеличаваме първото...

АНГЕЛИНА ГЕРОВА, търгов
ски работник:

— За нас членовете на СК 
Осмият конгрес е преди воич 
ко голямо събитие, на което 
бяха набелязани и нови зада

гари...
ФИНКА НИКОЛОВА е мла

да работничка в 
митровград” и вече две годи 
ни първенец в акцията „Млад 
работник—самоуправител”. Ре
довно преизпълнява нормата 
си с 100/0. Неотдавна е пред 
ложена да бъде приета в ре 
довете на Съюза на комунис 
тите.

— Както и всички работни- 
с внимание 

Осмия

ООСТ ,Ди-

Стоян Митич

ната практика.
Този документ трябва изця 

ло да заживее. А това зна 
чи на дело да действува прин 
ципа: възнаграждаване спо
ред труда и резултатите на 
труда. Засега все още бав
но заживява този принцип. 
Във връзка с това трябва да 
•нарасне производителността 
на труда, икономичността в 
стопанисването, да укрепнат 
взаимните отношения и дове 
рие между (трудещите ое.

Това повелява нашето ос
новно определение: воичко за 
благото на трудовия човек, 
за неговото развитие на твор 
ческа, хармонична, всестра
нна личност.

Стоян Митич, председател 
на първичната организация на 
ССМ в доброволното против 
пожарно дружество, председа 
тел на комисията за добро 
волни трудови дейности при 
ОК на ССМ и с други задъл
жения. на въпроса какво оча 
ква от Единадесетия конгрес 
посочи:

— Този конгрес ще очер- 
•председател на Изпълнителния тае по-нататъшното развитие 

ИВАН ХРИСТОВ, работ на политическата оистема на 
социалистическото самоуправ
ление. Очаквам, че ще насър 
чи претворяването на Закона 
за сдружения труд, като из
тъкне, че всеки труд може и 
трябва да се измерва.

ци и граждани — 
следях работата на 
конгрес.

Въодушевена съм от онова, 
което се каза на конгреса за 

през изтеклите

ще

постигнатото 
четири години, а разбира се, 
схващам напълно и какви за 
дачи стоят занапред.

Ще се трудя още повече, 
както на работно място,

М. Андоновтака

БОСИЛЕГРАД

Предложени нови ръководства
Кандидат за председател на 

Снупщ1И1ната на общността за 
ооновно образование и възпи 
ггание е ВЛАДИМИР КОСТА
ДИНОВ, учител от горнолисин 
окото ооновно училище, за

Об- д° „рая „а тази, седмича шо се;"Роаедат 
Ца 0%аш=вН саГуГДтелии "оВшности на интересите

Председателствата на 
конференция нащинската 

ССРН и на Общинския про 
фсъюзен съвет в Босилеград, 
на съвместно проведено засе

център в Босилеград, 
за (председател на Изпълнител 

СМИЛКО СТОИЛ-

адани е обсъдиха проведените 
до сега избори за делегати и

самоуправи-
в об

лея,на ОоновнотоНОВ, директор 
училище в Горна Лисия а. съвет

•пик в Транспортното тредприясъветпия
КОВ, служещ в органите на 
Общинската управа. За деле 

общ-

членове на
на -пие в Босилеград и за деле- 

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ, у- 
чител от Долно Тлъмино.

Кандидат за председател 
Скупщината по социална за- 

нойто -ведно да бъде и 
съответната Републи 

КИРИЛ ГЕ- 
Основното

контролител ни те
щинските оамоупрааителни об 

интересите. Съш°
гат

Републиканската 
по физическа култура е 

•ПЕНЕ ХРИСТОВ,

тат е 
ност
•предложен 
учител 
в Долна Любата.

щита, 
делегат в 
канона общност е

щнооти на 
така предложиха кандидати за 
най-отговорни 
Скупщините на общностите на 
'интересите, както и делегати в

За председател на Снупщи 
по квартируване е пред- 

ИВАН ВАСЕВ, милйцио 
председател на Из 

съвет

Конгресът ще допринесе и 
за изграждането на политина 
та и подобряване на жизне 
вото равнище на трудещите 
се, трудовите условия, като 
държи сметка, че интересите 
•на трудовите хора в самоуп- 

социализъм

СДЛЪЖНОСТИ
от Основното училище •нота 

ложен 
(Нвр, а за
•пълнители ия 
ЗАРОВ, комерчеоки работник 
в ОООТ „Услуга".

ОРГИЕВ, учител от
Бистър. За предсеучилище в 

да тел
на тази общност е предложена 
ВИНКА КОНСТАНТИНОВА, би
блиотекар от Босилеград.

ва Изпълнителния съвет Скуп- ИВАН ЛАРепубликанските общности на 
интересите.

За председател на 
шината на (културата -кандидат 

ЕВТИМ МИЛЕНОВ, учител саравителния 
най-висшите интереои на об
щественото развитие и на об 
ществото като цяло. Единаде 
сетият конгрес се провежда 

•революционен 
носи

е
За председател на Снупщи 

ната на общността по детсна 
защита е предложен РАДИВОЕ 
ИВАНОВ, шеф на местната кан 
целария в Долно Тлъмино, а 

председател на Изпълни 
съвет и за делегат -на

основноот долнолюбатското 
учили-кще за председател 
Изпълнителния 
СИМЕОНОВ, служещ в орга

на Общинската управа, 
делегат

На тези кадрови предложа 
съгласнос-т общин 

тяло

наВъз оонова на предложения 
делегациите, за предсе 

дател на Скупщината по физи 
ческа култура е предложена 
БОРКА ЛАЗАРОВА, учителка 
оо физическо възпитание

образовате-

ЯН КОсъвет ния е дало
сното координационно 
за кадрова политика при ОК 
на ССРН.

та на в преломен, 
момент, и затова ще 
особеностите 
исторически конгрес.

ни те
а за Републикански 
ОПАСКО ОПАОНОВ, служещ, 

Общинския комитет на СКС.

на преломен,
за

Ст. Н.телния
Републиианскагга скупщина на 

обшноегг ЛЮБОМИР ИВА

В В. В.
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ОБЩИНАИНИЦИАТИВИ В БОСИЛЕГРАДСНАМИХАИЛ ИВАНОВ
магистър — технолог

СТОПАНСНИ

Услужно - производствените дейности
в застойОт неотдавна избраният ди

ректор на основна 
ци« .Димитровград”
ИГП „Тигър" Пирот 
Иванои с успех защити магис 
търския си труд и бе произве 
ден за магистър-технолог.

Михаил Иванов на Запреб- 
сния университет изнесе тема 
та „Влиянието на незапалител 
ните масла в процеса на вул
канизация по метода егилен- 
пропилен-терпилиер каучук”.

оргамиза
към

Мчтхамл

„р.,р.»ир..о н“»

Разговорите посочиха, че 
през (изтеклите години на та 
зи важна ' стопансна област 
не е отделяно необходимо 
внимание. Между другото ча 
стното занаятчийство е в ря 
зън упадък, защото кадрово 

възобновява, а много 
не съществуват,

необходимителипсват 
които да бъдат носите 
развойните програми 

област. Една от щурейте 
понататъшното раз 

модернизиране

■на така 
кадри, 

на ли на 
тази ' 
задачи е 
ширяване и 
ша търговската мрежа.

комитетОбщинският 
ОКС в Босилепрад. в приета 
твие на ръководителите 
обществено - политическите, 
стопански и трудови организа 
ции, подробно обсъди най-ан- 
•туелните проблеми и задачите 
на комунистите в по-шататъш- 
ното развитие на търговията, 
.тостилничарствато и туризма, 
нанто и за развитието на тана ■ 
нареченото „дребно” 
ство.

.

Загеса той е единственият 
химик с такова високо звание

не се 
занаяти и
Е то защо броят на частните 
занаятчийски работилници е 
намален от 124 на 81! Вече 
дълго време в Цялагга община 
няма коларски, сарачки, ко 
вашки. канарски и други ра
ботилници. За сервизни рабо 
тилници, за поправка на елек 
троуреди и други апарати не 
може да се говори.

От друга страна, поради ела 
бата дейност на инспекционни 
те служби, .дивото” занаят
чийство намира възможности. 
да съществува и да конкури
ра останалото.

Сериозен проблем е, че в 
общината няма нито една 

разви- занаятчийска кооперация. в 
която занаятчиите да сдруж*

в димитровградската основна 
организация на сдружения 
,ТРУА към заводите „Тигър" в 
Пирот.

ТУРИЗМЪТ

Комитета иПо оценка на
стопан- на останалите участници

в Босилеградсна
М. А. в

разговорите, 
община съществуват благолри 

личи, ятми възможности за развити 
туризма. Анумулацио- 

езеро в Лисина, спорт 
ните и ловни терени в Цър- 
ноои, Весна кобила и други 

и места в комуната са обектив 
на предпоставка за развитие 
то на труизма.

Трябва да се добави, че за 
нуждите на гостилничарството 
в Босилеград е построен хо 
тел, чиято стойност възлиза 

и за на 7 милиона динара.
За по-нататъшното 

на тие на туризма в обществени 
ят сектор и на така нарече- 

три ният селсни туризъм са необ 
ходими нови програми с кон 
нретни предложения и реше
ния.

СУРДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ От разговорите яоно 
че покрай постигнатите досе 

в тези области,
ото на 
нното. го резултати,

най-много в дребното сто
панство, съществуват редица 
неизползвани възможности I 
субективни слабости.

* ОБЩИЯТ ДОХОД БЕЛЕЖИ УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ 24,55 
НА СТО В СРАВНЕНИЕ СЪС СЪЩИЯ ПЕРИОД НА МИНА
ЛАТА ГОДИНА

■'1

ТЪРГОВИЯТАРиете физическият обем
но производството

Днес в Бооилеградска общи 
на най-голяма отговорност за 
•разширяване и модернизиране 
на търговоката мрежа 
подобряване на снабдяването 

колективима трудовият 
, ООСТ „Слога”. Тази организа ват труда и средствата си и 

ефин? ;но да обслужват на 
селението.

Без съмнение за развитие 
то на дребното стопанство е 
необходима преди всичко 
програма с конкретни елабо 
рати. Засега такава няма. Ето 
защо ОК на СКС подчерта 
проблемите от тази област да 
се разрешават планово, за

ция, която съществува 
години постигна добри резул 

редица, тати при наличие на 
обективни трудности. Тя сега 
има над 30 магазина, от кои 
то 27 са в селата. Само 
15 села няма търговски мага 
зини. Касае се за най-отдалече

ДРЕБНОТО СТОПАНСТВОв

В областта на дребното сто 
чиито панство, което преди всичко 

предпочита по-интензивно раз
витие на честното и общес- 

години твено услужно и производ
ствено занаятчийство, Босиле- 
градска община отчита твър 
де скромни резултати. В тази 
област има сериозни области.

ОООТ „Услуга" с 24 ра
ботника, предимно неквалифи
цирани, е единствената орга 
низация. която действува в 
тази област, но не осъщес
твява добри резултати.

ните недостъпни села, 
жители имат големи труднос 
ти в снабдяването.

За период от две 
ООСТ „Слога” е вложила по
вече от 13 милиона за рекон 
струнция и модернизация на 
помещенията преди всичко в 
кооперативните домове. Това 
обаче все още е недостатъч 
но. за да може да се задо
волят нарастващите 
за създаване на модерна тър 
говия и обслужване.

което пълна отговорност има 
ООСТ „Услуга" 
служби при Общинската ску 
пщина. Тук отделно значение 
има инициативата в-'- Босилек 
град да се построи сушилня 
за лековити билки

и съответните

... диви лло 
Този обектидове и кромид, 

ще открие широки перспенти 
ви за интензивно 
на дребното стопанство.

потреби развитие
Също- р; в.в.

КОМЕНТАР

ДО КОГА НЯМА ДА СЕ СТРОЯТ 

КВАРТИРИ?
'Пол ож ител ните 

процеси в Сурдулишка общи 
на проявяват постояннство и 
занапред. Първото тримесечие 
в общи черти свидетелствува 
за добри делови резултати в 
почти всички стопански орга
низации. Обстоятелство, че 
общият доход за трите месе 
ца на текущата година бележ 
и увеличение от 24,55 на сто 
е убедително доказателство за 
доброто стопанисване и общия 
стопански напредък в общи
ната.

Стопанството на Сурдулиш
ка община за първите три 
месеца осъществи доход от 
87,195 хиляди динара, което 
е за 8,70 на сто повече в сра 
внение с периода на преди 
шната година. За трите месеца 
на текущата година стопан
ството в общината е разпре 
делило средствата за лично и 
йршо потребление и средства 

разширяване на материал 
те основи на труда и фон 

дове в размер от 76 924 хил 
яди динара или за 8,9 на сто 
•повече.

Добри резултати са постиг 
нали и по отношение на изпол 
зв-ане на сменяемостта, отно 
оно общия брой на трудоча - 
еовете. За тримесечието в сто 
панствогпо са работили 1954 ра 
ботници (въз оонова 
сл ените трудочасове), 
лредотавлява към 21 
повече в сравнине с 
то тримесечие на предишната 
година.

Изчисленията показват, че 
действителната сума за запла 
т©ни лични доходи възлиза на

стопански 20 150 хиляди динара, или към 
71 повече. Разбира се, не вси 
чки стопански организации 
са заплатили повече лични до 
ходи.

При такива процеси на запла 
тени лични доходи и средния 
брой на заети лица, стопан 
ството осигури среден личен 
доход на зает от около 3437 
динара, чието увеличение до 
стига 41,5 на сто.

Течение на миналата и та 
зи година в Димитровградска об 
щина не е построена нито 
обществена квартира.

град ), мотивираха с това, че Об
щността не предлага никаква про
грама, а^ трети не дадоха отговор.

Трябва отворено да 
че в болшинството

една 
Основна

причина за това са недостигът на 
средства в трудовите организации, 
но и недостатъчна заинтересова
ност и неефикасноот

се каже, 
трудови орга- 
предзначениеЗа отбелязване 

начителни низаци, средствата, 
за жилищно строителство, се полз 
ват за други цели. А това се отраз
ява не само на 'строителството 
и на жизненото равнище на рабо 
тниците в общината, понеже 
оолемя

е, че нез 
загуби през първо 

то тримесечие са отчели само 
три стопански

в самоупра- 
вителната общност за квартирува-организации: 

кариерата „Варденик” (249 
хиляди динара), ООСТ Горско 
стопанство (365 х.) и 
ното

но
■ Трябва да кажем, че през ми 

година трябваше да се 
строи жилищна сграда за работ
ници с ниски лични доходи, със 
средства солидарно събрани 
трудовите организации. Но 
биране локация

номунал
предприятие „Власина" 

(28 хиляди динара). Тези за
губи са резултат на сезонния 
характер на производството и 
ненаплатена реализация за о- 
назани услуги.

За отбелязване г 
почти всички стопански

налата на-
жилищен :к се 

В момента изобщо
решава, 
не е извее

тно Ще се строят ли обществени 
квартари. Самоуправителната об 
щност се е отнесла с писмо до 
ТРУловите организации, в което 
търси да й отговорят планират ли 
изграждането на квартири в 1978/ 

година и с какви средства раз
полагат. Срокът за отговор е бил 
•51 май, а отговорили са само че-
^гт^ °РГаНИЗаЦИИ' Аве че планират 
изграждане на по една квартира,

две че нямат нужда от кварти-
ли и °станалите не са отговори- 
”плИ' както практика ни уИи, от

ново ще се Отправят писма и ще 
се търсят отговори, но кога ще за
почне решаването на жилищните 
проблеми остава неизвестно.

от
за из

измина почти ця 
ла година. Следващата година бе 
еш предвидена за

е, че приза
орга

низацми расгге физическият о 
бем на производството, 
ка .например за първите три 
месеца в оравнение 
щия период на миналата го 
дина физичеокйяг обем 
производството бележки

Н'И

Та изготвяне
проект, който също е готов Но 
кога ще почне 
вестно, както

на
Със съ строежа не 

и причините
е из 
защона не се започва.

През миналата година се про 
ведоха много разисквания за под 
писиване на самоуправително спо 
разумение за сдружаване 
ства за

най
високо увеличение: „Галеника! 
над 136 ,на сто. Вл 
водоцентрали 60,5 .на ото, фа
брика „Мачкатица" 66,8

аоинените
на зачи 

което 
на сто

на сто

От мазаното има оонование 
да се очаква на полугодието 
сурдул1ишките стопан оки 
•Н1изаци1и да отчетат още 
добри резултати.

пр. на сред
жилищно строителство Ня 

кои, и дори бихме . най-големите 
трудови организации) 
ха това

Първо-
орга

не подписа 
споразумение. Други по- 

неже сдружават средствата на 
АРУги начала (ООСТ „Димитров-

по-

Ст. Н.
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нанратно

ОТГОВОР НА СТАТИЯТА 

Градня“ на поправителен“
НАНРАТНО
ЛУКА-ВИЦА. — В чест на 

Осмия -конгрес на Съюза на 
комунистите в Сърбия в село 
Лукавица бе предаден на упо 
треба 'новоизградения 
през Лукав ашка река, овърз- • 

Долна и Горна Лукави-

Във връзка със статията да запознава обществеността 
във вестник „Братство” от кан трудовата организация 
19. 5. 1978 г. „След асфалти- ^Градил" допуска на себе ои 
райето на пътя Каменмшка такива грешки и «еначестве 
река — Каменица” — „Град- но изпълняване на работите, 
Ня” на поправителен ”, чий- особено когато от документи 
то автор е Б. Николов, пра- те се вижда, ЧИЕ е задълже 
вим следната забележка: ние да се направят банкини-

Поаечвтп мешания иомто та и чистенето и изработката ювечето оведения, които ©творим канали на пъггя- 
вашия журналист е получил у
от страна на Самоулравител- Точно е, че е формирана ко 
ната общност на интересите мисия, която е извършила тех 
за комунална, пътна и елек- ничесни преглед на пътя и е 
троотопанока дейност в Ди- направила свои забележи и, 
мм прав гра д са неверни, а ето 'Но никъде не пише, че забе 
защо: лежките са направени за огро

1ителя на работите, или „Град 
ня” или инвеститора, . а във 
вашата статия стои, че забе
лежките са направени на стро 
ителя.

