
Е>ятстВо ?Караманлис посети Югославия
По покана на президента на СФРЮ Йосип Броз 

Тито и председателя на Съюзния изпълнителен съвет 
Джемал Биедич председателят на гръцкото правител
ство Константин Караманлис на 4 и 5 юни бе на офи
циално посещение в Югославия.

Двата дена премиерът Караманлис и придружава
щите го лица прекараха в СР Словения, нъдето на 
Бърдо край Кран и на Блед водиха официални 
вори с президента Тито и

НАРОПНОС Г в СФР ЮГОСЛАВИЯ * разго-
председателя Биедич. В раз

говорите бяха обсъдени билатералните отношения ме- 
жду двете съседни страни, обстановната в Средиземо- 
морието, Европа и света.
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ка{Гконфер^цияИЙаТсЛрГнасърб3ияМЕНИК преАсеДател НА републикан-
*

ГОДИНА XVII ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

Суровините - главна 

за развитие
БОСИЛЕГРАД

СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ-ГЛАВНА ЗАДАЧАвъзможност — Днес заседава Общинската конференция на СК
Кан да се надделее икономи 

сване на Босилеградска общи
на в рамките на оредносрочно 
то и дългосрочно планово раз 
витие и как се осъществява на 
практика делегатската система 
в комуната — ще бъдат цен
тралните въпроси, които днес 
ще разгледа Общинската кон 
ференция на Съюза на комуни 
стите.

Тези заключения взе Общия 
ският комитет на СК и Предсе 
дателството на Конференция
та на предварителното съвме
стно заседание, за подготовка 
на заседание на Конференци
ята.

зации в комуната, които тряб 
ва да бъдат главни носители 
на икономическото развитие, 
не планират почти нищо ново. 
Всъщност, в своите развойни 
програми те са внесли сегашно 
то си положение в областта на 
търговсно-услужната дейност, 
с която, изключително се зани 
мават.

По въпроса за действувамето 
яа делегатсната система в но 
муната на подготвителното за 
седание на Комитета се посо 
чи, че началните резултати са 
положителни, но все още има 
редица нерешени проблеми. В 
номуната действуват 79 делега 
ции с около 1000 членове. За 
разлина от делегациите на ме 
стните общности, които вече 
имат и добри резултати, дейно 
стта на делегациите в трудови 
те организации все още изо 

В. В.

Неотдавна Босилеград посети Милутин Милоше-
р пЛ0Н ”а На и заместник председател на
Републиканска™ конференция на ССРН на Сърбия. Той 
взе дейно участие в работата 
ската конференция на ССРН, 
с ръноводителите

РЕГИОНАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ 
—■ нови ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ИЗОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ

на заседанието на Общин- 
а след това води разговор

самоуправителните общ^Г^а^интересТтГвТвръзка 
с предстоящите задачи за обществено-икономичес- 

Б()силеградсна община.

Кан виждате възможностите 
за развитие на босилеградско 
то стопанство в рамките на 
регионалното развите на Враня 
и Лесковац по-специално сега, 
когато в Лесковац се фор
мира междуобщинска 
на общност?

— В Сърбия сега сдружваме 
общините и създаваме крупни 
регионални общности, които 
имат за цел върху по- голяма 
територия, най-добре да опре
делят и провеждат програмата 
за стопанското пространстве
но развитие.

До края на юни тази година 
в Сърбия ще се оформят осем 
регионални общ-ности. Първата 
им задача ще бъде да обедин 
ят общинските развойни прог 
рами и надрите, за да конкре 
тизират политиката за развити 
ето на изостаналите общини.

Новите региони няма да бъ 
дат изолирани от Република
та, нито пък могат да се затва 
рят в овои рамки. Основната 
задача им е максимално да из 
ползват всички възможности 
за стройно развитие на общи
ните, от които нянои досега не 
са могли самостоятелно да пла 
нират и реализират соботвено 
то си развитие. И регионална
та общност ще предложи срав 
нителмо добри възможности за 
развитие на изостаналите общи 
ни. Трябва да се изтъкне, че 
и този регион опада между 
сравнително изоставащите. То 
ва е важно обстоятелство за 
използване на потенциални 
те природни и обществени въз 
можности в тоя регион, като 
се ускори развитието изцяло. 
Безопорно това ще донесе но 
ви резултати в сравнение от 
преди.

кото развитие на

Другарят Милошевич се от 
зова на молбата за вестник 
„Братство" да отговори на ня 
колко въпроса.

Кажете ни за възможности
те на обществено-икономиче
ското развитие на изостанали 
те общини в рамките на реали 
зиране на дългосрочната разво 
йна програма на СР Србия?

— Партийните конгреси яс
но определиха политиката и 
нуждите за по-бързото разви
тие на изостаналите краища. 
Възможностите за тази цел се 
га са благоприятни с оглед, 
че Югославия достигна средно 
индустриално развитите страни

Ускореното развитие на изо 
станалите краища и в Сърбия 
значи укрепване на равнопра
вието на всички народи и на
родности. Както е известно, то 
ва равноправие не може да се 
постигне само с политически 
декларации, но чрез създаване 
на условия за икономическо 
равноправие.

регионла

И за двете точки от дневния 
ред делегатите на Конференци 
ята са получили съответни ма
териали, разгледани от Комите
та.

По преценка на членовете на 
Комитета, стопанските органи- става.

ДИМИТРОВГРАД

ПОДГОТОВКИ ЗА ДЕНЯ 

НА САМОУПРАВИТЕЛЯ
Председателството на Общин 

сния синдинален съвет в Димит 
ровград тези дни обсъди под
готовките за чествуването 
Деня на самоуправителя — 27 
юни. В рамките на същото ве
че се готви подбрана културно- 
забавна програма, която ще бъ

де изнесена в Димитровград и 
братсни Александровац.

На празника на самоуправи
теля — 27 юни — ще бъдат 
връчени грамоти и други приз
нания на най-добри работници 
самоуправители.

на

Милутин Милошевич
М. А.

щина. Имах възможност и кон 
кретно да видя тази изостана
лост, както и 
за преодоляване на това поло 
жение.

възможноститеВ обсъждането на възможно 
стите за дългосрочното разви
тие на Югославия, а същевре 
менно и на Сърбия, някои не
ща са вече уточнени. Предвиж 
дат се по-големи и по-оигурни 
средства. Например 0,3 на 
сто от обществения доход по
стоянно ще се отделя във фон 
да за развитие на изостаналите 
краища в Сърбия без социали 
етическите автомни области. 
Според изчисленията, по та
къв начин ще се осигурят око 
ло 1,6 милиарди динара. Тези 
средства ще мобилизират и 
средства от трудовите органи
зации в развитите краища. По 

начин във фонда ще мо 
обезпечат към 6 ми-

Пример за подражаниеПредстоящия петгодишен 
план предлага много възможно 
сти на общините с богати при 
родни потенциали, с наквито 
разполага и Босилеградска об 
щина. Защото в дългосрочното 
развитие на цялата ни страна 
в центъра на вниманието ще 
бъдат: производотвото на хра 
на, електроенергия 
вини. Тъй като, Босилеградска 
община разполага с големи ру 
дни залежи- съвсем е реално 
да се очаква, че в следващи
те пет години ще отпочне ек
сплоатация на минералите, ня 
кое от които все още внася-

операнти. За целта коопе 
рацията изразходва 7 
хиляди динара.

Това в нашите общини 
е твърде рядън случай 
една земеделска коопе 
рация да организира за 
своите нооператни и ра 
ботници екскурзия, ноето 
ще има голямо значение 
за развитието на земе
делието в тези райони. 
Участниците в екскурзи
ята можаха да видят и да 
се запознаят с напредъ- 
на в областта на селсно- 
то стопанство у нас.

Земеделската 
рация в Звонци неотдав 
на организира екскурзия 
за селскостопански про
изводители. Те посетиха 
Земеделсната изложба в 
Нови Сад. На екенурзия 
та бяха 42 души предим
но производители — ко-

ноопе-

и на суро

В. Велинов

такъв 
гат да се 
лиарди динара за развитие на 
изостаналите общини в Оър-

ме.
Сега се намираме във фаза 

та на разговорите за предстоя 
щото развитие и трудно мога 
да кажа как всичко ще бъде 
определено, а в случая и 
фосфатите в Лисина. Обаче в 
рамките на петгодишното раз 
витие всични възможности са 

за експлоатация

ОЩЕ ТАЗИ ГОДИНА

бия. Примерът на ноопера- 
можеВ Звонци ще се 

произвежда нашнавал
цията от Звонци 
да бъде подтин и на дру 
гите нооперации и пред-

за
ТЕ В
НА приятия нан да се отна 

сят към своите нооперато 
ри и работници в произ
водството. Защото от дру 
ги места могат да се чу-

Вие имахте възможност по- 
и по-ноннретно налице

тази единствена руда в стра 
ката ни. 
на Сърбия няма отделни фон
дове, с които би могло пряко 
да се интервенира. Но въз ос

нанепосредствено 
да запознаете съществуващото 

положение на Боси- Наистина в републи-стопансио 
леградена община, ноято спада 
между шестте най-неразвити 
общини в СР Сърбия. Главните 
възможности за преодоляване 
то на стопансиата си изостана 
лост общината вижда в антиви 
зирането на минералните суро 
вини, а по-специално на фос
фатите в Лисина. Считате ли, 
че в програмата за дългосроч 
мото развитие на СР Сърбия 
трябва по-иониретно да се оп 
редели откриването на мината 
та в Лисина?

ят вести за отиване 
изложби само на ръновод 
ни хора. Не отричаме, че 
изложбите трябва да вид 
цят и те, но и посещение 
то на

на
Земеделсната 

„Ерма" Звоци привършва орга 
низационната работа за откри 
ване на работилница за прера 
ботна на нравсто мляно. Вече 
е купен инвентара и са приспо 
собени помещенията. За тая 
цел нооперацията е инвенстира 
ла около 120 000 динара. Прои 
зводството на нашнавал ще за 
почне наскоро с преработка на 
около 1000 литра мляно днев
но.

Нанто узнахме в кооперация 
та засега най-големи трудности 

продставява липсата на май*

кооперация стори специалисти за изработ 
на на нашнавал. Обаче ноопе
рацията поддържа делова връз 
на със земеделсната ноопера 
ция „Сточар" в Димитровград, 
която в тази област има тради 
ции и богат опит и затова се 
очаква да й окаже нужната по 
мощ в тази насона.

Интересът всред животновъ
дите е голям и те очакват, че 
с това мероприятие ще се уае 
личи броят на нравите и произ 
водството на мляно в района.

нова на утвърдената политика 
за активизирането на тази ми 
на ще се мобилизират промиш
лено обработвателните организа 
ции, експлоатиращи тези суро
вини. Именно те трябва да бъ 
дат главни носители на капита
ловложенията, организацията и 
експлоатацията на рудите.

Считам, че всички възможно 
сти са осигурени Босилеград- 
сна община с 'Природните ои 
потенциали да очаква значите 
лно отопйноно развитие в пред

производителите 
ще допринесе за засил
ване на производството и 
укрепване на взаимното 
доверие и отговорност в 
работата.

— Не само на мен, мо на ця 
лото ръководство на СР Сър 
бия е известна стопанската изо 
стамалост на Босилеградска об

Б. Н.
УБ. Н.стоящия период.



РЕШЕНИЯ
АКТУЛ лнитб ВДВЙНО-ПОЛИ-

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ЗА 
ТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО УКРЕПВАНЕ ЗАКОННОС1 1А

на се крие и пряка вражеска 
дейност от чужбина, насочена 
врху подкопаването на иконо
мическите основи на нашето об 
щество. Затова е необходима 
съгласувана акция на всички об 
ществено-политически фактори 
и държавни органи за разкри
ване и най-строго преследване 
на такава контраревол1ЮЦионна 
дейност.

В обществената акция за осу 
етяване на незаконността в сто 
панството значителна роля и от 
говорност имат и средствата за 
масова информация. Необходи 
мо е те ангажирано и отговорно 

се включат в действията за

комитет на Съю
На Це югославските комунисти.опортюнизъм и бягат от отго-

в органите 
на управлението различно да 
се постъпва спрямо исканията 
и задълженията на трудовите 
организации или обществено-по 
литичесните общности, с което 
се създават привлегии и различ 
ни условия за получаване на 
доход, т. е, за преливането на 
същия. Бюрократично-технонра- 
тическото чифтосване 
тъпките на отделни лица 
групи в някои органи и органи
зации до голяма степен парали 
зират и компрометират работа 
та им. Поради възможните пое 
ледствия на тези явления вър
ху междунационалните отноше 
ния, организациите на Съюза 
на комунистите и номунистите 
в органите и организациите на 
федерацията обезателно тряб
ва решително и последователно 
да се ангажират такива явле
ния да се осуетяват и изнорен- 
яват.