В продължение на текста 
пише, че напоследък не са ни 
приети улиците „Георги Дими 
трудов” и .Дж-уро Сал ай” в 
Димитровград, във връзка с 
което даваме следното пояс-

мост

ваш
ца.

Мостът е изграден чрез ме 
стно самооблагане и помощ на 
Самоуправителната 
за комунално стопанство.

общност

СМИЛОВЦИ. — На събра
нието на избирателите в'село
Сми ловци, на което присъотву- 
в!ха над сто души. единодуш 
но бе решено да се въведе ме 
стно самооблагг.уз от 2 на сто 

и 8 на сто от ка-

1. От фогго-нопията №664 
(1. 6. 1977. г.) личи, че е тряб 
-вало да направим подлога 
д=20 см. от здробен камък 
от с. БолевДрл и река Висо- 
чица, както и да -направим ас 
фал това настилка д=5 см. 
Своето задължение извърших
ме напълно, но поради това 
че инвеститорът не е изпъл
нил овоето задължение (виж 
ДОПЪЛНЕНИЕТО на предложе 
нието. нъдето стои, че „кана 
лите и банки нит е 
инвеститорът”, е 
до повреди на коловоза, явя 
ват се радиални пукнатини, а

от личния 
дастралния доход, в срок от 
пет години. Средствата, които
ще се съберат ст 
самооблагане, са предназначе 
ни за уреждане и изграждане 
на селоните улици, изграждане 

осветлява

местното

ненме:
Улица „Г. Димитров" в мо 

мента на печатането на ста 
тията не е била асфалтирана, 
па самото това обстоятелство 
говори, че не може да става 
дума за какъвто и да било .те 
хнически преглед и прием на 
същата. Асфалтирането * на 
същата е завършено на 19.
5. 1978 година, а исн за тех . 

с- 1нически преглед до Самоуп
равителната общност за кому 
пална, пътна и елентростопан 
ска дейност е подаден на 
23. 5. 1978 година. Улица
,Джуро Салай” в Димитров
град от страна на Комисията 
за технически преглед и при
ем се дава предложението за 
употреба, като при това ня
кои неща се отстранят, а се 

ка касаят и за строителя и за 
инвеститора.

Молим ]да. се направи поп
равка във връзка със споме
натата статия и общественос 
тта да се запознае с истинско 
.то състояние.

на водопровода и 
не на улиците с неоново све

изпълнява
настъпило

тло.

с това и ударни дупки.КАМЕНИЦА. — Мастната об 
щноот в село Каменица прие 
решение да участвува в изгра 
ждането на част от пътя от 
Каменица до с. Сенокос, с 20 
на сто от стойността на обента 
парично и чрез доброволни 
трудови акции, върху изкопа 
ване на нанали и останалите 
необходими землени работи.

Поради това, че не е напра 
. век, относно не е почистен и 
спуснат под нивелетата на пъ 
тя отводния канал през 
Каменица се е дошло до под 
ливане на настилката и подло 
гата, па вследствие на съоб 
щенията попуска подлогата и 
идва до радиални 
и ударни дупки на коловоза.

Тъй като върху банкините 
не е работено при по-силни 
валежи, водата край пътя 
отвличала външния материал, 
намиращ се в сдробения 
мън, и е подливала коловоза, 
така че също се идва до ра 
диални пукнатини и ударни ду 
пки.

Горите са голямо народно богатство

В ОБЩИНИТЕ В ЮЖНОМО РАВСКИЯ РЕГИОН:

ЗВО МИЛИОНА ДИНАРА пукнатини

ЩЕТИ е
За целта ще се въведе ме 

стно • самооблагане -в- • срок от -»■ 
две години.

Според досегашните" груби предизвикали на овощиятаГло 
май-

снеговалежи,
зята, градинарските и зърне
ни култури. На много меота 
отново са сети царевицата, фа 
оула, доматите, чушките и 
други градинарски култури.

Очаква се общинските ску 
пщини да намалят данъчните 
облаги на всички земеделски 
производители, претърпели 

щети от мразовете.

преценки, ненадейните 
ски мразове и 
в тринадесетте общини в Юж 
номоравския регион са преди
звикали щети от 360 милиона

По този начин и Каменица 
се включва в изграждане на 
този път. оказвайки сол ида р 
ност и значителна помощ на 
Сенокос.

В началото на пътя към с. 
Каменица не е добре решено 
отводняването 
ни канали
набити, така че се е 
до .подобни повреди.

Затуй, не може вашият жур 
налмст с една такава статия

Другарски ви преветствува-няма отвод 
и банкинигге не са

динара.
ме.Според констатациите 

общинските комисии, 
са доставени на Регионалната 
стопанска камара в Лесковац, 

А. Д. най-много щети мразовете са

на дошло Трудова организация 
„Градня" — Димитровград 

директор, 
инж. Трифун Димитров

които

В.В.

ИЗ БЕЛЕЖНИКА НА ЖУРНАЛИСТА

БОГИНИЯТ ПЕТЪК
От другата страна на жичната май намират 

ненакви оправдания. Бора прекъсва разговора.
мина-

ТРЪГНАХ при председателя на Общинската 
скупщина Борис Борисов с цел Да взема някои

МаТеДГсйе3апе"СнТ,ИИпазаре„ ден, когато е прие. 
мен ден иа председателя, та исна* ?? ” 
правя Още преди започване на работното му 
време.

Чакам да ми дойде ред, но времето 
бързо. Гледам часовника. Май че няма да 

задачата си според
ва

номандировъч-изпълним
мото...

Пием третото кафе със Сърбо..
Бора пак взима слушалката...
— „Градня ли о7... Дай тръгнете с булдо

зера и разиарайтв чакъла, хората в Одоровци 
са просто блокирани. Децата отиват 
училище.

От другата страна на жицата май 
че това ще направят на другия ден. В момен
та не са в състояние, защото имат важна ра 
бота...

Бора нервно оставя слушалката...
— Сърбо, няма да ходите в Пирот. Техни 

ката ни помогна...
Тънмо мислех да помоля за разговор на 

вратата се показаха нови служащи. Съобщават 
на председателя, че нянънъв намион свалил 
ияколни керемиди от поирива. Жената Д 
нянолно пъти в общината.

— Нима и това аз да решавам назаа

иретариата оше 'не° бешТдошла”нГдабетГснс- 
Д^ията ми™е оказаха точни. Председател,, бо 
ше дошла туй, но при него и Станул 4 
Наведени над масата разглеждаха някаква нар
та и не ме забелязаха. когато отворих вратата.
Най-сетне Бора повдигна глава, даде ми знай с 
рХ да почакам и пръча първото кафе Сод 
иах зал кафето а те продължиха своята рабо
тГ Разбрах от разговора че се касае за нянон
нови мероприятия в нвартала на общината. С 
чеовен молив Бора даваше нови предложения- 

това телефонът три пъти ги прекъсва- 
ше. Ха Гди Разговор сгс С«ироаци Пирот.

Тъкмо ногато мислех че е реД «а мен 
на председателя иа Общинската "“"ч I 
на ССРН Сърбислав Златнович.

— Тръгваме за Пирот — наза той- 
— В Пирот, ами защо? — пита Б°Ра- 
— Да видим за одоровския път с предпр

ЯТИв™ Чаиай, технииата може да ни п°”°гне' 
Бора пан вдига слушлната, навира »««**№ 

номер. Търси ияиого отговорен по тая Р 
— Да, да. иснам веднага да А°иДвтв 

„Градня^ и подпишете договор, да попра 
пътя».

пеш на

назват,

к

границата, и ще разговарям нолното си щеш...
— Няма нужда — назах му аз. — Аз чух 

тонлова неща, че сега е нужно само да ги 
обработим.

Работниото време се завърши, но не и 
пиния летън. На излизане от общината, един 
гражданей го чанаше да му .помогне да строи 
гараж.

Бо

РТози ден слушах в канцеларията на "Р * 
седателя за арестауваните шофиори в Турция, 

различни проблеми по селотазатово нан 
иснат изпратените делегати от Поганоао за по
правна на пътя до селото. Бора

Вече беше край на работното „време. ^ора

— Няма да мога, наза той- Знаеш ли че и

83 "танъв вГвориния пвтън. Нянои назват и 
другите му дни приличат

за

на този.в Б.Николов
Св Г—В Малко кочаней* 'сегсГще* се върна от
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»*>Ж
В ОБЩИНИТЕ В ЮЖНОМОРАВСНИЯ РЕГИОН:

Информационите средства 

пред материални трудности Ж^% -!
%

Предложено формиране на две самоуправитслни общности за информиране, които 
да решават материалните проблеми на информативните средства

М еждуобгцинск ата 
ренция (на ССРН в Южномо- 
равсния регион обсъди актуал 
ните проблеми от областта 
«а масовата информатика в 
'общините в региона. В разгле 
ждането на този въпрос взе 
участие и РАДЕНКО СТАНИЧ, 
председател «а Съвета по ин 
формиране «а Републиканска
та конференция на ССРН.