за на
ПРЕАСЕААТЕЛСТВОТО на ЦК на СЮК 

10-то си заседание прие Заключения 
за актуалните идейно-политически проб- 
леми по укрепване законността в сто- 

между другото се

ворност.
Има и примери ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПОКРИТИ 

ТЕ ИНВЕСТИЦИИна

ин-ТЪЙ КАТО непокритите
до голяма степен се 

по-малън брой най-
панството, в геоито 
казва:

вестиции
отнасят до
големи обекти, намиращи 
под пълен нонтрол на отговор
ните обществени, държавни и 
самоуправителни органи, очеви 
дно е, че те не само допускат 

състояние, но и не из- 
своите нонституцио-

се

пи на технократи в стопанство 
то с бюрократизираните отдел 
ни лица и групи в об
ществено-политическите общ
ности трябва да се осуетява, 
осъжда остро и за всеки неза
конен акт — да се утвържда
ва политическа и друга отго
ворност на участниците.

Когато се насае до изопаче
ните схващания за така нарече 
ните „полезни малверзации“, 
необходимо е да се изборим 
за единни становища и крите
рии в борбата срещу танива 
явления и за уеднаквяване на 
практиката в прилагането на за 
конните и други предписания и 
самоуправителни актове при 
подемането на процедурата и 
предприемане на мерки срещу 
отделни лица и срещу групи, 
които и по такъв начин нару
шават законните и други нор
ми, тъй както има примери във 
връзна с това различно да се 
постъпва.

Организациите и ръководст
вата на Съюза на комунистите 
и комунистите в обществено-по 
литичесните организации, само 
управителните общности, общ 
ностите на интересите и в об 
ществено-политичесните 
ности трябва постоянно и ре 
шително да се застъпват, щото 
всички организации на сдруже 
ния труд и другите фактори в 
стопанисването, 
самоуправителни и други орга
ни своята работа и дейност 
строго да обосновават върху за 
конните и самоуправителни ак
тове и всични онези, които на
рушават законопредписанията, 
обществените договори, самоуп 
равителните споразумения 
други норми, да носят полити- 
.чесна, материална, морална и 
наназателна отговорност.

Най-решително трябва да се 
противопоставим 
чесните, партинулярните 
добни схващания, според кои
то е разрешено всичко, което 
е от полза за организацията на 
сдружения труд, общината, ре
публиката, относно автономна
та област и тогава, когато това 

нарушение

и пос-
или

танова 
пълняват 
нни и занонни задължения, спо 
ред ноито са длъжни в танива.. 
случаи да помогнат обектите 
материално да се санират или 
да се предприемат 
административни мероприятия 
за спиране на по-нататъшното 
им изграждане без предварител 
но обезпечаване на средства.

Дейността на организациите 
на сдружения труд и банките, 
които работят с чужбина, още 
е обременена с разни слабости 
и недостатъци, което нанася 
икономически щети на общест 
вото и има неблагоприятни по
литически последствия. За да 
се надделее това нещо необхо

да
издигане на съзнанието и прак 

за занонна работа. За
общ

тината
нарушенията на закона и други 
те отрицателни явления трябва 
аргументирано и обентивно да 
пишат и същевременно да се 
борят срещу всени сензацио- 
налйзъм, изкуствено създаване 
на афери, безотговорно изразя 
ване на съмнение, 
осъждане и подобни явления.

съответни

държавните,

априорно

ЗА ПО-ЕФИКАСЕН КОНТРОЛ Председателството на Цен
тралния комитет на Съюза на 
югославсните комунисти задъл
жава всични комунисти, органи 
зации и ръководства на Съюза 
на комунистите да утвърдят 
свои непосредствени задачи в 
борбата против явления на зако 
нните обществени норми и за 
укрепване на законността в сто 
панството изцяло и да поведат 
нонкретна борба за тяхното ре 
шително и последователно из
пълняване в своята среда.

Изпълнителният комитет, съ 
вместно с изпълнителните коми

и
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ

по-последовател нотърси още 
и по-ефикасно действуване на 
съюзните, републиканските, об
ластните и общинските органи

димо е в тези организации да 
се продължи с решителната по 
литичесна акция срещу същес 
твуващите слабости, още по- 
последователно и по-ефикасно 
да се прилагат съществуващи
те предписания, да се приемат 
необходимите споразумения и 
договори и усноряват приема
нето на съответни системни ре 

законопредписания.
Необходимо е нритически да 
се преразгледа и по-радикално . тети при централните и област 
да се подобри надровия състав ните комитети на Съюза на ко 
и да се укрепва самоуправител мунистите ще обезпечи следе- 

обществен контрол над не и осъществяване на тези 
работата на Тези организации. Решения и за това ще осведо- 
Зад някои незаконни постъпки, ми Председателството на Цен- 
особено във външнотърговска- тралния комитет на Съюза на 
та и банкова дейност с чужби югославските комунисти.

на егоисти- 
и ло на управление, след това служ

бата на общественото счетово 
дство, митническите, валутни
те, пазарните и другите контрол 
ни служби, органите на вътреш 
ните работи, прокуратурата и 
правосъдието за защита на за 
конността и премахването на 
стопанския криминал. Те са 
най-отговорни за състоянието 
и ефикасността на действията 
против такива явления и са за
дължени от обществото за пое 
ледователно провеждане на за 
конните и другите предписания. 
Организациите на Съюза на ко 
мунистите и комунистите в тях 
отделно са отговорни за още 
по-качественото изпълняване на 
доверените им задачи и рабо 
ти и за предоляване на всички 
явления на бюрократично пове
дение, формализъм и бавност 
в работата на тези органи и ин 
ституции.

Скупщините и- изпълнителни
те съвети носят пряка отговор
ност за организацията и дей
ността на тези органи и органи
зации. Затова е необходимо да 
се направи критически анализ 
за тяхната работа, да се утвър 
дят причините и предприемат 
ефикасни мерки за премахване 
на забелязаните слабости, да 
се издигне отговорността за 
кадрово, организационно и ма
териално-техническо укрепване 
и подобряване на работата и 
съвкупното състояние в тях на 
всички равнища.

Особено е необходимо да се 
анализира практиката на инди
видуалното решаване в държа
вните органи и личната и колен 
тивна отговорност за такава ра 
бота, която трябва да бъде под 
влияние и контрол на колегиал 
ните органи.

ДА СЕ ЗАСИЛИ НАКАЗАТЕЛ
НАТА ПОЛИТИКА

НЕПРЕКЪСНАТО и решително 
трябва да се преследват и пуб 
лично осъждат всички явления 
и носители на рушвети във всич 
ки области на обществения жи
вот.

напредставлява 
съществуващите закони и са
моуправителни норми, 
танива, така наречени „полез
ни“ малверзации се правят със 
съгласието или благонаклонното

шения и
Често

В Закона за сдружения труд 
и другите съответни предписа 
ния трябва да се внесе по си
лата на закона да се освобож 
дават от ръководни и други от
говорни длъжности в организа 
циите на сдружения труд, бан 
ките и другите организации и 
ведомства и да се отстраняват 
от тези среди онези, за които 
се установи, че са нарушавали 
законите и другите норми в 
дейността и работа.

Също така трябва да се.пред 
приемат мерки от отговорни 
длъжности в стопанството вед 
нага да се освободят отделни 
лица, осъждани за стопански 
криминал.

Трябва да се засили наказа
телната политика и да се пред 
видят нови мерки за материал 
на и друга отговорност за пра 
вни и физически лица, наруша 
ващи установените законни и 
самоуправителни норми и извър 
шват различни злоупотреби. 
При предстоящата ревизия на 
наказателното законодателство 
трябва да се подобри и уп- 
рости наказателната процедура 
и като наказателни дела да се 
утвърдят онези обществени от 
рицателни явления, ноито под- 
риват самоуправителната социа 
листичесна система и наруша
ват самоуправителните отноше
ния, а досега като такива не са 
квалифицирани. Голям брой 
пански нарушения и незаконни 
действия в стопанството за 
ледствие на редица 
в работата на съюзните, репуб
ликанските и общинските орга
ни на управлението и другите 
държавни органи и организа
ции, задължени да упражняват 
контрол, или провеждат сто- 
панено-правните предписания и 
мероприятия в икономическата 
политика. В това отношение те 
не вършат ефикасно ролята си, 
не са достатъчно подготвени 
за нея, а тук-таме проявяват

становище на политическите и 
обществените фактори. Във 
всички среди те трябва да се 
предотвратяват, защото с тях 
не само, че се нарушава зако
на, но и неоправдаемо се пре
лива доходът.

Допускането на такива проя
ви е израз на своеобразен по
литически и икономичесни ло- 
кализъм и егоизъм в организа
циите на сдружения труд, общи 
ните и по-големите общности и 
представлява благоприятна поч 
ва за явления на национализъм, 
лъжелиберализъм в стопанство 
то и другите антисоциалисти- 
чески явления и поведения. 
Практиката, представляваща съ 
юз на интересите и обединя
ването на отделни лица и гру-

ния и

ЗА ЮГОСЛАВСКИТЕ ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ

ОТМЕНЕН ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ 
ОБМЕН НА ВАЛУТА

Югославски граждани, ноито 
като туристи или по какъвто и 
да било друг начин отиват и 
пребивават в НР България не 
са длъжни вече да обменят на 
границата 10 долара или съот
ветна сума на друга конверти- 
билна валута, включително и 
динари за всеки ден пребива
ване в България.

Вместо това — югославските 
туристи на границата трябва да 
обменят за левове само 100 ди 
нара и това за цялото си вре

ме на пребиваване в тази стра
на.

Кс.кто е известно от 15 ноем 
ври миналата година, когато и 
за югославяните беше въведе
но задължение за всеки ден на 
пребиваване в България обмен 
яне по 10 долара — беше съ
щинска рядкост на софийските 
улици да се забелязат леки ко
ла с югославска 
Тук главно 
служебна длъжност.

ЕрятстВо регистрация, 
идваха хора поВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 

Излиза всени петък 
Урежда редакционна 

колегия
Директор, главен и 
отговорен редантор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редантор 

СТОЯН СТАНКОВ 
Технически редантор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство” — 
Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 

администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
динара

Текуща сметне 
«2500-603-9529 

СДК — Ниш 
Печатница ,.Вум Кара- 

дн4мч” Рт Пауноаич 
ЦЬ_Т2 ~ Ни»

(Танюг)

Планиране до година
Босилеградска община 

подпише самоуправителния до
говор за дългосрочно сътрудни 
чество в областта на общест
вено-икономическото и простра 
нствено планиране в Югоизточ 
на Сърбия.

на съществуващите производст 
вени ресурси. Преди 
трябва да се активизират руд
ните запаси, горските и остана 
лите природни блага.

Тази програма ще се изготвя
четири фази. В първата ще 

се утвърди съществащото по
ложение и ще се изучат зако
номерностите 
Във втората ще 
целите на развитието, в трета
та ще се проверят основател
ността за предложените цели 
на развитието, а в четвъртата 
ще се утвърдят начини на ре
ализирането й.

Програмата ще бъде финан
сирана от общините.

ще
всичко

Незачитането на съществува 
щите предписания за инвести- 
ците до голяма степен

сто
води

към тяхно непокритие. Предсе 
дателството и този път отдел
но посочва, че непокритите ин 
вестиции са една от основните 
причини за икономичека неста 

и инфлацията и че 
резултатите на 

в единния 
югославски пазар. Оценено е, 
че сегашният обем на непокри 
тите инвестиции показва, че не 
се провеждат последователно 
становищата от четвъртото за
седание на Председателството

пое 
слабости

в
Според този договор, 28 об

щини от района на Югоизточна 
Сърбия трябва да 
нна програма 
ното си развитие

изготвят еди 
за дългосроч- 

във всички 
области на обществено-иконо
мическата и пространствена сис 
тема до две-хилядната година.