Във встъпителното слово 
на 'БЛАГОЙЕ СТОЯНОВИЧ, ,пре 
дседател на Съвета по инфор 
миране при МОК на ССРН и 
в разискванията бе изтъкнато, 
че средствата за информация

1вест1жк „Братство" и Радио- 
продаването за 6'г.лгароиата на 
родност при Радио Ниш.

Изхождайки от конституци
онната роля и задача на сред 
стватп за информация особе 
но в развитието на делагатока 
та система, на заседанието бе 
'изтъкнато, че посоченият про 
блем трябва да со разрешава 
бързо и ефикасно. За 
нещо най-голяма отговорност 
имат общинските организации 
на ССРН.

За трайно решаване на фи 
на нсо в и те проблеми на сред 
ствата за информация, на за

конфе- в общините на региона се бо 
рат с твърде сложни матерна 
лии проблеми, поради което 
не са 'В състояние цялостно 
и успешно да изпълняват за 
дачите си.

Това е и главната причина, 
че недостатъчно се информи 
ра и за обществено-политичо 
ската дейност на организации 
те иорганито в региона.

В най-трудно материално по 
ложение се намират: лескова 
шка „Наша реч" и Радио — 
Лесковец „Вранско новине", 
а напоследък, с минаване на 
нов начин на финаноиране и

V

М. Псаров: Мотив от Ерма
това

в Региона, нато по конщини
кретен начин решават най-важ 
ните проблеми на информацио 
ините средства.

соданието бо предложено в 
Южноморавския регион да 
се оформят две самоулрави- 
телни общности по информира 
не. Те ще обслужват 13-те об В. В.

НА КУЛТУРНИ ТЕМИ

Музииално-сценичнате деност 

облик за широка изява на младите1■

-'а с( ;1"II •7>< Й
им. А досегашният опит ни 
е подсказал, че с прибърза- 
ност не се постига начестве 
на програма.

Именно затова подигаме 
проса, за да бъде обсъден 
не само от съответните коми 
тети по чествуване, но и от 
самите самодейци-изпълните
ли, на които утре ще бъде 
възложена подготовката 
рецитали. Още повече, че та 
зи година в Димитровградска 
община, например, 
дена местна трудова 
на членове а СУБНОР (Съюза 
на сдруженията на бойците 

Народоосвободителната 
борба) за уреждане на „Изво 
рище ’ край Сенокос — сви
ден революционен кът за ди 
митровградските 
които през 1944 година тук 
създават Царибродския парти 
зански отряд „Момчил войво 
да . и извидниците.

Един от сравнително най-по 
пулярните сектори на музикал 
но-сценична изява 
ровградските самодейци (и не 
само на тях) е изпълняването 
на рецитали, посветени на съ
бития от неотдавнашното 
нало. Обикновено в чест 
революционната дата се под
готвя съответен рецитал, чие- 
то музикално-сценично изпъл
нение най-често се доверява 
на млади самодейци.

Безспорно, рециталът (хуба 
во подготвен и изпъстрен с 
музика и хорови песни) може 
да стане оилно 
ващ облик на музикално-сце 
ничната самодейност. Състав 
якето и побора на текстове
те. подбора на музика и под 
готовката на музикално-хорови 
те точки, не рядко обаче се 
свършава за „три дни".

При положение на прибърза 
най

и за музикално-сценичните из 
пълнения, които безспорно 
ще отекнат край бригадирски 
те огньове, във вечерите 
на възкресяване спомени от 
недалечното минало?

I31и ■ 1 .<■

на димит-

ШЩй*
ВЪ-ми

Разбира се, това е само по 
вод, а истинската причина е 
досегашната не толно 
практика към тоя жанр на са 
модейна изява да се отнася 
ме с неоснователна несериоз- 
ност.
ние, че рециталът може 
се подготви на бърза р-ька.

на
СИГНАЛИ

добра

на

ЗАЩО МАДА 

ТУРСКАТА КУЛА?

убеждес порешното
дае предви 

анциявъздейству-
,.Великият исторически час” 

в Шумарице край Крагуевац 
(коцто изпълняват професио
нални артисти) но в който се 
ангажирани и литератори, му- 
зинапни дейци, сценографи и 
прочие, може да ни послужи 
като неповторим образец 
трябва да се подготвя реци
талът. за да постигне желания 
ефект.

Място за

от

партизани,
нан

ност НАДоАттворНнИТЕЕБРЕЖИЕТО или БЕЗОТГОВОР. >на подготовка, рециталът 
стина се изпълни, но с доста 
пропуски, неубедително и не 
изразително. 'На сцената, 
още по-добре: 
пространство, личи творческо 
безсилие, липса на дълбоко 
обмислена, символизираща да 
дено събитие мисъл и обста
новка. В крайна сметка: 
детели сме на обратен ефект 
— отегчавано на зрителите 
(посетителите), безкръвно 
нълнение. което разочарова и 
самите му изпълнители.

'Подитането на въпроса 
рециталите (и изобщо 
з и к а л н о-с цени чни те

илиПримерите на небрежие за културните памет
ници извикват една остра дилема: защо се допуска 
едно ценно богатство да пропада, въпреки убедено
стта на всички, че не бива тана. Показателен пример 
в това отношение е и турената нула в Дервен — 
центъра на с. Клисура в Сурдулишна община.

Твърде интересно според архитектурното си ре
шение това здание при положение, че веднага се ре- 
новира, наистина може да бъде перла на с. Клисура, 
украшение, което да предизвика заслужен интерес на 
минаващите туристи 
пункт Стрезимировци.

Имайки предвид, че Сурдулишна община разчита 
на туризма, на природните красоти и туристически за- 
бележителности, в рамките на които спадат и нултур- 
ните паметници, грижата да се запази 
ство е още ло-належаща.

^дин от начините да се запази от рухване зда-
метптл.й?РСяаТа нула е същаТа да са приспособи за употреба, без оглед дали ще се ползва за жили 
щни цели или аз други потребности. В Клисура Ня- 
з^иГ!™ 33 о6Иествен°-политичесните органи
зации. Ако определени средства се използват сградата 
напълно може да се оспособи за тази цел.
може и ЛИЧИ’ '‘® Т°3о истоРИнесни паметникможе и трябва да се запази. Културната стойност 
сградата и историческото й значение трябва 
"" °Т съответните нултуроведи, занимаващи 
проблемите на нултурното наследство. Щ
тази с?оа1?еСТВепОТО ® — час П°-ск°Ро Да се запази 
I“" града от, "Рспадане, относно отговорните да се 
отнесат с необходимата сериозност към проблема.

В момента се 'Върши подго 
товка за провеждане на съв
местната акция на извидници 
те ^ (/младежта) и оцелелите 
ооици. В рамките на тази под 
готовна защо например да 
не се поведат повече срити

изява тук имат не 
само обществено-политически
те организации, но и Културна 
та общност. Музикалната 
деж, творците от 
на българската

на откритото

мла
редовете

народност.ови
Ст. Н.

из-
през гранично-пропусквателния

за
за му 

изпълне
ния от тоя род) е продуктива 
но от обстоятелството 
сме в навечерието на два ху 
бави празнина 4 юли — Деня 
■на боеца и 7 Юли — деНя 
на въстанието в (Сърбия. От 
досегашната практика и за 
Двата празнина най-често се 
подготвят рецитали, изпълня
ват се революционни, парти- 
зански 'песни. н

това богат- че

От

-та0Г'И„аКст,о3а

говори в самото

да се 
I се с

ще се за
навечерие на

празниците, найнмного 
седмица преди

една
изпълнението Любопитство
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СУРДУЛИЦА: ССМ В НАВЕЧЕРИЕТО НА
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

МЛАДИТЕ - ДЕЙСТВЕН ФАКТОР 

В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
отчетно-изборно заседиш 

п 1Н иа ССН
нията на заседанията (на Пред 
оедателството >на ОК ма ССМ 
т проведените консултации на 
,равнището ма Междуобщин- 
ската нонференция на ССМ и 
координационното 
кадрова политика при ОК на 
ССРН за председател на ОК 
ма ССМ е предложен Цанко 
Костов, работник в ООСТ ,,Ди 
митровград", за подпредседа
тел Зорица Кръстева, а за се 
кретар Христина Панайотова.

Днес. ма 9 юни, в Димитров 
град ще юе проведе отчетно- 
изборно заседание на Общим 
оката конференция 'На Съюза 
на социалистическата младеж. 
На заседанието ще се обсъ
дят и трием ат отч етът за из 
миналата двегодишна дейност 
на общинсната младежка ор 
танизация. доклад за предстоя 
щите задачи на младежта в 
общината и ще се избере но 
во ръководство на Общинска 
та конференция- 

Въз основа мненията в пър 
вичнмте организации, разисква

Предстоящата отчетнснизбор 
на конференция младите в Сур 
дулишка община тосрещат с 
добри резултати в много обла 
сти на младежкия живот. Пре 
ди всичко хубави завоевания 
са постигнати в идейното, ак 
ционмото и организационното 
укрепване на Съюза на соци 
алиатичесната младеж,

Занапред делегатската 
ма и числен ната 
на младите в нея гарантира 
по-омело 1и по-воеобхватно ре 
шаваме
мм в средата, къ!дето младите 
действуват.