Изготвянето на

за развитието, 
се утвърдятбилност 

обезценяват 
цялото стопанство

тази програ
ма възлага необходимостта да 
се осигури стройно 
на всички стопански 
чрез максимално активизиране

развитие
отрасли

В. В.
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РЕГИОНАЛНО съвещание в нищ

По належащите 

стопански проблеми
Тези дни в Ниш се състоя 

твърде значително 'съвещание 
за стопансните резултати в пър 
вото тримесечие на годината 
В региона Свикано ло инициа 
тива на Изпълнителния съвет 
на Скупщината на Сърбия и
Председателството
ската камара в Сърбия 
ше за цел да оцени 
ето в организациите 
жения труд и покаже 
осъществяват целите 
те на Резолюцията 
ката за

ческатаи_ м политика в тази 
на. инвестициите без 
са значително 
вото

годи 
покритие 

по-големи за пър 
оип„ тримесечие от същия пе 
Й “*ала« година. Значи- 
телно е намален 
мален е

по стопанството в Сърбия, кой 
то, между другото изтъкна, че 
индустриалното г 
в региона е значително 
ямо отколкото в другите реги 
они на Сърбия. Същевременно 
посочи опасността 
суването между производство
то, което се увеличава м плас 
мента кой то се намалява. То 
ва забавя производството, 
кто и приемането на 
ботници.

производство 
по-гол

износът. На 
г птпгг, пласментът на стоки 
с дълготрайна стойност. Увели 
чават се

на стопан 
то има 

състояни 
на сдру- 

как се

от несъгла
материалните разходи 

на производството 
нието, на първо място поради 
увеличение цените на репрома 
териалите, което намалява до 
хода в трудовите организации 
Същевременно 
увеличава броят на безработни 
те. Увеличават

и потребле
как

и задачи 
на полити 

обществено-икономиче 
ското развитие на СР Сърбия. 
На съвещанието присъствува- 
ха представители на Изпълни 
телния съвет и Републиканска 
та стопанска камара.

Във встъпителната си

нови ра

значително се — Тревожат залежалите сто 
ки в теснтилната индустрия, ка 
за другарят Милоевич. Но, не 
може да се пренебрегне фак 
тът, че някои

се количество
то залежали стоки, особено на 
мебели, текстил и др. Цените 
се увеличават с бърз темп и 
значително надминаха планира 
ните граници.

организации не 
доставят навреме договорените 
стоки за СССР, докато от дру 
га страна имат значителни ко 
личества залежали стоки, кои 
то не намират пласмент... Ори 
ентировка е да се произвеж 
дат стоки^ за които има пазар 
и за това нашите организации, 
трябва да се определят за из 
нос в източните и в развива
щите се страни.

реч
подпредседателят на Регионал 
ната стопанска камара Михай 
ло Гочманац изтъкна, 
ланските процеси в 
канто

ИЗГЛЕД ОТ НИШ Ш.
че сто 

региона,
цяла Сърбия, се провеж 

дат при трудни и сложни усло 
вия.

Говорейки за селското 
панство Гочманац каза, че в 
пролетната сеитба са 
132 000 ха, с царевица 83 500 
ха, което обещава добри ре
зултати. Обаче и 
владее нестабилност в 
новъдното производство, пора 
ди значителни нарушения 
пазара на месо и фуражни хра 
ни. Така в „Агрономбината" 
Ниш, както

ществява, повече се взима, 
чрез обществен договор тря
бва да се осуети взимането 
на повече от позволеното. Та 
на общото потребление ще се 
доведе в рамките на закона. 
Защо в общините веднага не 
намалят размера на облагания 
та, щом видят че приливът е 
това, че една трета от вноса

сто- чаване цените на съответните 
произведения..

засети
Накрая Драган Милоевич из 

тъкна, че в региона не се пол 
зват достатъчно чужди напита 
ли за общи капитални вложе 
ния. „Като че ли съществува 
незаинтересованост към такива 
капитални вложения. Всъщност 
това е един от начините 
се осигурят средства за соб
ствено развитие”... Липсват и 
средносрочни планове. Отноше 
нието към това законно задъл 
жение тревожи, понеже вина
ги съществува опасност плано 
вете правени набързо да бъдат 
необосновани и повръхностни...

Общият доход в първото три 
м^сечие на годината е ло-ви 
сок за 31 на сто от

по-нататък 
живот-същия

период миналата година. Значи 
телни резултати са постигнати 
в строителството, транспорта, 
обема на производството, уве 
личена е производителността 
на труда и по-добре се полз 
ват проезводствените мощно
сти. Всичко това е постигнато

За обременяването на сто 
панството Милоевич каза:

на

Дав не се покрива с износ... 
След тази констатация секретаизтъкна

представител, доходът е лама 
лен за 4 на сто, преди всичко 
поради това че фермите за у- 
гояване на животни са полупра 
зни, защото на всеки килограм 
месо има загуба от 3,50 дина-

—: Твърде бавно и небрежно 
решавахме обременяването на 
стопанството. Още миналата го 
дина е решено, че от стопанст
вото не може да се взима по
вече от определеното. Обаче 
това не зависи само от плана

неговия

рят изнесе едно интересно на 
блюдение: „На много репрома 
териали, които внасяме, цените 
намаляват. Но не намаляват 
цените на произведенията, кои 
то се произвеждат от тези су 
ровини. Напротив, има и таки 
ва обтоятелства търсят увели-

с минимално увеличение на ра 
ботници.

Гочманац изтъкна и явления 
та, които отрицателно влияят 
върху стопанските процеси и 
зстрашават целите на икономи

ра.
на поставените пропорции, но 
и от резултатите в самото сто 
панство

В съвещанието участвуваше 
и Драган Милоевич, секретар М. Б.колко повече осъ-

ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ тителното фашистко наследст
во, без завоевателни тежнения 
към Македония.-2)

Пред фактите не може да се 
затварят очи.

Не можем да се 
нито с тезата политическия по 
дход към манедонския въпрос 
да се отдели от научния под
ход. Науката и политиката се 
преплитат, влияят една на дру
га, особено ако се насае и но-

Още повече, международното 
положение, развитие на съби
тията в Европа и в света, инте
ресите на, народите на Балкани
те и нашите взаимни интереси 
подтикват към сътрудничество 
на по-висон степен.

За нас няма дилеми, дали 
да подобряваме политическите
и партийни отношения или не, гато се насае, за наука и поли- 
но как да ги подобряваме. Го- тика, които изхождат от мар- 
тови сме да вложим всички 
необходими усилия за да ви
дим начините как това да на
правим. Струва ми се, че в 
нашите отношения в една част 
се касае за конфликт на нова
та действителност, новите пот 
реби, и остатъците на стария 
начин на мислене, стария под
ход към новата действител
ност. Защото кризни отноше
ния между страните, особено 
между съседните, могат да на те. 
станат и зарад погрешната пре 
ценка на онова, което се случ
ва у съседа. Без онтрито и 
ясно съблюдаване на македон
ския въпрос трудно ще вър
вим напред в отношенията ска армия влезна в Сърбия и 
Югославия — България. Живо- Македония, официално съоб- 
тът постоянно показва, че съ- щи, че е влезнала в „историче 
ществените въпроси, нанъвто ски територии“. Значи, за по- 
о македонският, не е възмож вод на войната и окупацията 
но да се оставят на страна. Те тя взе историята. Както се ви 
винаги като бумеранг се връ- жда, историята не е невинна, 
щат в най-различни форми. тя може да послужи и на ре-

Обаче за подобрение на от- анционните сили за различни 
ношенията трябва да същест- оправдани. Танъв подход към 
вува също така готовност . и историята може да значи и де 
на другата страна. При това градация на действителната ис 
не трябва да се пренебрегнат тория, особено деградация на 
различните становища по ма- прогресивните и революцион- 
недонсния въпрос. Животът по ните исторически събития, за
маза, че не може да се мина- щото шовинистическия подход 
ва със затворени очи покрай нъм историята изтласква в стра 
този проблем. Нолното и да се ни действителната,история, 
правят опити ‘в дискусиите то
зи въпрос да се заобиколи, 
той винаги е изплувал на по- 
връхността, напомняйки че в 
нашите отношения не може да 
се върви по-нататък, докато не 
се заемат ясни становища за 
Македония

съгласим

Тезиси по македонския 

национален въпрос Факт е, че в политическите 
отношения между България и 
Югославия през последните го 
дини, и понрай известния на
предък в икономическото сът
рудничество, все пак се стиг 
на до застой. Може да се на- 
же, че се стигна дори и до 
известна криза, и мисля, че 
трябва да се съблюдават причи 
ните за този застой. Трябва о- 
бентивно и мирно да се изне 
сат всички становища по този 
съществен въпрос, за което 
знаем всички, че се намира в 
центъра на тези отношения, а 
това е македонският въпрос, 
по-точно въпросът за манедон 
ската национална самобитност.

И едни и, дуги изхождаме 
от това, че различията по идео 
логически и политически въп
роси не трябва да бъдат пре
чка за взаимно сътрудничест
во. Те няма да бъдат причина, 
ако погледнем съществения ха 
рактер на манедонския въпрос 
и ако в нашите отношения не 
га заобикаляме и не отлага-

3) ксически позиции. Известно е,
че някои историци могат 
гуша да затънат в блатото на 
шовинизма, както и политици
те не са имунни от шовинизма 
Още повече, не са малко оне 
зи, ноито приличат на хората, 
наяли се чесън: те сами на 
себе си не миришат, но тяхна 
та среда толнова чувствува ми 
риса на чесъна. Подобно е и с 
национализма и националисти-

да
ското Антифашистко вече и 
Нацоиналния комитет на осво
бождението на Югославия с 
цел да се издигне македонс
кият народ на степента на сво 
боден и пълноправен народ, 
който осъществява своето соб 
ствено национално устройство 
в рамките на нова, Федератив 
на и демократична Югославия. 
Тригодишната героична борба 
на югославските народи, числе 
йки тук и македонците, най- 
добре показва тежненията и 
желанията на югославските на 
роди докрай да пазят завою
ваната в борбата придобивка 
— единството и братството по 
между си въз основа на нова, 
народна демократична власт.

Българските патриоти поздра 
вяват Македонското антифаши 
стно народно събрание, ноето 
изказа своята преданост на 
нова, федеративна демонратич 
на Югославия. Със създаване
то на свободна Македония в 
рамките на нова Югославия, 
Националния комитет на осво
бождението на Югославия на
чело с маршал Тито, слага здра 
ви основи за окончателно ре
шение на манедонския въпрос.. 
Обаче главното предусловие за 
окончателно решение се със
тои в братския съюз между 
южните славяни, между наро
дите на Югославия и българ
ския народ, обединен в Отече 
ствения фронт в рамките на 
нова България без велинобъл- 
гарски шовинизъм, т.е. отвра-

На всички е известно, че Ма 
недония в най-новата си исто
рия беше ябълка на раздора 
на Балканите. Обаче коренни
те промени, ноито днес стават 
на Балканите дават възмож
ност да се констатира, че се 
слагат основи на правдиво и 
окончателно решаване на този 
въпрос, с цел да се обезпечи 
здрав мир на Балканите и с 
поглед на същинските интере
си на самите македонци.

В това е заслугата на нова, 
Федеративна и демократична 
Югославия, на славната Наро- 
доосвободителна войска наче
ло с маршал Тито. Антифаши
сткото вече и Националният но 
митет на освобождението на 
Югославия осъществяват 
практината правата, които те 
признаха на македонския на
род на самобитност, нато на 
самостоятелна нация в рамки
те на нова, Федеративна и де 
мократична Югославия, Това е 
историческо събитие.

За пръв път македонците по 
лучават възможност за свобод 
но и независимо съществува
не и развитие в рамките на 
нова, Федеративна и демокра 
тична Югославия т.е. Югосла
вия в която ще владее равен
ство и братство между народи 
те, ноето е изковано в жесто 
ната война срещу германците 
и другите окупатори. Зарад то
ва истинските български пат
риоти не могат, а да не поз
дравят постъпките на югослав*

Съществуват свежи истори- 
чесни примери за ползване на 
науката и историята за други, 
ненаучни цели. Когато през 
1941 година царската българ-

на

ме.
Ние в Югославия изхожда

ме от факта, че отношенията 
на Балканите първенствено за
висят от отношенията между 
Югославия и България, те в съ
щност им дават печат.

Известно е, че 
води миролюбива политика, по 
литина,

Югославия

добросъсед- 
югослав- 
ниианви

на
отношения. В 

ската политина няма 
причини да отделяме съседна 
България и към нея да водим 
няноя друга политика, доколко 
то и НР България води полити 
на на добросъседски отноше
ния, с ноето се подразбира и 
зачитане на легитимните пра
ва на македонците в България.

ски

(СЛЕДВА)

2) А11НСНЮ, Фонд Радиоста
нция „Свободна Югославия“, 
предаване № 300 от 19 сеп
тември 1944 година. МФ 17— 

и македонците. 46 (950—952).
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ще се ОЗНАМЕНУВА ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ - 
27 ЮНИ.

Четвътр столетие иа 

самоуправлението
ОТ ЗАНЛЮЧЕНИЯТАъНДЗАС|ДАНИЕТОЕНАиПРЕД.

АНТУАЛНО СЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ССРНЮ

РЕГАТИТЕ СЕ СРЕЩАТ И С ТАКИВА
ПРОБЛЕМИ

юбилей на самоуправле-шния
нието в нашата страна. 

Председателството
конференция на ССРН 

е необходимо в ор- 
сдружения

Тази година се навършават 
25 години от историческия акт: 
предаване на фабриките на 
управление от страна на трудо 
вите колективи през 1950 го
дина.

на Съю
зната 
смята, че
ганизаците
труд местните общности, са- 

- общности на

на

моуправителните
интересите, профсъюзните ор
ганизации, ръководствата на 
обществено-политическите ор 
ганизации и навсякаде да се 
организират подходящи събра 

изложби и Т.Н., на

на СъюзПредседателството
конференция на Социали- 

съюз счита, че от-
ната

ния опит, който добре ще по 
служи в бъдещата работа. Всъ 
щност, Снупщината посочи о- 
ще един конституционен прин 
цип в делегатсна система, но 
гато става въпрос за самоупра 
вителните общности на интере 
сите.

Делегатите този път отсрочи 
ха обсъждането на пет точки 
от дневния ред, материалите 
по-добре да се проучат. Те не 

предложението

На сесията на Общинската 
скупщина в Димитровград пред 
седателят имаше оонование да 
постави въпроса:

— Кои делегации са проучи 
ли „Информацията за организи 
рането на училищната мрежа 
през учебната 1975/76 година“?

Подигнаха ръна само 15 де 
легати.

— Предлагам тази точка да 
снемем от дневния рад. 
Предложението е прието едно 
душно. В коментара се напра 
ви забелжка „че материалът е 
написан на латиница” и затова 
никакви „извинения не пома
гат”. Допълнително можеше да 
се установи, че предложените 
материали на делегатите имаха 
54 страници, на латиница — 
почти две трети. А съществува 
правило, че маетриалите за де 
легатите трябва да се пишат 
на кирилица. Забележката це
леше да предупреди пред Об
щинската скупщина, че и тех 
никата е длъжна да осигури 
всички условия (от нейна стра 
на) делегатската система да 
функционира без препятствено 
и без застой (какъвто бе слу 
чаят този път).

Отлагането на разизсквания- 
та по „Информацията” съпът- 
ствувано с дискусии за твърде 
значително практическо държа 
ние на делегатите, делегации 
те, съветите и самата Общин 
ска скупщина и нейните тела. 
Информацията не е приета и 
поради един принципен въ
прос, представляващ същество 
на съставна на делегатсната 
система накто и недостатъчно 
уточненото на скупщините на 
самоуправителните общности 
на интересите в тази система. 
Делегатите търсеха „със серио 
зния въпрос" какъвто е образо 
ванието, да се занимва самоу 
правителната образователна об 
щност на интересите като дъл
госрочен, програмиран процес 
на развитие, а не само от слу 
чай до случай. Това „обхваща 
не“ не може да се сведе до „Ин 
формацията”, която не е дълго

срочна програма. И когато ве
че се говори за училищната 
мрежа, делегатите и Общинска 
та окупщина принципно поста 
виха въпроса: когато се раз
правя за образователните проб 
леми Снупщината на самоупра 
вителната образователна общ
ност на интересите е длъжна 
да присъствува на сесията на 
скупщината като четвърт съвет 
— защото се говори за съще 
ствени въпроси на дейността, с 
ноято се занимава тази общ
ност.

И каква би била делегатска
та система, когато скупщината 
на самоуправителната общност 
на интересите равноправно не 
участвува в обсъждането и ре 
шаването в Общинсната скуп 
щина по въпрооите, които са 
от непосредствен интерес за 
функцията на самоуправителна 
та общност на интересите? Но 
гато това се наблюдава и от 
този аопект примерът за който 
ставаше въпрос представлява 
значителен принос към практи 
чните акции на всичнн факто 
ри, които поставят в движение 
самоупрзвителния механизъм, 
обоснован върху делегатски 
принцип. Делегатите сами да
доха приложение към собстве

етическия 
белязването на деня на самоу- 
правителите трябва в пълна 
мярка да изрази историческо- 

- на самоуправлени
изтъкне главните резу 

които постигнахме, как-

ния, срещи 
ноито да бъдат представени 
успехите в развитието на са
моуправителните отношения 
през изминалите 25 години. 
Също така да бъдат анализи- 

слабостите и недостатъ- 
които се явяваха или и

то значение 
ето, да
лтати,
то и основните задачи, които се 
намират пред нас. Двадесет и 
петгодишнината на самоуправле 

трябва да ознаменува- 
цялата година, а не

рани 
ците,
днес се явяват в работата.

С една дума, чествуването 
на юбилея на самоуправление
то ще има делови 
във всички клетки на 
самоуправително
ческо общество.

нието
ме през
чествуването да се сведе 

неотдавна приетите занлюче- 
ния, на Председателството на 

нонференция

внаприеха
Здравния дом да се закрие ам 
булаторията в Долна Невля. На 
против, изткъна се алтернатива 
та, която постави събранието 
на гражданите в Барйе. Деле
гатът пренесе, че хората 
събранието търсят да се 
крие амбулатория в Барие, по 
неже имат
около Барйе има доста 
които са отдалечени от съобще 
нията.

Именно, делегациите, делега 
тите, съветите и Общинската 
скупщина са на добър път да 
се изборят за последователно 
прилагане на конституционните 
принципи м когато става въ
прос за прилагане на делегат- 

система и прилагането

в
характер

нашето
наСъюзната 

ССРН във връзна с чествуване
то на 25-годишния юбилей на 
самоуправлението в нашата 
страна.

социалисти-
на Ст.от-

помещение и че 
села, ЗО-ГОДИШНИНА НА ПРАВОСЪДИЕТО В ЮГОСЛАВИЯ

В защита на интервеите 

на работническата класа 

и социалистическата 

законност
ската 
й на практика.

М. Б.

За «маша специалисти има работа
Изпълнителният съвет на Об бота, в Босилеградска община 

има 43 души. С полувисше об 
разование броят на безработни 
е 16, а с виеше един.

Трудовите организации са 
длъжни, въз основа на това 
решение, ноето ще бъде прие 
то от Общинската скупщина, 

а тези с да изготвят обществени догово 
ри, с ноито конкретно да се 
определят критериите за прие 
мане на работа на стажантите.

Това решение на Изпълнител 
ния съвет на Общинската скуп 
щина в Босилеград дава възмо 
жност почти всички, завършили 

33 училище, наскоро да получат
на работа в трудовите организа

ции в общината.

щинската енупщина в Босиле
град взе проекторешение за 
задължително приемане на ста 
жанти в трудовите организации 
в комуната. Трудови нолекти 
ви, наброяващи от 5 до 30 чле 
нове длъжни са годишно да

Точната дата на възнинване ческите интереси и личните дос 
тоинства и доородетели на ра 
Ьотничесната класа: всестранпа 
свооодна изява на ооществени

на социалистическото 
съдие в Югославия не се знае. 
Знае се революционният пери 
од, в който се положиха негови 
те основи. И още нещо: извест

право-

те и творчески функции.
Приетата миналата година НО 

но е, че то заживява организи- ВА кижлтуция допринесе
за всестранно продълоочаване 
на правосъдието, ь нея се га
рантира развитието на самоуп- 
равителното (хуманно) 
съдие и правораздаване, м то
ва е наи-доората защита 
социалистическото ни устройст 
во и социалистическа 
нност.

приемат по един, 
над 50 членове по 2 стажанти.

Постъпвайки по предложени 
ето на Изпълнителния съвет на 
СР Сърбия, заключено е най- 
напред да се приемат стажанти 
със средно образование. В мо
мента такива безработни, 
регистрирани при нлона 
Бюрото за настаняване на ра

рано след освооождението на 
страната от фашизма, относно 
от 1У45 година.

Корените му пън трябва да 
търсим в революционните съои 
тия от 1У41 година. Защото ед
на революционна дейност, ед
новременно изисква и револю
ционно правосъдие. Първата из
ява на нашето правосъдие бяха У нас превосъдието не мо- 
революционните народни съди- же да бъде изолирано, извън
лища срещу онупатора и до- обществените процеси, 
машните предатели, а за защи повеляват Новата конституция,
та на придооивките на Народо Решенията на Десетия конгрес
освободителната война. и други революционни антове.

От Освооождението нашето Ето защо, напоследък
социалистическо правосъдие се дието придоби публични оощес
намира в служба на работничес твени сруннции. аанапред пра
ната класа, в защита на нейни восъдието няма да се намес-
ни П? И ЦеЛИ' Изх0ждай ва“ само да защити социалис-
ки от основния принцип — най- тическата законност Негова
сполучливо определен от дРУ- длъжност е и да предотвратява
гаря Тито с думите: „Човекът антиобществените прояви 
е_нашето наи-голямо богатство" Следва да отбележим че 
п”ГОСЛавСНОТО пРавосъДие и през тридесетте години свобод
правораздаване се стремят да но развитие, нашето правосъ'
сп1?ТЯТ деиностите насочени дие изигра не малко Рважна

социалистическото ни роля в развитието на нашето
огле>лУПРаВИТеЛН° развитие Е6ез оощество. Заедно с останали 
отвътр(ДаЛиИ нГаТ ОТВЪН или те "регресивни обществени 2и-
алист^сиатНааР=^т. ван"Где~ еГорГГ^"

системд4^огп°Т об1Чествената човешки добродетелиггкяйггвдг
ма и технонратизма също 
живя известни уклони.

Писмото на другаря Тито ока 
за революционно

право-

на

зано-

I ама

Ръководството на „Слога“ без доверие
правосъ— Търси се оставната и се 

дава предложение до Об
щинсната скупщина на първата 
си предстояща сесия да назна
чи временна управа в тази тру 
дова организация

На това се противопостави 
ръководството на търговското 
предприятие „Слога“. До днес 
не са зачитали нито и един 
срок за провеждане на обеди
няването, определен от Съвета 
на сдружения труд на Общин 
ската скупщина и не са . дали 
възможност на трудовия коле 
ктив Да се изясни върху прие
тата политика за обществено- 
икономическото развитие на 
общината — казва се в реше 
нието на Общинския комитет 
на СН й Коордицаонното тяло 
за кадрова политика в община-

рат на съответните постове. 
Също така, казва се в реше
нието, че дълго време се 
противопоставяли на всички 
акции и решения на обществе 
но-политическите организации 
и Общинската скупщина. Ос
вен това, нито един от тях не 
е член на Съюза на комунисти-

На проведеното през минала 
та седмица съвместно заседа
ние на Общинския комитет на 
Съюза на номунистите и на 
комунистите и на Координаци
онното тяло за кадрова полити-

те.

— С цел по-добре да се 
ка при Общинската конферен- организира изоставащата и
ция на ССРН в Босилеград е незадоволяваща стопанска дей
потърсена оставката на ръково носг в Босилеградска община
дството на търговското пред- всички обществено-политичес-
приятие „Слога“ в Босилеград. ки организации и Общинската
В случая търси се оставката енупщина още преди една го-
на Любен МИТОВ, дирентор. дина взеха решение за преу-
Будимир ДИМИТРОВ, шефа на стройството на съществуващи
счетоводството и Кирил СТАН- чуващи
КОВ. председател на централ
ния работнически съвет в 
дприятието.

та. всички
и соци- 

ному-
ннистически идеали да се пре
творяват в живи дела.

Занапред ролята на правосъ
дието ще унрепва все още по
вече. Но не нато „общество“ 
обществото,

На проведеното 
заседание предложено е Об
щинската скупщина на първа
та си предстояща сесия да на
значи временна управа в тази 
трудова организация, в 
е изоставал процеса за 
пешното развитие на самоупра 
вителните отношения.

съвместно

из-
те стопански организации 
комуната. По-точно решено е: 
да се обединят всичките, като 
се създадат повечето основни 
организации на сдружен труд, 
които специално ще практику 
ват определена стопанска дей
ност.

в
пре

- въздействие, 
каквото той му вляваше и по 
време на Революцията,
И в социалистическото изграж
дане на страната. След Писмо 
то правосъдието започна преус и 
троиството си за още по-после лизъм 
дователна защита на работни-

Вкоято
по-ус-

В обосноваването на взетото 
решение се казва, че тези ли
ца не изпълняват 
на надровата политика, за да 
могат и занапред да се нами-

а като съставка 
на демонратичния, самоуправи- 
телен механизъм, подчинен на 
интересите на

самоулравителния

а сетне

критериите
трудовия човек 

социа-
В. В.