АКЦИИТЕ — ШНОЛА ЗА ИДЕ
ЙНО И ТРУДОВО ВЪЗПИТА
НИЕ НА МЛАДЕЖТА

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСНОТО И 
МАРКСИСТКО ОБРАЗОВАНИЕ 
НА НОВИ ОСНОВИ

оисте 
застътеност тяло за

нажизмените Ьробле -Писмото на другаря Ти то и 
Изпълмителмото бюро на ЦК на 
СЮК станаха нов пътепоказа 
тел за разгръщане на идейно 
политическа и марнсистка дей 
мост сред младежта и за ус 
вояване знания от

като
ооновна предпоставка за то- 
богата младежка изява м в ос
таналите сектори на младежко 
то действувате.

областта
Христина Панайотова

БАБУШНИЦА
Младежката дейност в пери 

ода между VIII и IX конгрес 
се обооновава върху резолю 
цията ма III конференция на 
СЮК. ОСМ постоянно потвър 
ждава, че върви по Титовия 
път. че делото и думите на 
др. Тито са пътепоказатели 
за младежката 
Ето защо четиригодишната дей 
мост в навечерието на отчет 
ко-изборната конференция се 
оценява като твърде динами 
чен и всестранно богат пери 
од на самоуправлението. Мла 
дите напълно схващат, че пре 
устройството ме е само орга 
низационна, но и идейно-по- 
литичеона задача.

12 Младежи-нови членове
СКна

Та тържеството, което бе 
организирано в чест на ново 
приетите членове в СК, пар
тийните билети им връчи То
ми слав Андреевич, директор 
на Народния университет в 
Бабушница и председател на 
комисията за идейно-полити
ческото изграждане при Об 
щинската конференция на 
СКС в Бабушница,

От тържеството бе изпрате 
но приветствено писмо до др. 

Об- Тито.

ТЕЗИ ДНИ дванадесет мла-
----------- ученици

в гимназията ,,Вук Караджич” 
в Бабушница бяха лриети 
редовете на Съюза ма комунис

организация-
дежи и девойки

в

тите.
Това са предимно отлични 

ученици, постигнали и завид
ни резултати е извънучилищ
ната дейност — е секциите и 
клубовете.

Новоприетите членове ма 
СК са завършили младежката 
политическа школа при

Младите в Сурдулица твъР , щинската конференция на 
де дейно се включиха в мла СКС 
дежката толитичесна школа на 
в. „Борба” — „Душан Петро 
вич Шане” и в отделните цин 
ли броят ма младите постоя 
нно расте. В първия^ цикъл 
.Делегатската система” в де
вет паралелки учиха 90 ду
ши, в 
труд"
души, в „Необвързаните 
временния свят" — 
лелки и 185, а в четвъртия 
цикъл в 15 паралелки участву 
ват 306 младежи и девойки.
Петият цикъл „Политическата 
система на самоуправителната 
демокрация" обхваща работа
та ма 20 паралелки с 327 мла-

Ни доброволна анция

ма маркоизма и самоуправител 
мия социализъм.

През изтеклия четиригоди
шен период младите в Сурду 
лишна община особени завое 
вания постигнаха в различните 
акции: „Младият работник — 
самоуправител", „Младият сел

През тазгодишните избори 
са .работили 50 първични ор 
ганизации на ССМ вместо 44, 
колкото е имало през 1976 г.
Освен това, особено дейни са
специализираните младежки скостопански производител — 
организации към ССМ — Фе самоуправител , „Най-добър 
риапният съюз с 15 фериални ученик, клас. училище , акции 
дружини и 728 фериалци, Дви те по събиране на вторични 
жението на гораните с някол суровини и доброволните тру 
ко десетки бригади и 8438 у- дови акции.

Съюзът на плани 
около 300 членове, 

които са твърде дейни,

Р. ц.в Бабушница.

В БОСИЛЕГРАД В 17 ЮНИ

Среща на първите абитуриента 

от ЕСШцикъла „Сдруженият 
— 16 паралелки и 165 

в съ 
18 -пара

частници, 
нарите с 
сто от
Литературната младеж с над 
1000 дейни членове и пр.

В анцията „Младият работ- 
” са вклник — самоуправител 

ючени 12 основни организации 
на сдружения труд. С 
са обхванати по-гол ям ата част 
от работническата младеж — 
около 350 младежи и девойки. 
Акцията пък „Младият 
скостопански производител 
самоуправител" е провеждана 

традиционната анция- 
„Орещи на .села- 

са внлюче

На 17 юни т.г. в Бооиле- които учениците м преподава 
телите ще си спомнят за 
много моменти от преди пе 
тнадесет години. След часове 
те и почивките в новия хотел

нея град ще се състои среща на 
абитуриентите от първия ви
пуск на средното икономичес 
ко училище (1959—1963). Ини 
циативният комитет е 
тил покани на учениците 
преподавателите с 
за другарската среща. Прог
рамата предвижда провежда 
не на два „учебни” часа, на

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА — 
ШИРОКА ОСНОВА ЗА ИЗЯВА 
НА МЛАДИТЕ сел- изпра ще бъде организиран обед, а 

^ след това излет в Рамки дел. 
Същия ден в хотела ще бъ 
де организирана другарска ве 
чер.

програмаТазгодишните избори за де 
членове на делегации ди.чрезлегати и

скупщините и общностите състезание 
потвъолиха численна застъпе- та . В тази акция потвърдих^^ в делегатски „и 14 села, нато особени ре

зултати завоюваха младите от 
Масурица. В състезанието 
„Най-добър ученик, клас и у 

” ежегодно се състе- 
1200 млади от 

центрове и

За отбелязване е, че кур 
сантите на контролните изпити 
поназват твърде високи резул 
•тати.

в

ност на 
те тела.

Така например в делегации
те за обществено-политически

47 младе-

Танъв начин на възпитание 
и образование на младите до 
принася, че от общо 1648 чле 
!НОве на ОЮ.К — 656 са млад е 
ж|и и девойки. Мнозина от тях 
са от пряното материално про 

вече с богати 
знания по самоуправителен со 
циапизъм, 1уопешно 
няной от многостранните об-

1идейно-<политичеоно

чилище 
зоват към
средношколските 
основни училища.

щ т ■ I✓ те общности има 
жи и девойки, в делегациите 
на самоуправителните общно-

— 50, в са ! гсти на интересите 
моуправителките общности на 

стопански деи
акции съш°В трудовите 

Са завоювани изнлючителни ре 
От създаването на

изводство, но №интересите за
— 40 и за селското сто зултати. __

постоянната младежка трудова 
- Мачнатовац

овладаликости
танство — 14 млади.

Изтъква се, че има твъРДе 
на мла

чбригада „Пера 
през 1975 година до днес та 
зи бригада постигна блестящи 
успехи. На съюзни трудови ак 
ции са участвували към 
младежи и девойки, от тях 4, 
са били ударници, а 33 оое- 

похвалени. При това 
бригада е носител на 

на ак 
Лен

лици на 
образование.положителни примери 

дежи и девойки, 
своята активност

делегациите и скупщи

които със 
като деле- В заключение ще приведем, 

че младите от Сурдулишна об 
носители на богатагати в

ните на самоуправителните
интересите и мес

об щина са 
■културна, опортна, 1Всенародна- 
отбранителна дейност и 
|щвствена самозащита,

други облици на младеж

НИщности на 
тните общности спечелиха ви 
сока обществена афирма- 
ция в работата на делегациите 
и останалите самоуправител ни 

облици на организи

Щоб-циално 
самата
най-високите признания 
цията „Модро око 76„ 
тата иа Корчуланския парти- 
зансни отряд", на „Маково 

Знамето на непобеди 
Емблема на IX конгрес 

на СОМ .в Македония.

нанто
' ЩЩ . 1 ; ^и на 

на изява.
органи и 
ране.

Известни проблеми се явя
ват при подготовката 
бранията и материалите за ра 
ботата на делегациите, нанто 
и свързването на делегациите 
с тяхната база ираздвижава 
пето на делегациите с тяхна 
та база и .раздвижването 
жизнени обществени

база и раздважава 
обстоятел-

77 Ст. Нинолов ФОТОВЕСТми те ина съ

Кусовранска сватба“
На неотдавна проведените „Майски срещи" в 

Димитровград тези малчугани от с. 
много аплодисменти.

Оовен това в Оурдулишка 
община съществуват още 14 
трудови бригади, редовно уча 
ствували и участвуват на ме 

въпроси стните акции „СУРАУгтца
8 Р 75/76" и „Сурдулица 77/78 .

Горанските пък бригади при 
средните училища >са между
най-добрите: средногодишно

залесителните анции участву 
.4000 младежи и де

Н
Куса врана побрахана /

с тяхната 
ване. При такива 
ства ССМ не бил в състояние 
напълно да отрази интересите 
■и потребностите на младите 
в делегаггската система и мла 
дите не са могли навреме и 
всеобхватно да разрешават 
младежките проблеми чрез де 
легациите и чрез тях в съотве 
тните скупщиии.

сватба" те спечелиха първо мя-С „Кусоврансна 
Голяма заслуга за успеха на ,7*

на драматичната сенция ПРИ

сто.
ници сигурно 
нойто е и ръководител 
училището.

има и преподавателя
в
ват нъм

В°Ги година МТБ „Пера Мач 
натовац” с 50 бригадири ще 
участвува на съюзната 0НЦИЯ
„Братство-единство .

СТРАНИЦА 9
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СРЕЩИ>Д^^ВЯ8 Футбол »САМ0ДЕ1(Н0СТТА« НА УДАРНИКАВЪПРЕКИ ПОБЕДАТА
ши н мм т

ито сетне носех на игриШе 
то, събирах ги за мачове и 
ТМ.

Нянолно години по-нъсно се 
формира Съюз на инвалидите 
на труда, в който Савов 12 
години е бил председател.

— Основната ни насока на 
активността беше 
прижа и събирам в 
сдружение инвалидите ло тру 
да, да оназвам помощ на тая 
и техните семейства. През 
тези години оказвахме помощ 
на /учениците (чиито родители 
са олаби материално) 
зирахме почивки за- инвалиди 
те и занимавахме се с брой 
ни други дейности.

Преди три години в Димит 
ровгрзд се формира и Дру. 
жеотво за спорт и рекреация 
на инвалидните лица, за чий- 
то председател беше избран 
Станко Савов...

чувствувах нужда да работя 
инвалидните нещо. Започнах да оназвам 

определена помощ на фут
болистите на „Асен Балнан- 
оки". Бях любител и на тези 
начала варех чай в къщи, но

Неотдавна Съюзът за спорт 
и ренроация на 
лица в СР Сърбия -присъди 
грамота, на Станко Савов, от 
Димитровград, като признание 
за голямото му ангажиране в 
развитието на опортно-ренреа 
■ливната дейност на инвалидни 
то лица в Републиката.

Но можем да говорим за об 
ществената дейност на Савов, 
а да не кажем, че трудовия 
век на този човек е минал 
.мините в Ерма и Връшна чука. 
В тези мини той започва да 
работи като 19-годишно мом 
че и работил пълни 10 години, 
проз които е бил 28 пъти удар 
ник — а това е между ре нар 
дите в страната ни. След 18 
години трудов стаж заболява 
от миньороката болест — сили 
коза.

Напуска мините проз 
година, като 37-годищем пен 
сиоиер. Тогава напуска и род 
'Мото си село Ясенов дел (Ба 
бушнишна община) и се про 
селва в Димитровград.

— Първите години ми бешо 
трудно. Бях все още млад и

„АСЕН БАЛКАНСКИ — „ОМЛАДИНАЦ” (ГНИЛАНЕ) 2:1 (1:1)

да водим 
нашетоДимитровград, 4 юни. Игрище в спортния център 

"Парък . Теренът идеален за игра. Време хубаво. Зри | 
тели около 300. Съдия С. Наумович (Пирот). Голмай 
стори М. Петров в 4 и А. Милев в 46 минута за „А- 
сен Бапнански”, а П. Костич в 22 минута за „Омлади-

в

„Асен Балкански”: К. Ставров 7, Р. Манчич 8, 3. Мар- 
7 5. м- Тодорович 7, П. Димитров 5 (С. Иванов 6),
А. Пейчев 6, Н. Аленсов 6, Д. Каменов 5, Б. Михайлов 
6. А. Милев 6 (М. Виданович 6), М. Петров 5.

органиков
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Въпреки победата в среща 
та с „Омладинац” с 2:1 (1:1) 
футболистите на „Асен Балкан 
ски ’ показаха слаб 
'ворна игра. Това 
преди всичко за най-опитния 
и може би най-добрия между 

М. Петров, конто по 
не 5-6 пъти беше в 
ложение. но винаги некорект 
но реагираше, с желание да 
афектира, а не да осигури по 
беда. И вместо, по неизползва 
ните шансове, да поразят ка 
тастрофално гостите, димитров 
градските футболисти можеха 
'И Да загубят една точка в по 
следните моменти на -мача.

Първият гол постигна М. Пе 
тров в 4 минута, след като му 
топката твърде хубаво подаде

Б. Михайлов. Преди този гол, 
а и след него, голмайстори, 
А. Милев и Н. Аленсов но из 
ползваха поне пет голови по 
ложения. „Омладинац” израв 
ни в 22 минута след хубава 
гол на лявото крило Г1. Костич.

В началото на първото полу 
време Б. Михайлов вкарва гол 
и покачва резултата на 2:1 и 
това е всичко. Отново както 
през първото полувреме продъ 
лжава неотговорната игра на 
поотделни футболисти и есте 
ствено неизползвани шансове. 
Гостите в контраатаки 
имат шансове, а 'можеха да 
изравнят резултата и в после 
дната минута на .мача.

1956

а и неотго
се отнася

— Създадохме дружеството 
с <цел да съберем 'инвалидите 
по труда. Това и успяхме — 
дружеството са над 300 души. 
Една трета о тях се занимава 
и със спортно-рекреативна дей 
ност и участвува на състеза
ния

тях
голово по

Станко Савов в

НИШ

БОЙЦИТЕ ОПРАВДАХА ДОВЕРИЕТО в общината <и региона. Но 
онова, което е най-важно е, 
че в това дружество инвалиди 
те по труда възобновяват не 
само физическите си. но и 
психически си сили, потвър
ждавайки на определен начин 
своята личност. Затова форми 
рахме и секция на дружество 
то в Трънски Одоровци.

също
На неотдавна проведеното за 

седание на Междуобщинсна- 
та конференция на Съюза на 
бойците бе изтъкнато, че бой 
ците в Нишки регион 
равдали доверието, което 
полага в тях. В изборите 
шините на обществеко-полити 
делегати

зации и избирателните тела. 
Както бе

седанието, счита се, че 
предкандидационните и канди 
дационните събрания над 80 
от _ членовете на Съюза 
бойците са участвували

изтъкнато на за
наА. Д.

са оп
ее наз антив

но. Това е само част от обще 
стаената дейност на Савов. С 
нея той потвърждава онова, 
което е постигнал 
ьор, но и това, че 
сти за изява винаги 
ано има желание. А на Савов 
това е твърде присъщо.

и делегации в скуп 
ческите общности на интере
сите са проявили голяма ак

Това нещо е допринесло 
голям брой членове на Съюза 
на бойците да бъдат избрани 
за членове 

В Нишки
тивноот.

Обща констатация е, че бор 
ческите организации вв 15-те 
общини

като мин- 
възможнона делегации, 

регион днес в де 
легациите на местните общно 
сти действуват оноло 2 400 
бойци.

има, само
в региона тясно са 

сътрудничили с остналите об 
ществено-политически органи Д- Н. А. Д.
НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Гръдните и коремните 

травми са опасни
Отборът „Асен Балкански”

БАСКЕТБОЛ

Извоювана първата„ 
Дьл гоочаквана 

победа
Закритите травми и наран

яванията (контузиите без 
шна рана) на корема 
ния кош се увеличиха 
телно през последните годи
ни. Колкото и невинни да са 
кои?т°Го На ВИА’ те винагикрият опасност от уврежда
не на разположените в тях 
жизнено важни органи. При
ееочРбм-°иП0ЛуНа СЪСТ0Я1Ние,то
е очебийно и пострадалият в 
кратък срок бива изпратен 
болнично г 
при малка рана, 
преминала или 
болка

статъчноот. Понякога 
засяга само гръдната 
оез да проникне 
кухина. При 
раняване са

®°6' сърцето, големите 
кръвоносни съдове. Тук опа 
сносгта идва не само о" пле
вропулмоналния шон 
големия г 
също може 
и без 
дроб.

раната 
стена, 

гръдната 
проникващо на- 
застрашени бе-

вън 
и гръд- 

значи-

же да бъде съвсем
незабележима 
«и мадух. Но 
винно нараняване 
е изключено 
някои гръдни 
органи.

малка, 
и да не причи 
и при това не-

в
През миналата седмица ба

скетболистите на „Свобода'1 
играха два' мача. На 31 май 
те като домакини загубиха от 
'отбора на „Юг” (Враня) с ми 

резултат 77:80 
(34:41). Победата 
е заслужена, но трябва да се 
наже, че бе извоювана с го 
леми трудности и след равно 
стойна игра.