Ст. Н.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК

ИНТЕРЕСИТЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

НА ПРЕДЕН ПААН

НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

ПЪЛНО АНГАЖИРАНЕ ПО 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ
ЕДИНЕН Л аФОНТА НАРГВСИЧт.ТгЕл тД ССРН В Б0СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е 

РЕАЛИЗИРАЩ ОБЩЕСТВЕНОИККИОНПмиис?йитсИо сои.ИАЛИСТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА 
ЧКИ ТРУДНОСТИ - ИЗТЪКНА СЕ НА ЗАСЕДАНИЕ?0Д " °ВЛАДЯВАНЕ НА ВСИ

Новите конституционни нача 
™ повеляват възстановяване 
на такива обществено-инономи 
чески отношения, които 
но ще гарантират 
на работниците. А

лязва_ _ се- че професионалнтие
ООСТ)И КаТ0 общи служби 1Навсе още не са 

върху конституционни 
чала. А има

учредетрал 
интересите 

това означа 
ва да им се осигури решаза 
не за дохода и целокупния 
цес на обществено 
водство.

Неотдавна Скупщината на 
синдикатите в Димитровград 
набеляза конкретни задачи за 
продълбочаване на организаци 
онното преустройство, започна 
ло с прилагането на 
Конституция.

то заселанирЪ ИЯ нДквниманиет° на неотдавна проведено- 
Босилетап Йо Общинската конференция на ССРН в
пва обихествено-инономичесното11 НаЙ'уСпешно 
ска община в

ни на- в 59 делегации в местните об 
щности и трудовите организа
ции. Тук именно трябва да се 
води борбата за решаване на 
икономическите въпроси, про
блемите на селското стопанст 
во, действуването ма делегат
ската сиотема, информирането, 
като предусловие за решаване 
и пр. — изтъкна Костадинов 
по въпроса за предстоящото 
организиране на ССРН в кому 
ната.

Накрая ма заседанието ос 
тро бе осъдено омаловажава
нето на югославската Револю 
ция и нейния принос в разгро 
ма над фашизма, което все 
по-често, по различни поводи 
и на разлйчни места се прави 
в НР България.

явления и от из 
ораните делегации за Снупщи 
ната да се избират делегати 
за скупщините на общностите 
на интересите, което 
отъждествяване на 
с делегати.

Всичко това зле

да укре- 
развитие на Босилеград

тп „_ рамките на концепцията за средносрочно
то развитие на СР Сърбия. Също тана обстойно бя
ха разгледани и най-ефикасните облици за организира
не на Общинсиата нонференция на ССРН, на нейните 
организации и органи.

Освен ръководителите на обществено-политичес
ките организации и на Общинската снупщина, в рабо
тата на заседанието взе участие и Милутин Милоше- 
вич, член на ЦК на СЮК и заместник председател на 
Републиканската нонференция на ССРН

про- 
възпроиз

поражда
делегации

се отразява 
върху дейността на събрания 
та на трудещите се е функци 
онирането на делегатската 
стема. Много от

синовата
тях са непо- 

станодготвени, с непрецизни 
вища и обимести материали. 
Впоследствие се явява обърн 
ване, замаряне и незаинтересо 
ваност сред работниците, По 
материалите пън на отделни об 
щности на интересите не 
се изказвали и заели станови 
ща делегациите, затуй се идва 
до отсрочване.

Занапред първичните и ни 
зовите организации на синди 
ката:

СРЕЩУ ФОРМАЛИЗМА

Промените в отделни основ 
ни организации на сдружения 
ТРУД (ООСТ) бавно и формално 
се изпълняват, има колебания 
и отпори. Настоява се 
те организационни облици да 
се запазят старите отношения: 
Централизация на средствата и 
изтласване на непосредствено 
то работническо решаване на 
заден план.

За съществуващите 
бразности 
недостатъчната 
на работниците, 
правата и задълженията, безде 
йствие на синдикалните орга 
низации. Ето защо в бъдеще 
ще се:

•Л- преразглежда критиче
ски преустройството на основ 
ните организации на сдруже
ния труд и възстановяване на 
сдружения труд и възстановя 
ване на самоулравителните от 
ношения в тях и останалите 
организации 
труд:

чД, преодоляват отпорите сре 
щу сдружаване на труд и сред 
ства и самоулравителното свър 
зване, както и опитите да се 
отчуждава дохода от работни 
ците;

чД, развиват ускорено всич 
ки облици на непосредствено 
решаване по съществените въ
проси: производство, делови 
резултати, стопанисване, осъ
ществен доход, планове и по
нататъшно развитие.
ПРЕУСТРОЙСТВОТО ПРОДЪЛ 
ЖАВА

ПОМОЩ, НА И ПРЕМАХВАНЕ 
НА СОБСТВЕНИТЕ СЛАБОСТИ

подчерта Милошевич, в Репуб 
ликанокия фонд за развитие на 
изостаналите краища трябва да 
се осигурят около 5 милиарди 
динара, които в началото ще 
ползват 40, а към нрая на сред 
носрочната програма 20 изоста 
нали общини. В това, както и 
в активизирането на природни 
те блага, виждам главните въз 
можности Босилеградока общи 
на да направи крупна крачка 
напред в стопанойото ои разви 
тие в предстоящия период — 
заключи Милошевич.

Недостигът на квалифицира
ни и способни кадри и медо 
статъчната организираност на 
съществуващите стопански ор 
ганизации в комуната са глав 
ните причини за незадоволява 
ща стопанска дейност. Това 
са, така да се каже, субектив 
ни слабости, които спешно 
трябва да се решават с пълно 
ангажиране и на ССРН — бе 
изтъкнато ма заседанието.

Обсъждайки перспективните 
стопански възможности на Бо 
силеградска община, участници 
посочиха няколко области, меж 
ду които особено място зае
мат животновъдството и мин
ното дело.

— Когато се касае за активи 
зирането на фосфатите в Лиси 
на на оловно-цинковите руди 
в Караманица и на останалите 
минерални находища от значе 
ние за страната ни, меобходи 
мо е ангажиране на целия Ле- 
сковашно-вранони регион, а и 
на република Сърбия. Именно 
в минното дело, което означа 
ва ползването на собствени су 
ровини. Босилеградска общи
на вижда изхода за пре
одоляване на икономическата 
си изостаналост 
между другото участниците в 
разискванията.

Взимайки думата ло тези въ 
проси другарят Милошевич по 
сочи, че досегашните големи 
разлики в икономическото раз 
витие на отделни региони и об 
щини, трябва да се премахнат 
тъкмо с реализирането на сред 
носрочната и дългосрочна про 
грама за развитието на СР Сър 
бия.

са
в нови

В. В.

С
чД, Предварително ще проу 

изграждатчават, разясняват, 
становища и предлагат целе
съобразни решения по матери 
алите, върху които ще се ра
зисква:

Бележканесъо- 
благоприятствуват 

осведоменост
ССРН — МЯСТО ЗА ДОГОВА 
РЯНЕ И ФРОНТ ЗА АКЦИИ

ССРН в Босилеградска общи 
на трябва така да се органи
зира, за да стане организация 
за усилени акции на всички 
трудещи се и място за най-ши 
роко обществено договаряне и 
споразумяване. При това ССРН 
трябва да изнамира отговори 
на воички въпроси, а чрез дого 
варяне да съгласува й всични 
интереси — изтъкна се на за 
седанието ло въпроса за наето 
ящото организиране на ССРН 
в комуната.

— Всички органи и организа 
ции ма ССРН в нашата общи
на трябва да бъдат 
фронт на организирани социа
листически сили, които ще ре 
ализират обществено-икономи 
ческите задачи и ще преодоля
ват трудностите — изтъкна Бо 
рис Костадинов, председател 
на Общинската конференция 
на ССРН. Той посочи, че масо 
вото ангажиране ма работници 
те в ССРН е 
за успешмо провеждане на вси 
чни акции. Не само те, но и 
гражданите, своята дейност 
трябва да прояват в 37 мест
ни организации на ССРН и

непознаване Забравена
овощна
градина

чА, ще се допълнят делега 
циите, дори за някои общно 
сти на интересите ще се избе 
рат нови. за да се включат по 
вече работници и осигури по- 
качествена дейност:

чА, професионалните служби 
ще се заставят да помагат при 
разясняването на материалите, 
а не да се пречи в работата на 
делегациите. Синдинатът и Съ 
юзът на комунистите ще изи 
еква от професионалните служ 
би материалите да се доставят 
навреме за да организират по- 
вироно разиенване върху тях.

Налице е стремежът да се 
внесат качествено по-добри 
организациионни облици, които 
ще осигурят всестранна изява 
на работническите интереси. 
Разбира се, резултатите от те 
зи мероприятия до голяма сте 
пен ще зависят дали Синди
катът и останалите обществе
но-политически сили ще заго

Преди повече години в 
Долно Тлъмино бе създа 
дена ябълкова и сливова 
овощна градина на площ 
от 580 дна. Тогава върху 
тази най-голяма общест
вена овощна градина в 
Босилеградсна 
пое грижите бившата зе- 
меделсна кооперация от 
Долно Тлъмино.

на сдружения

община
единен

изтъкнаха

От миналата година, до 
днес, ногато след интег
рацията на нооперациите 
тази овощна градина ми
на под ведомство на 6о- 
силеградснатаворят с езина на конкретните 

случаи. Защото с посочване на 
„някои", „отделни”, .извест
ни" и пр. определения трудно 
може да се защитят интереси 
те на работниците.

коопера
ция, грижите за нейнотопредусловие
подържане са почти ни- 
накви.Преустройството е дълготра 

ен процес. Синдикатът поема 
задължение то да протича все 
странно и целенасочено. Отбе-

Поради тази безотго
ворност, по преценка на 
общинския инспектор на 
тореното дело, само ДЕ
СЕТ ябълнови дървчета 
сега са здрави. Останали 
те са почти изцяло уни
щожени от добигьна, по 
рои и от диви животни.

Тук ясно личи безотго
ворност, с която в слу
чая номпетентните от 
съответната служба на 
кооперацията се отнасят 
нъм общественото иму
щество. В момента, но
гато се говори за разви
тие на селското стопанст 
во и организирането на 
собствено поризводство 
от страна на кооперация
та, този пример твърде 
лошо звучи. Още повече 
че в канцелариите на но 
перацията седят четири
ма агрономи и трима зо 
отехници, които се зани 
мават изключително с 
търговия и администра
тивна работа.

— Именно в тоя период —Ст. Н.

>ААЛЛЛЛААА<

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССРН В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Успешно осъщвстяване на най-важните задачи
на ССРН през изтеклия период 
от две години е участието й 
в изготвяне на конституциите 
и прилагане на същите на пран 
тика
даие на изборите за делегации 
и делегати, образуване на са- 
моуправителни общности на 
интересите, действуване на де
легатската система. Всички те
зи акции са проведени успешно 
— бе констатирано на заседа 
нието. Не са малки постиже
нията на организациите на 
ССРН и в решаване на стопан
ските и обществени проблеми 
в общината: осъществяване на 
стабилизационните 
подобрение на системата на 
информиране, оживотворяване 
на концепцията на всенародна
та отбрана и обществената си

гурност и самозащита и пр.
Общинската 

интензивира работата си особе 
но след провеждано на парти
йните конгреси с по-конкретна, 
целенасочена и широка дей
ност, каквато и принадлежи в 
днешния момент на нашето об
ществено-политическо развитие.

От година на година 
ското развитие на Сурдулиш- 
ка община върви по възходяща 
линия, което до голяма степен 
се дължи и на усилията на об 
ществено-политическите органи 
зации в рамките на Социалис
тическия съюз. Така например 
миналата година стопанството 
осъществи общ доход с. 
274 339 000 динара, поето е "о 
35,7 но сто повече 
с 1973 година,

Спирайки со практически оър

ху действуването на 
ската система председателят 
на ОК на ССРН Любен ВЕЛИЧ
КОВ във встъпителното 
ние подчерта, .че все още не 
са изчерпани всични 
ности за установяване на по- 
тясна връзка между делегати
те, делегациите и базата. Зато 
ва в предстоящия период тря
бва да се вложат още по-голе- 
ми усилия за пълно оспособя 
ване на делегациите и делега
тите за да могат по-начествено 
и пълноценно да изпъляват 
ята конституционна роля.

Конференцията [ 
разгледа и работата 
сиите и секциите на ОК 
ССРН, като изтъкна, че тя 
била доста успешна 
завидни резултати.

На неотдавна проведеното 
нонференцията 
за общинсиата

делегат-конференцияси заседание 
прие правила 
организация на ССРН, решение 
за бъдещото й организиране 
и отчете миналогодишните ре
зултати. Бъдещата Общинска 
нонференция ще има 90 деле
гати.

изложеподготовка и провеж-

възмож-

От учредяването през 1973 
година си до днес организаци
ята на ССРН изпълняваше о- 
бемни и отговорни задачи. Де
йността й през тоя период и 
по-късно изцяло бе насочена 
върху провешдаив на револю
ционните акции на Съюза на 

реализиране

стопан-

сво

нритичесни 
на коми-комунистите за 

на становищата и задачите от 
Писмото на другаря Тито, кон 
ституционните принципи и кон

програми,
от на

е
в сравнение и о дала В. В.гресните решения.

Една от най-главните акции УС. Суличш
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НОЖАРСКАТА ФАБРИНА „БРАТСТВО"Търси се изход заОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Производствените резултати от 

първото тримесечие вливат надежди
* - лечалба (а не

на загуби) осигурява

СЪВРЕМЕННА ОБОРУДЕНОСТ 

- ПО-ДОБРО ПРОИВОДСТВО 

В »СВ0Б0ДА«
ществяване на 
трупане
преминаване към разпределе

на личните доходи според 
на труда. А това

.надежди е изпълнението на 
плана според натуралните пока 
затели. През първото тримесе 
чие на годината са обработени 
34 тона сурова агнешка ножа 
в стойност от лриблизателно 

милиона динара. За същия 
бяха

Ано трябва в най-къси черти 
да се прецени сегашното поло 
жение в ножарсната фабрика 
„Братство", може да се каже 
следното: води се 
борба за повече и по-качестве 
на продукция. А тази борба по 
лучи особено интезитет още 
началото на годината, 
и ръководните, и изпълнител
ските кадри (струва ни се най- 
сетне) схванаха, че без осъще 
ствяване обема на продукция 
та няма изход от .незавидното 
положение.
ПОГАСВАНЕ НА МИНАЛОГО
ДИШНАТА ЗАГУБА

Най-сетне, след много труд 
и всестранни усилия на хората 
от предприятието и тези от об 
щината, се изнамериха сред 
ства за погасване на миналого 
дишната загуба от 602 хиляди 
динара.

ДОГОВОРЕНИ ЗНАЧИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Тримесечните делови пости
жения в конфекция „Свобода" 
в Димитровград са отрицател
ни. „Няма основание да прикри 
ваме това положение — казва 
директорът Бранно Пейчев, — 
защото танова положение сами 
приехме на управителния орган 
при приемане на заключител
ния баланс за 1974 година”.
Всъщност
конфекция постъпи 
предписанията
йността на произведенията в 
запас над една година от 5 до 
25 на сто. а онези стоки, кои 
то върна от магазините в скла 
довете дори за 90 на сто. Вме 
сто преоценяването на стоки
те, както винаги да направят 
накрая организацията това -на 
прави в началото на годината и 
в това е същността на тези 
отрицателни показатели в прои 
зводствената и делова работа.

Всички в „Свобода" накто е 
очакват че на края на годината 
ще постигнат положителни ре
зултати, канто е запланувано.И 
досега първото тримесечие ни
кога не е показвало по-добри 
резултати. Най голяма реализа 
ция се постига едва през по
следните три месеца. За илю
страция да .посочим — минала 
та година за деветмесечна ра 
бота е осъществен общ доход 
от 17 милиона динара, а на 
края на четвъртото тримесечие 
фабриката осъществи 52 мили 
она динара. Това е .най-красно 
речив показател, оправдаващ 
оптимизма в крайния изход на 
работа на колектива на „Сво
бода".

За постигане на по-добри ре 
зултатм говорят ни фантите, че

нямат проблеми със суровини 
те и производството върви нор 
мално. Договорено е производ 
ство от 8 хиляди предимно мъж 
ки палта за източния пазар и 
6 хиляди за западния, предим
но спортни облекла. Договор е 
ни са и останалите 50 на сто 
произведения за домашния па

ние
резултатите
от овоя страна е гаранция, че 
ще се води борба за по-голям 
доход, съответно и за личен 
доход.
ПРЕМАХВАНЕ НА ТЕСНИТЕ МЕ

сериозна

три
период миналата година 
обработени само 5 топа. С АРУ 
ги думи, през първите три ме 

тази година са направени

в
когато

СТАсеца
11 хиляди метра лелцвелур сре 

4 хиляди метра, 
бяха направен-и през 

миналата

Хашплите досега се явяваха 
нато тясно място е производ
ството и нарушаваха ритмично 
стта му. Ето защо като „зада
ча номер едно" е построяване 
то на две хашлли, с което ще 
се уснори доработката на про 
дунцията. Същевременно се на 
лага да бъдат приети на вре 
менна работи още 5-6 души 
нови работници, новто ще до
принесе за по-целесъобразно 
ползване на мощностите, уллъ 
тняване на работното време и 
необходимото натоварване на 
останалите машини.

Разбира се, че това не 
единственото тясно 
Има и други, но в момента ня 
ма вито средства, нито други 
възможности решително да се 
пристъпи нъм съвременно ус
тройство на производствения 
процес. Касае се преди всично 
за квалифицирани изпълнител 
ски кадри, канто и липсата на 
комплексна разработка на тес 
ните места.
НЯКОИ НЕРЕДНОСТИ ПРОДЪЛ 
ЖАВАТ

Тази година всички работни 
ци подписаха самоуправително 
споразумение, целящо да въд 
вори повече отговорност и тру 
дова дисциплина. Някои неред 
ности обаче .продължават, до 
ри в по-остра форма от лани. 
Касае се за отпуските по „бо 
лест".

Миналата година предприяти 
ето претърпя загуба от около 
48 хиляди динара, поради от
съствието на работниците по 
болест. Разбира се, че е имало 
и основателни боледувания, но 
всеизвестно е, че мнозина из 
ползват тези отпуски да 
свършат някоя или друга до
машна работа.

Трите месеца на тази година 
направо могат да тревожат. За 
тоя период е имало 417 „бо 
ледувания" срещу 247 за съ
щия период на .миналата годи 
на. С една дума — четирима 
работници ежедневно отсъству 
ват от производството. А то 
ва не е малко, когато се има 
предвид, че от 79 работници, 
повече от една' трета работят 
като служащи. Сегашната стой 
ност на отсъствията по „бо
лест" възлиза на оноло 138 
хиляди динара.

ИЗХОДЪТ & АНГАЖИРАНЕ НА 
СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ

Ано в „Братство" желаят да 
постигнат високи и устойчиви

зар.
щу само над 
нолкото
първото тримесечие 
година.

Следва да се отбележи, че 
голяма част от прирастът 
продукцията е в резултат 
подобрено стопанисване, 
голямо и по-ефективно използу 

наличните машини и

Очакват се по-добрм произ
водствени ефекти и поради то 
ва че през април започнаха да 
работят нови машини, набавени 
миналата година. От 3 500 000 
динара за оборудване са даде 
ни 80 на сто и .предприятието 
по оборуденост може да се 
нареди сред .най-добрите пред 
приятия в страната, ноето ще 
влияе и върху увеличаване на 
акумулацията. Работниците се 
оопособиха нвалифицирано да 
изпълняват работите и от съвре 
менната оборуденост да полу 
чат максимални ефекти.

Обаче в рамките на тоя от
расъл в региона нищо не е 
направено в провеждане на 
конституционните постановле
ния, отнасящи се до свързване 
на производството и търговия 
та, макар че за това съществу 
ват и условия и потреби. „Ово 
фебода" в това отношение ин 
тензивно сътрудничи единстве
но с предприятието за универса 
лни магазини „Белград“ в Бел 
град. Вероятно „Свобода" има 
нужда нейните профеоионални 
служби да се ангажират необхо 
димото сътрудничество да се 
развива и с подобни организа

димитровградската 
според 

намали сто

на
на

по-

ване на 
производствени мощности у\ 
редица други поназатели.

е
място.

в собствени ръце

С ДОБРИ ФИНАНСОВИ ПОКА 
ЗАТЕЛИ

Бъдещето на предприятието е

Преди всичко взети са оред 
ства от фонда общи резерви 
(300 х.), Общинската скупщина 
(180 х.), „СтокопрО'-ет'

(150 х.) и останалата сума 
Белградската банка. Основ
на б'нк-1 Пирот. ?г:Пира се, 
целокупната сума е взета ка
то дългосрочен кредит в срок 
за изплащане от над 5 години 
при съответни лихви.

И тъкмо това поредно нога 
сване на загубите не бива да 
се изпуска от предвид, защо
то занапред общността ед 
ли ще може (а и ще смее!) по 
вече да погасва загуби и да 
дава „спасителни инжекции" 
в дванаейстия час.

НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБНАДЕЖДАВАТ

Онова, ноето влива особени

Положителна тенденция по
казват и финансовите показа
тели. През първото тримесе 
чие на тенущата година чисти 
ят доход на предприятието до 
стигна сума от приблизително 
300 хиляди динара, докато 
през същия период на минала 
та година той възлизаше ед 
вам на над 4 хиляди динара! 
Още по-краоноречиво говори, 
фактът, че за трите ме
сеца от годината е осъществе 
на печалба от над 36 хиляди 
динара, а миналата година по 
това време се трупаха загуби.

Колкото и онромен да е раз 
мерът на тазгодишната печал 
ба през тримесечието, налище 
е положителна тенденция. Осъ

Сно
ции. пие

М. Б.

ЗА »ТИПИ« - ОБУВКИТЕ 

ПАЗАРЪТ НЕ Е ИЗУЧЕН 3 0
От миналата година основ

ната огранизация на одружения 
труд „Тигър" в Димитровград 
започна да произвежда нови 
атранционни произведения „Ти 
пи" — кецове. Изработват се в 
съответните цветове на отдел
ни футболни клубове. Те преди 
звикаха голям интерес най-мно 
сред средношколската младеж. 
Затова първите «онтингенти 
бяха пуснати в продажба, в на 
чалото на септември и веднага 
разграбени. На териториите, 
нъдето знаят за „Типи” — кецо 
вете и по-нататък съществува 
„глад” за тези произведения. 
От януари
зи- година произведени 
веднага продадени над 50 хиля 
ди чифта различни по големи 
на и форма. В това число пръв 
път се появиха и „Типи” дет
ски кецове. Моделиерите и тех 
•нолозите работят върху разшир 
яване асортимента на тези про 
изведения, с което още пове
че ще допринесат за реализи 
райето.

Обаче, димитровградските 
фабрики на гумени обукви кол 
кото и да настояват да се преу 
строят за произведения, които 
търсят пазарите, се срещат с 
пречки поради 
проучения пазар, което забавя 
производството и реализация
та. Понеже в „Тигър” в момен 
та на реализирането на новата 
стабилизационна програма най 
малко са готови да произвеж
дат за складовете. На това ги

научи собственият им опит. За 
това от комерчеоката служба 
се търси „Типи" — кецовете 
да разпространява 
на домашния пазар.

по-

навсякъде

М. Б.

ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Оптимизмът на работниците в»Тигър«
След тримесечния баланс, 

производствените и делови ре 
зултати в ООСТ — „Димитров 
град" са доста добри и потвър 
ждават, че оптимизмът вграден 
в програмата по икономии и 
новата стабилизационна програ 
ма (с които се определят пъти
щата за осъществяване на над 
планова продунция) е основате 
лен и реален.

От запланувано производство 
на стойност от 162 милиона ди 
нара през първото тримесечие 
е осъществено производство 
от 37 милиона динара и реали
зация от 36 милиона динара 
(милион повече от преди каза
ното), а доход в 
14 600 000

то работниците изтъкват, чедо края на март та 
са и

ра. Такава ориентировна увели
чава коефициента на обърщае 
мостта на капитала, а това оси 

"о-голяма акумулация, 
по-голяма способност на фабри

тези резултати са постигнати 
в сезон, който не е най-подхо 
дящ за реализиране на такъв 
вид произведения.

Допълнителното планиране в 
програмата по икономии и ста 
билизационната

ката да се модернизира, да се 
освободи от неплатежоспособ
ността, а в крайна сметка — 
по-висок личен 
стандарт на работниците. Та
ка се създават по-добри хигиен 
но-технически условия за рабо 
та, по-добро обществено хра
нене, условия за възтановител 
на почивка на работниците и 
по-богат културно-забавен 
вот и възможности за по-соли- 
дно и всеобхватно професио
нално оспособяване на работ
ниците и специалистите.