В началото на второто полу 
време домашя отбор е 
добър и успява да поведе с 
няколко точки. На това не без 
лоноява 'младите баскетболисти 
на „Свобода”, които играят 
оигурно и към оредата на вто 
рото полувреме изравняват 
резултата. До пе.т минути 
края на срещата играта 
зултата са равноправни. Но

На 3 юни димитровградски ^започваТ^тршГГ т°Л‘И‘
то тос“^оГнаИГРОзарен^
в Соко 6СанГ^едНам„о°3оРпНо- Гн^ти” ГЛс^Г^^
редни поражения те неочак победа — 68-вЗ^л 
вано извоюваха дълго очаква менти р<пг»Кгу —
ната победа. И този път те де хубя|’п11бОДа показва ™ър
играха добре, както и в мина то е още по-важнп "пТ " "°е
лите мачове — въпреки пора ля Г™® „ ажно 'ПОТвържда
женията. то не изостана и ре не' е г-ляя рПпРаЖиНИята' чезултата. ре 2® ® „слаб отбор. «ай-добри

ояха С. Рангел ов (с 28 вка 
рани коша) и 3. Геров (с 23) 
както и 16-годишния Ц. Фили 
пов, но похвала заслужават м 

минута беше минимален —“1™ “е^мотЛ 6о“вт®0л|1сти- 
за домашния отбор. Д0 «рая игра , Сад8Ре"и •'Й°бодас' 
на първата част играта беше Н Джоиии л п И1 ■Пе«ов 5, 
равностойна о минимален пра Захари м ЛбиНГ 3-
вее за гостите, които и успя пов 8 н фили'
ха да решат първото полувре лов 28 3 Героя II' 
ме в своя полза — 36:33. ’ ’ еР°в 23-

никога не 
Да са засегнати 

коремни
по

или

намален но м от 
който 
дори 

белият

б *Гта травма на норема. 
стена ня!аСеГНата «оРемната 
™ предмеГВраитанеИ, Упадане 

Заотрашени

чвр»и1а1,^кКуХина Далакът, врният дроб- по-малко черва
стъпб„1бРе4И'Те- стома*ьт. На 
се пВяаяо0С,Тра кръв°загуба или 
-в по Л 3 ОСТъ'р перитонит 
случаи оЯИТе часове- В нянои 

У обвивната н-а органите 
остава

кръвоизлив,
Да настъпи 

Да е наранен

на гостите

впред 
и ре заведение. Обаче

бързопри
останала слаба 

ранен, ни 
съзнават опаонос 

ценно време.

Ацо на 
нен не се 
Цинсна

задушващия ое ра
пг)мпКаЖе бъРЗа меА'И 

мпш»°М Щ| в Къои сронопораГМ™с^роТеСнТЪПИ

д ~Я
Да бъд? ™някога° засягат ГЕЕ*?

пат3 крмоноони^ъдоае1333™ АР°б. п^рядао^стамахЛ1™* 7^™ Н® МОЖе Аа
гръдната стена, няй % п™ черепа. Прободннте наряГГ ВИ 8еднзга' ч®<™>

Уйг».
10 гръдно-коремни повеели □ 

обинновено са доста сериоз- уд^*Нв° _наРаняаане,
Удар в областта яа 
кош ИЛИ 
нает за 
органи.

органи в
ни то самият

гго околните г 
тта и пропускат ве,

смърт, 
глад. Кон-Каке ивисока 

тези мо- са последиците? на
ше.с

незасегната и кръвоза 
се проя 

къоно пос- 
засегнаНачалото на мача започна 

о грешки и на двата отбора. 
Така че резултата белия дроб създава онаоноот 

за бронхопневмонично 
ще, което при 
криване

в
огни-

закъсняло от
,и лекуване загноява 

превръща в абсцес. По- НИ- 
увреждания често до

плевролулмотален
остра дихателна

всекии се г- 
тежките 
веждат до 

АД- шок с

гръдния
опас-С. Ранге корема крие 

разположените в тях
Ако гръдният кош е 

предмет
И др. — раната мо

прому 
— нож

шен с остър 
че, шилонедо

СТРАНИЦА 10
Д-р с. в.
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35 години от битката ма Сутйеска

№1№ИЖШ1 ГГГ.-
около свободната територия

АЗ С ВРЪХОВНИЯ ШАБ СЕ ОТТегпиу в в Черна гора и Санджак на
ТА НА СУТЙЕСКА; И ТОЗИ И СЛЕДВАЩИЯТ ™нията Фоча—Горажде — Би
НАЙ-ТЕЖКИТЕ ДНИ В МОЯ ЖИВОТ ПРИ ЯОСКПКг>пБмтеп Йело поле — Колашин 

, НАТА ВОИНА, ЗАТОВА, ЧЕ НЕ ЗНАЕХ КАК лдВ° гпагьпД п°Аг°РиЧа — Никшич — пла- РАНЕНИТЕ. «зпАЬХ КАК ДА СПАСИМ чина Голия — Гадно — Улог
— Калиновин, с цел да об- 
«нръжат Главната оперативна
прупа на НОВЮ, ,а след това, в боевете на Сутийсна 
да я унищожат в триъгълни- бе ранен другарят Тито

оперативна част на ма река Тара —река Пива_
■на НОВЮ -е имала в своя съ и платина Дурмитор. 
став I шролетвр.^.а дивизия Офензивата започнала 
(I пролетерока, III краишна, "15 май 1943. Върховният щаб 
III санджансна и III далматин- първоначално решил да извър 
ска бригади), II .пролетарска ши пробив в .района на Фоча, 
дивизия (II далматинска, IV 'но след .неуспеха той насочил 

нраишна частите по посока на Вучево 
дивизия —Оутйеона— Зеленгора. С то 

•ва напълно била осуетена 'цел 
герм ано-ф ашистките 

войски да обнържат .и уни«що

БИТКАТА НА СУТЙЕСКА, 
която германците наречаха 
Операция „Шварц” е водена 
от 15 май ДО 15 юни 1943 го 
дина от сдружените немско- 
италиански и домашни преда 
тели, които нападнаха главна 
та оперативна група на НОВ 

пределите между Черна Го 
ра, Санджак и Херцеговина. 
В тези боеве участвуваха 
окупаторските части: немска
та 118 ловна дивизия, 7-а СС 

„Принц Еуген”, 1-а 
369-а

онерска дивизия, група „Луд- 
724--И полк, 104-а

НАШИТЕ ВОЙСКИ

Главната единственият ранен
върховен номандант във 

на Втората световни война

в
пролетерока, и VII 
бригада), III ударна 
(I далматинска, V пролетер- 
ска и X херцеговашка брига- та на 
да) VII банийска дивизия 1
(VII, VIII и XVI банийска бри- жат Главната оперативна гру- 
гада). Дринсна оперативна |Па с Върховния щаб на Дур
група (И пролетерока. VI ис- и ив А°линатв »а ТаРв_ и П|ива. На 3 юни Върховният
точно-босансна .и Майевачка щаб взима решение да раз 
бригада). С Главната опера дели оперативната група ма 
тивна група са били и ЦК на Две части. Първата група със

тавена от I и II пролетерона 
дивизия с Върховния 
продължи пробива към 

дант Тито. който е непосред- йеока и Зеленгора, а втората 
ствеко ръководил с операции група съставена от III и 
те. . В състава е имало около банийска дивизия с болница 
19 000 бойци. т.е. шест пъти та мина през Тара в Санджак.

дивизия 
планинска дивизия, леги

вигер
ловна дивизия и 61-и легио- 
нарски полк, 4-и полк „Бран- 
дебург", италианската дивизия 
„Таурененсе”, „ферара”, ,Ве- 
<неция”, 4-а домобранска пла 
нинска бригада, 63-и български 
полк. Всички немски дивизии

невър и за онабдяване. Глав 
ната оперативна група е дала 

бойци, донато загуби 
те на неприятеля са неизвес
тни. Но и те възлизат на мно 
го хиляди мъртви и ранени.

След боевете на Сутйеска 
не е било вече възможно да 
се скрива истината и 
на Народоосвободителната вой 
ска, която под ръководството 
на другаря Тито успешно 
бореше против онупаторите и 
класовия враг.

юни бил ранен и другарят Ти 
то, направен е пробив 
германските линии от 
обръча и към средата .на юни 
войските на НОВ 
на планина Яхорина. В боеве 
те при Сутйеска загинал 
народният герой Сава Коваче 
вич.

на
8 000три

ЮКП, Върховният щаб, 
АВНОЮ и Върховният комен-

щаб
Сут-

излезнали

ив своя състав са имали 
артилерийски полк с два диви 
зиона, а 7-а дивизия и

и
VII

силата
396-а

Боевете при Сутйеска се 
считат за най-тежки и драма 

на НОБ. Те
танковадивизия и по една 

рота. В тази офанзива са уча 
ствували около 117 000 враже 
ски войници.

по-малко от неприятелските. При извънредно трудни и 
С групата на НОВ е имало и жестоки боеви при Сутйеска 
около 3000 ранени бойци. и Зеленгора, нъдето на 9

сетични по време 
са водени на мално простран
ство без възможности за ма-

зията, обърщаме погледа 
към мястото, нъдето се нам и 
раше другарят Тито. Той 
изправи. Сърцата ни затупяха 
бързо, значи нищо му се 
случило.