Затова оптимизмът,

програма 
потвърдените с тях мероприя
тия по икономии най-подробно 
разработени ще създадат и но
ви два г/.илиона динара доход 
в повече от запланувания за та 
зи година, което в крайна 
тка означава

и
темпове на развитие, добри на 
турални и качествени показате 
ли, увеличена производително 
ст на труда м високи лични до 
охди — преди всичко' трябва 
'■ами да се мобилизират. Съю 
зъ^
пов»ле

и обществен

сме
да се защитят 

всички планови пропорции и 
целокупната система на стаби
лизационните

а следва да 
оеш—еп-.т -зрба Сре 

ту «гииии нередности,
слабости. •чЯт~7]1Вали се (роди

пъващи едно съ 
" >оизводство, което 

производ- 
условията

жи-
мероприятия. 

Всъщност, стабилизационната 
програма е основната насока

размер от 
динара. В това се съ 

държа и чистия доход близо 
4 милиона динара, относно 
фондовете е отделено 12 на 
сто от реализацията, ноето оп-

чапор ^
ЦроМаННО

недостатъчно
на тази основна организация при все 

ни работник е основателен, но 
гато говорим за възможности
те им в „Тигър". Защото, 
то те разсъждават, имаше мно

във ЧТ.апзг<1т

г.тиечм
егашните 

еловия и 
г'т'>" днисване.

Без ангажиране на собстве

на сдружения труд да произ- 
вежда такива произведения, 
ноито пазарът „гълта" щом из- 
лезнат от фабриката. Това 
чава че фабриката не произве
жда за складове, но произве
деното веднага да се реализи-

равдава твърдението, че дими
тровградската фабрика е най-

нак-

озна ите сили няма изход. Без ог 
леА дали се касае за производ 
ство, взаимни отношения и пр.

акумулативната ООСТ в рамки 
те на

го лишавания. Време е да съ
берат плодовете на 
труд.

„Тигър" Пирот. Самоу
вереността за постигнатите

вложен
ре

М. Б. Ст. Н. М. А.
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вомицд Пресъхва младостта

СЕЛОТО СЕ ПРЕСЕЛВА В ГРАДА
ДНЕШНА БОЖИЦА Е В МАЛИ МОНРИ ЛУГ, - Н*1

калуджерица и „ПРИЗРЕНСКА“

жш,аЛтп»А и =иш- Дмешна Бо- 
тали м Ва с®. белгРадските квар 
жепи,« , М°"ри Луг и НалУД
шал ТИТо"НИШКИЯ "ВарТал "М"р 

Има 
ни се

Славата на Божица разнесо 
майсторите — строители 

които още в „рая на минало 
то столетие нръстосваха.току 
що освободената от турците 
Сърбия. По същото време мно 
зина от това голямо планинско 
село участвуваха в най-ожесто 
чените боеве срещу турския 
тиранин за освобождението и 
на своите домове.

Оттогава,

в НИШвха
то основно 
боти с училище, което ра 
мпрпнитР? П°АвеДомствени па ралелки. Тук казват, 
ничексите скамейки 
петнадесет години

че в уче 
до преди 

са седели 
УЧеНИЦИ- а сега 230. Под

ведомственото училище в Дея 
нова махала, което до преди 
работело с 50 ученици, сега 
има само седем. Няма нито ед 
но първолаче. Почти пред за 
криване са и останалите подве 
домствени паралелни.

Тази истина а налице и от 
нея не може да се бяга. Мал
кият брой на учениците

поскъпва обучението, 
но същевременно ни затрудня 
ва по-успешно да го организи
рам. На мнение сме, 
нриването на ученически 
тернат ще създадем условия 
за обучение на всички учени 
ци в центъра на селото — наз

пояснение защо божича
я лппмРУПИрат в един кваРтал,а дори създават и нови ули- 
ци кзкто например „Призрен- 
ска в Ниш.

Те показват примерна со 
лидарностнадело. Когато един
започне да строи нъща __
чки го помагат: и с работа, и 
с пари. Така твърде бързо по 
строяват нови модерни 
Това е божишкият пример 
изтъква Борис Йорданов, 
ник на пощата в селото.

От него узнахме 
Божичани

560

па все до преди 
двадесет години, село Божица 
непренъснато нарастваше. Нрай 
високите и

вси
напроходими буна 

ци почти ежедневно изникваха 
нови къщи и се създаваха 
ви махали. Божишките строи
тели сновеха из страната ни и 
строеха великолепни здания, 
Но дотогава те редовно се 
връщаха във високите баири 
на селото. Тук строеха 
къщи и за себе си.

нъщи.но- не само, че
начал

още нещо. 
не преселват семей 

ствата си в града, все 
не построят и не обзаведат но 
вата си къща. Дотогава жените

че с от
ин-

докатоуютни

**>
I

БОЖИЦА

всички хора от Тувегжина ма
хала са живи и здрави, 
синове и внуци и се намират 
в Ниш, където имат по-хубави 
къщи, с по-хубави мебели.

— Сенча Колин работи в 
Белград, жена му е в Ниш, жи 
вее в новата къща, Мира Йо- 
вичин работи в'Ниш, Там е Ми

ка Стоичин... — 
тичния старец Янча, който тук 
е скоро пристигнал. През зима 
та живее при своите синове в 
Ниш, а през лятото идва в Дея 
нова махала. Няма добитък. Със 
своята жена Ана идва тук през 
лятото, защото не 
ла година да изтърпи в Ниш, 
далеч от своята Деянова маха
ла. Тъжни са приказките 
стария Янча ногато разказва 
за своя край, за незаораните 
ниви за напуснати домове. Не 
говите синове Аленса и Влада 
изкарват добри пари като стро 
ители, внучето учи за „инжи 
■лер", всични са добре, но дя 
до Янча си обича Божица и спо 
мените за 86 години, тук пре 
карал.

казва симпа
имат

А. Григоров

Трудолюбивите планинци вър 
зани за родният си кът не про 
пускаха нито една възможност, 
а да не го направят по-привле 
кателен и по-питом. Те първи 
в Босилеградския край дове
доха електрически тон по домо 
вете двадесет и пет години. 
Бликащите води на студените 
планинсни извори, по пластма 
совите водопроводни търби, 
все повече навлизаха в домове 
те на планинците. В съвреме
нните сгради понинваха и мо
дерното тун решително навли 
заше, а талвегът на живота 
течеше бързо напред.

В. Андонов П. Петров може ця-Я. Аризанов

и децата остават да се грижат 
за всичко и чакат късна есен 
домакинят да се прибере у до 
ма си. Но през цялата година 
те редовно изпращат пари за 
издръжка на семействата си.

— В началото на всеки ме-

ват в управлението на учили
нащето.

Дали наистина пресъхва мла 
достта в село Божица?

— Тун и има, и няма младе 
жи. През лятото те ще дойдат 
от университетските и средно 

сец нашата поща е почти затру школски центрове. Тогава вси 
пана с парични пратки. Божича чки се въодушевяват от тази 
ни нищо не предоставят на слу пулсираща младост, която раз 
чая: те са примерни съпрузи нежва селото и го прави мла- 
и родители — изтъква Йорда- до. Но само за кратко време 
нов- — докато не мине ваканция

та... — споделя Вене Андонов, 
който като председател на пър 
вичната младежка организация 
прави усилия и през останало
то време да мобилизира и орга 
низира незначителното 
младежи, които са още тук.

Така е на всяна врата

ИЗ МИНАЛОТО НА ВОЖИЦА
УЧИЛИЩА БЕЗ ПЪРВОЛАЧЕТА

Преди 300 години селото 

е имало 30 къщи
Масовото преселване на на

селението изглежда създава 
най-големи трудности на местно

ГРАДЪТ ПРИВЛИЧА НЕ САМО 
МЛАДИТЕ

число

Тувегжиинп махала без хораТака беше до преди две де 
цъфтеше

по пространните поли на пла 
нината.

— Селото тогава наброяваше 
нъм пет хиляди жители с око 
ло 600 домакинства. Според пре 
брояване от преди четири го 
дини тун имаше около три хиля 
ди жители и 385 домакинства.
Днес няма повече от 2500 жи
тели във всични махали 
ва Петър Петров, завеждащ ме 
стната канцелария в селото.

Този феномен трудно може 
да се намери в някое друго 
село. Допреди, когато жизне 
ните условия са били лоши хо 
рата са оставали и упорито съ 
здавали нов живот. В момента, 
когато успяват в това — ма
сово се преселват. Защо?

— От доброто има и по-до 
бро. Божичани това бързо уз 
нават, защото като строители 
винаги се намират в големите от центъра на Божица само на 
градове на страната ни и виж стотина метра под дсфалтово 
дат, чечтам се живее още по-ху то шосе Сурдулица — Босиле 
баво. А тоя трудолюбив ллани- град се намират 11 къщи скри 
нец е амбициозен и иска и той ти от погледа на хората. Влез 
по-хубаво да живее. Затова поч нахме в тази махала убедени, 
ти ежедневно ще срещнете че не е точно твърдението на хо 
някого от селото с натоваре- рата, че тун животът е спрял 
ни коли как хваща нанагортце преди две говдини. Почукахме 
то към Власина — казва Вла на първата врата 
димир Харизанов, преподава- но, на втората... петата враат 
тел в местното основно учили също!... На всични десет вра 
ще. И самият той има намере- ти висят голями катинари. Къ- 
ние да се пресели в Ниш, нъ- обоагнали в бупви Пп
дето вече е застроил нъща. щите °°Раснали в оурвн По-

Божичани се преселват в го глеждаме през прозореца: ме 
лемите градове, а най-много бели, понъщина — като че ли

сетилетия. Божица

Миграцията най-много захва 
ща отдалечените махали. Там 
всяка втора къща е без хора. 
Но тувегжина махала предста- 
вява куриозитет, който рядко 
се среща. На пет километра

хората вчера са заминали. А 
по двора се вижда, че тун чо 
век не е влизал скоро.

Тувегжиина махала?... Кол
ко много мисли вълнуват чо 
вена, когато крачи из тези дво

В „Центъра" на Божица 
всред новите модерни 
все още стои старата някога 
красавица на селото — стара 
та къща на Велин Стоянов, 
то е строена преди повече от 
150 години. Че е била 
за своето време в целия нрай 
говори нейният чардак, хубави 
те архитектури линии, разпре
делението на стаите на долния 
и горния етаж. Сега, казват в 
селото, очакват в скоро време 
да бъде разрушена, защото по 
томците на Велин 
за пет милиона 
По този

къщи

коя

|ЦШи§ Александър Гли- 
горов: — Общест
веният сектор ни 
слабо снабдява ...
Вене Андонов: — 
Тун само през ля
тото има младост.
Петър Петров: — 
Всеки втори човек 
от Божица напус

на селото.

каз модерна
■

г/Г

я продали 
стари динара,. 

начин най-старата къ 
ща ще бъде заличена. 

Заличени
9-

са и много други 
старини в селото. Единствено 
стои над ценътра известната 
Божишна черква (старата и 
вата сграда), които 
неповторим изглед на селото.

в архитектурата и стено
писите е съхранено Среднове 
новието.

Трудно е да се пише исто 
рията на Божица. Няма 
ни документи, дори и училище 
то няма летопиоиа книга. Най- 
стар писан документ и вероят 
но книга за новородените от 
1882 година, която ни 
завеждащият местната канце
лария Петър Петров.

Знае се обаче, че Божица

рове,. Тук преди години, вероя 
тно и след 
(защото има нови

освобождението някога е била само около чер 
квата св. Никола. Това било 
преди около 300 години, ногато 
селото имало едвам 30 къщи. 
След това започнало разселя 
ване по махалите зарад обра 
ботка на земята, и отглежда
не на добитъка. През турско 
робство божичани били настаня 

/вани насила от турците в цен 
търа на селото, където бил 
турският чифлик.

Божица е най-голимото село 
в този нрай. Заема 71,6 кв. 
км. Между нрайните махали ка 
селото има и до 5 часа ход.

но
къщи пече 

ни тухли) е създаван живот... 
Хората правили трафостанция, Тук 
електрифицирали домовете си, 
купувал модерни покъщнини, 
борили се да стигне асфалтово 
то шосе пред къщите им... И 
ногато било всичко 
пуснали своите домове.

Цял час се въртим 
пусто селище да видим жив 
човек, поне нещо да ни каже. 
Най-сетне срещнахме 86-годиш 
ния Янча Аризанов от съседна 
та махала... Той ни каза, че

придават

запазезатворе- готово на

по това

показва

БРАТСТВО + в ЮНИ 1975
Страница 7



♦ ладежка страница
ЕДИН ЧАС ПО ИСТОРИЯ

НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ИСТИНАТА
Преди тридесет години, по-точно в началото на 

1944 година, ногато в Горно. Понишавие се водеха кър
вави сражения с фашистките пълчища в боевете взи
ма участие и 13 корпус под номандуването на Любо 
Вучкович. Той изиграва голямо значение за разраства
нето на Народоосвободителното движение в този нрай, 
оказва пряко влияние за създаването на Първа цари- 
бродска бригада и по-късно участвува в боевете до 
окончателното освобождение на страната от фашистко 
иго.