сиТито: «НАЙ-ТРУДНИ ДНН В МОЯ ЖИВ0Т« ОТ 15 ЮНИ ДО 15 СЕПТЕМсе
ВРИ

не С модерните червени ав
тобуси „Мерцедес” — 
ЕКСПРЕС" организира за вас 
удобни, бързи и сигурни пре
вози от Ниш през Рожай и 
Титоград за Петроваш, Будва, 
Тиват и Херцег Нови, по 
твърде популярни цени:

Ниш — Будва: 179 динара

Ниш — Херцег Нови: 201 
динара. _____________

НИШ-
ЗЕМЯТА ПРЪСКАШЕ...в долината на Сутйес- 

бяха най-тежките дни в моя живот 
Народоосвободителната война, зарад това. че 

Беше невъзможно да ос

„С Върховния щаб се оттеглих
Още не бе разнесъл пуше 

това
на и този и другия ден ...Току-що пристигнахме на

появиха се кът от експлозиите на
малко плато, разорено от 

40 бомби, и току що бяхме се 
отдалечили на няколко 
ни, долетя и друга, още по- 
голяма група вражеоки само 
лети. Тогава другарят Тито се

това платно
германски самолети „шъркел , 
както наричахме малките, 
зловещи «германски самолети.
Въртяха се известно 
над нас, а след това пуснаха 
■няколко бомби, които се раз 
пъронаха при удара в дърве- 

Забарабани
На няколко крачки от 

седеше другарят Тито 
едно прикритие. 'Всеки от

като се бе съвзел мал по-далеч,
гли йената мисия- Ние пък бях 

се разпръснали на някол 
по-далеч, едните

по време на
не знаех как да спасим ранените.

място нито един ден, защото германците
страни. Всични ранени бяха в 

Саво Ко-

танем на това
стягаха обръча от всички 
долината на
ооирпич имаше за задача, ако 
сив бъде критично, с ранениете да направи пробив 
през неприятелските редици и мине на друг терен..

крач-време
Пива. Трета дивизия номандувана от

положението на пивсния ма- 
назад

стоманен намираше на едно отдалечено 
и един стар дънер.

Вуйович

тата.
ДЪЖД. Дърво

в Телохранителят му
нас, бе близо до него, а малко

на 9 юниче това е станало 
1943 година. Германците били 

2—3 километра от

Измина една тъжна година 
от смъртта на нашия мил и 
незабравим съпруг, баща, дя 
до и брат

В боевете на Сутйеска, за 
Тито казва, че нас

които другаря 
му били най-трудни- той 
ранен. Описвайни този

очевидците на

е отдалечени 
Главният щаб. А олед това за

началникът на ан-мо- след 
но от първия удар на експл.омент един от

ме
ко крачки 
бяхме на дърветата, а други
те лежаха на «земята.

Силни експлозии загърмяха 
ослеп-и разтърсиха земята, 

явайки и заглушвайки ни. Зе, 
пъронаше, камъни «и кло 

въздуха. Стру 
се, че малкото пла 

е превърнало във вул- 
над който летяха герман 
самолети и го подклажда

мята
ни летяха във
ваше ми 
то со 
кан,
ски
ха, за да гори още по-силно...
Ние тичахме през гъста заду
шна мъгла нъм 
Но забелязахме, че е 
Едва ногато се 
мално, видяхме, че от 
му ръкав тече нръв. Тази бом 
ба бе унищожила дънера, ной 

край Титова 
уби Джуро Вуйо

другаря Тито.
ранен.

поотдалечихме
левия

ИСТАТНО ИВАНОВ
От Димитровград

На 11 юни ще посетим не 
гроб на Димитровград 

ските гробища и ще го оки 
чим с цветя

говия
ТО се намираше 
та глава и 
вич, шефа на английсната ми 

другари от 
се намира 

Тито. Туй 
1 нучето Луис, ноето 

са бе свило до Тито..."

Опечалени

семейотва Иванови и На 
менови

и НЯНОЛНО
чета, ноито

сия
трета
ха близо до другаря
загина и

герои наПаметникът на загиналите
СТРАНИЦА 11
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* у| 11/ЯМI %У>Л(Ш м-

шият Футболните отбори на дебелите и тънките 
ФУТБОЛЕН МАЧ НА ГОДИНАТА В ДИМИТРОВГРАДВЕЧНО МЛАД
ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ-7:6 (3:2)Преди войнуту прайнмо у наше село 

йедну зграду за задругуггу. Я тегая бейо де- 
тишняк ама отндо да работим ма зграду1 у- 
Почемо работу. Стари човеци събрали 
даю да ним помине време.

— Айде дете, ти си най-млад донеси 
. каже деда Мана, бог да га нро-

Мачът )на годината в Дими
тровград между тънки \л де
бели се приближаваше към 
своя край- Отборът на дебели 

състав Нижа, Тика. Сто 
ле, Семка, Мачка, Санда, Па 
нгъер, Гага. Айболи, Рашко, 
Тоша и Дуча заслужено за 
губи от тънките в състав: Па 
шата, Грък, Джока, Новко, 
Драгиша, Манната, Сика, Пик 
си, Шмайзер, Тера, Кира, По 

и Сичо.
Мачът мина. Сега по канце 

ларии, заводи. работилници, 
на нивите се утночява видяно 

се то и чутото.

се гле Време-Стадиона ш „Асен Балкански ’ в Спортния център- 
то: в началото на мача дъжд, а края на първото полувреме 
раскъсяна облачност, а през второто полувреме—слънц~.
Оелектори Ангол Вурунджията за дебелите и Нетно од оо- 
щ1имата за тънките.

Ради о—п р од ав ат ел и
онуя греду.. 
сти.

те в
СлободанМомя Андреович и

Публиката от воички структури та населението от 
общината. О.т източните трибуни влезнали безплатно, от 
западната страна 'влезнали с пет динара.

— Айде дете, ти си най-млад, подмит 
камък, ти си най-як у селото...

Алекоич.— ка-тия
же деда Стоилко.

И я кво да прайим, търчим ко млада
отлетя
хвърли щар

При това топката 
към Пашата. Той се 
в тревата към левия ъгъл на

Пристигнах в Димитровград 
обед. 

Никъде

невеста...
После ,по войнуту прайимо у наше 

ло задружан дом. Събрамо се тамо, 
гледа, я па най-млад.

— Търчи дете за колицата... Търчи 
дете за воду... търчи дете за циглу...

Негде преди десетина године уводимо 
струю у наше село. Излезомо да копамо 
дуппе през Голему чуку. Ли сви отндоше у 
град и нова деца нема, гледам па я най-млад 
сам на Голему чуку. Ванемо бандеру да 
бивамо сви се улове од йедну страну, 
сам од другуту. Гърбина ми се 
влачене ама кво да прайим. Ли сам най-млад 
у селото требе да рабоггим.

Преди две-три године уводимо воду у 
наше село. Требеше од Студен кладенец да 
ископамо три иляди ме!тра канал та да до- 
ведемо водуту у село. Излезмо на работу. ' 
Гледам гледам све човеци од 70 и 80 године.
Я сам на шейесе, и па най-млад у селото.

— Търчи дете, донеси това, търчи де
те, — донеси онова. |

И я кво да прайим. Стегал ме йшияе , 
та йедва се мъкнем, ама ли сам най-млад у < 
селото, друВи нема, че търчим кво че прай- , 
им. После мене у наше село дете се нейе ро- < 
дило. Родила су се млогб деца од наше се
ло, ама у Пирот, Цариброд, Ниш друЬи ме
ста. У наше село я си остаям най-млад и ве
чно млад човек, ако бейо отишъл у 
одавна да сам старац на шейесе године. . .

се- към чешри часа след 
Вървя из наршията. 
жива душа. Какво става в то 
зи град?! Потърсих Ммтко бер

ка по-
полекастативите, а топката 

със скорост на таралежборина ма вратите пише „за
творено”. Затворено а петък? вмъкна във мрежата.

ио- 
а я

Пешата рекламира мз-огули ОД
ча.

Моня и Слободан „пре 
дават” мача.

Отборите излизат на
терена (долу).

:

Влезнах в Гационото там са
мо един сервитьор седи на 
вратата. Кафенето празно.

— Какво става, бе човек? 
От гарата до тук 1не срещнах 
нито един човек. Бях в квар
тал „Строшена чешма” и там 
няма никой?

— Нищо страшно, воички 
хора днес са на стадиона 
играят тънки и дебели.

Малко се изчервих за това, 
че не бях информиран за ед 
но така важно събитие на го 
дината в града. Бързо отидох 
на стадиона, но трудно може 
ше да се влезе. Отначало юе 
задоволих с това да слушам 
радио предаването и комента 
рите на почитателите на фу 
тбола. Нападнах до един за
палянковец. който ,по моя 
проценка имаше над 100 
лограма. Явно, 
страната на дебелите. Трябва
ше да ръкопляскаме, 
голмана на дебелите

град

МАНЧА 1
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ХиА У №I ХУМОР11 ки
че беше на

— Аз трябва да се 
от своя мъж 
на своите приятелки .— Пред 
ставете си, за пет години 
бран, снощи ме изведе в едно 
заведение.

Сигурно ти беше хубаво..
— Сигурно щеше да 6ъде 

хубаво, ако г 
ше опожарена...

и. оплача 
наза Линда

окагато 
Лижа

случайно хвана топната. |При 
това застана един .от публика 
та по изледа му явно беше 
на страна на пъпките:

— Не се радвай 
другарю, сега ще видиш 
во знае Пашата.

В една парижна улица чуж 
денец пита една жена дали 
говори английски.

— Малко.
— Колно? • 

Триде^ет^ долара^

толкова
как къщата ни не бе

■
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