маскират инструментите и поле 
на се придвижвахме от билото 
на планината към подножието, 
където имаше много четниче- 
ски войски. Когато ги наближи 
хме съвсем, дадох знак на му 
зимата да удари силен марш.

— Четниците започнаха да 
бягат в паничен страх. Не гръм 
наха нито куршум...

В тази битка (пленихме над 
100 четници и много боепри
паси. Ногато попитах един че 
тничесни командир защо се 
предадоха без борба, той ми 
отговори:

— Музиката, музиката е 
виновна! Ние си помислихме 
щом вървите с музика — това 
са големи партизански съедине 
ния.

Тези дни прославеният партизански командир гене
рал полковнин Любо Вучкович направи обинолка на 
някои общини в Горно Понишавие.

В Бабушница бе понанен от средношколците да 
им разказва спомени от славните дни на Народоосво- 
бодителната борба, нато им разказа за известни 
но известни събития.

и мал-

УШ4-НАЙ-ДОБЪР
ПРАВИЯТ ДЕН НА ВОЙНАТА..

Учебната година за осмокласниците завръши. В 
димитровградското основно училище „Моша Пияде“ най- 
добър е VIII 4 клас с нласов ръноводител НИНОЛА ДЕН- 
КОВ. Този клас е без повтарящи — а от 23 ученици: 10 
са отличници, от които 4 носители на Вуноза награда; 2 
много добри, 6 добри и 5 със задоволителен успех.

‘ - . '■‘н*
Един ученик помоли ген. пол ] 

ковник Любо Вучнович да раз * 
каже нещо за първия ден на 
войната.

— Това стана на 12 юли 
1941 година — започна той.
Бях в Черна гора. Готвехме въс 
танието. И ненадейно при ме 
не дойдоха двама бойци: Пе 
ро и Дущан Банович. Имаха 
необикновена молба: търсеха 
да ги освободя за 13 юли, за
рад сключване на граждански 
брак... Освободих ги. И на 
утре ден, когато борбата започ 
на — те напуснаха сватбата и 
се озоваха в отряда...

— А сватбата — попитах ги

САМИ СЕ ОСВОБОДИХМЕ I
— Напоследък много често 

някои наши съседи се опитват 
да обезценят нашата борба — 
гласаше един въпрос.

— Да има такива опити — 
каза ген. полковник Любо Вуч 
ков-ич. В това отношение се 
изтъкват 'някои другари от съ 
седна България.

— Техните писания и изявле

.
М. А.

Ж

Желанието на 

Петър Жарков
■ния са лишени от основание. 
Истината е съвсем друга: ние 
помагахме партизанското дви
жение у тях, а към края 
войната — те молиха другаря 
Тито да разреши и техни вой 
сни да вземат участие в окон 
чателните боеве срещу фаши
стите, за да се оправдаят пред 
своя народ... Сега обаче 
говорят и пишат съвсем друго 

освобождението 
на нашата страна — «е беше 
нужен нито един техен вой
ник!

— В името на падналите си 
нове на нашата страна ние ще 
се борим и доказваме истина
та! А нашата свобода взе над 
1 милион 700 хиляди жертви, 
ние бяхме между първите стра 
ни, които начело с Комунисти 
чесната партия поведоха наро 
да на борба за освобождение 
от фашизма...

В „заключен и е" на този 
де интересен час но история 
полковник от запаса и боец от 
Лужница Джуро Златиович бла 
годари на генерал 
Любо Вучкович за посещение 
то му в Бабушница.

: на

аз? Ш Взводният Петър Жарков е 
най-младият командир в частта 
на другаря. Д. Джуричнович. 
Преди девет месеца завърши 
средно военно училище.. Мно? 
зина от неговите войници

— Когато се оовободим! от 
върнаха те.

За голямо нещастие още в 
началото на сражението — от 
вражесни италиански куршум 
падна Перо. По-нъсно и Ду- 
шан. Някъде на Сремония 
фронт, три години по-късно, 
срещнах баща им. Беше ми 
много тежно. А той започна на 
право:

— Та нак вие мислите? Да 
воювате, без жертви?

Останах слисан 
ето на стария воин.

по-стари от него и по няколко 
години. Но на симпатичния мла 
деж това и най-мално не пре 
чи примерно да изпълнява въз 
.ложените задачи.
\ — Какво има да ми пречи?

нашето самоуправмтелно об 
щество, а особено в ЮНА, от

ти
&

те

нещо... ЗаЛюбо Вучкович

САЛДЖИЯТА РАДЕ

— Един’ от най-трудните дни 
на моето воюване беше преми 
навалете на Дрина през 1943 
година. От Сърбия трябваше да 
минем в Босна. Това стана ня 
нъде в околността на Зворнин. 
На левия бряг на Дрина бяха 
се разположили големи четни 
чесни съединения. Всички на 
ши опити да минем Дрина се 
проваляха. Решение не нами
рахме. Някой ни доложи, нада 
леч, имало известен оплавджия 
на име Раде. Той излезе наш 
привърженин и ни изложи свой 
план кан да минем Дрина. По 
иска да приготвим материала, 
а после той ще ръководи с 
преминаване на реката.

— Противно на партизанския 
начин на воюване 
ния през нощта — аз реших 
Дрина да минем през бял ден. 
Заповядах преминаването да 
започне в 6 часа сутринта. Та 
ка и направихме. Предвождани 
от Раде — минахме бпагополу 
чно Дрина и не загубихме ни 
то боец. След това ненадейно 
нападнахме четниците и им на 
несохме голямо поражение.

За награда на Раде дадохме 
една крава. По-късно узнах, че 
четниците го заловили и го за 
клали нато разбрали, че той 
ни помогнал да минем Дри
на...

а•ин

ден на ден на младите се она 
зва все по-голямо доверие — 
назва другарят Жарков, обясня 
вайни начина, по който за крат 
но време е спечелил авторитет 
и доверие на командирите и 
войниците в своята част.

— В началото някак ми беше 
скучно. Нали знате нак е? Тео 
ретическите знания, знаковете, 
чертежите, цифрите трябваше 
да приложим на практика. Най 
стина, в училището имахме 
много практически занятия, но 
все пак... Там ако сгреши след 
ва слаба бележка и възможност 
на следващото упражнение да 
се поправиш. Но тук не смее 
и да се помисли за грешка. 
Това би било фатално за 
челеното доверие. Затова за 
всени час най-внимателно се 
подготвям. Когато в нещо не 
съм най-сигурен, съветвам се 
и договарям с другаря Марко 
вич и останалите

от държани

СРЕЩИТЕ МИ С ТИТО

— През време на войната 
имах две срещи с другаря Ти 
то. Първата беше кратка, но 
втората е интересна — започ 
на Зучнович в отговор на въ
прос на един ученик да разна 
же нещо за срещите си с дру 
гаря Тито.

Това беше оо време на пета 
та неприятелска

твър

полковник

Матея Андонов Взводният Петър Жарнов
офанзива. 

Другарят Тито беше ранен, а 
и аз бях ранен. Партизански 
части се бяха разположили на 
Вучево и бяха нанлали огън и 
грееха премръзналите си но
зе. Други ядеха малко нагрято 
консно месо и сремуша. Като 
ме видя, другаря Тито каза 
строго:

— Мално жертви дадохме, 
та сега и огън сте нанлали, да 
откривате своите позиции на 
враговете?

— Това не са „моите” дру
гарю комендант — отговорих.

— Все едно: ти си партизан

спе
нападе-

Титови стипендианти 

трудова бригада
иомандири, 

които винаги с удоволствие ми 
помагат.

Как избрахте войнишката 
професия?

— Това стана някак 
нно. От дете докато бях 
вното

спонта- 
в осно

училище, обичах да гле 
дам войсна на филмите 
телевизията. Като 
бичах да стана

Стипендиантите на 
фонд в Ниш

Титовия Тази младежка бригада ще 
съчиняват стипендианти на Ти
товия фонд от целия Нишки ре 
гион. Бригадата ще вземе учас 
тие в една от съюзните трудо
ви акции.

или по 
юноша зао-

взеха решение да 
организират първа югославска 
трудова бригада

член на един 
от колективите на ЮНА. В 
царят ред и дисциплина, про
пити с другарство... По-късно 
записах средно военно учили
ще, завърших го успешно и ето 
— осъществи се 
ми. Така и

сни комендант и не трябва да 
позволиш това.

Огньовете веднага бяха 
сени.

Един премръзнал боец, без 
да разбере добре нареждане
то, не искаше на направи то
ва: Не мснам да го изгася до 
ри и Тито да ми заповяда.

— Именно лично Тито ви на 
■режда!

Тогава той посрамен взе, че 
веднага изгаси огъня...

от стипендиан тяхти.
ПОБЕДА БЕЗ ЗЪРНО БАРУТзага-

— Рядко се случва да се спе 
чели битка без кръвопролития 
— наза Вучкович, отговаряйки 
на въпрос да разкаже 
за партизанския начин на вою 
ване. Обаче и това се случи. 
Това стана през 1943 година, 
на планина Озрен в Босна. То
гава командувах с Втора дал
матинска бригада. Тя има 
ше много добър духов орке
стър. Заповядах добре да за-

МЛАДЕЖЛИ И ДЕВОЙКИ, 
ПИШЕТЕ ЗА СВОЯТА 

СТРАНИЦА

желанието 
предвиждах: тряб

ва много да се работи, 
така може

нещо Само
да се постигне вси

Но не ечно. трудно, ано се 
обича работата и професията. 
Успешното изпълнение на зада 
чите е най-голямо удоволствие 
и празнание. Това е най-хубава 
та награда — наза накрая взво 
Димят Жарнов.

Й. Цвиткович
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ПИСМА

ВСЕМОГЪЩ ЛИ Е ДИРЕКТОРЪТ? По-голяма помощ на 

стрелческия спорт
Спортната стрелба 

спорт. Но като се г 
неговото значение и 
всенародната отбрана, специал 
но в една крайгранична община,

______ каквато е Димитровградската,
трябва да се направи всичко да 
продължи дългогодишната ус
пешна традиция.

Неотдавна това изтъкна на 
едно заседание в Димитров
град председателят на Стрел
ческия съюз на Сърбия, 
рал Радомир Божович.

На заседанието 
ха председателите на ССРН,
Синдикални.-, съвет, Общността 
на интересите I 
култура, Общинското 
ко дружество,
членове на общинското друже
ство и др.

Главно бе обсъдена досегаш 
ната дейност на стрелческата 
организация. В Димитровградс
ка община работят седем (7) 
стрелчески дружини с над 600 
членове. Дейността си осъщес
твяват чрез различни съревно
вания по случай 
празници и други 
манифестации, канто и чрез об
щинските съревнования на пио 
нерите, юношите и младежта.
Общинсният стрелчески 
е взел участие и на републи
канските състезания.

Домакините изнесоха и проб

По повод Деня на Военноаъз 
душните силн и протнввъздуш 
ната отбрана младежката орга 
низация при тези части в Ди 
митровград съвместно с 
?® „ССМ организираха VII 
(традиционен) турнир по след 
ните спортни дисциплини: 
лък футбол

позволил залата)? Или 
ои това 
ВО той 

Накрая:

може
последица, че ПЪР 

на е попитан?
' дали с това унпрппя 

сътРУДничеството, особзно ко-

струнтЗпм3 Аума За Разлицни РУ УРИ' нанвито са работни
™аде,шГРиЙСКа’ СРеЛНаШ"олсна

е е скъп 
има предвид 
.> място във

лемите, с които се среща тази 
организация в своята работа. 
Най-голям проблем представля- 

недостигът на финансови 
средства. Последица на това са 
недостатъчните пособия и рен 
визити. Няма и добре уредено 
стрелбище за редовни упраж
нения и съревнования. Също та 
ка липсва и по-голяма ангажи 
раност на отговорните хора в 
дружеството и извън него.

На заседанието се дойде до 
извод, че помощта от 10 хиля 
ди динара, които на дружест
вото дава Общинската снупщи 
на, е малка. Занапред Общинс 
ката скупщина и Самоуправите 
лната общност по физическа ку 
лтура ще трябва да обърнат по- 
голямо внимание на тази спор
тна дейност в общината. В нея 
трябва по-дейно да се включат 
запасните военни

ОК младите от ДОНА? 
Взводен Стоян Савич

в а

Магазнмитема-
и тенис на маса. 

организирането на турни 
ра по тенис на маса представи 
тели на ЮНА и представители 
на младежта в града се отне 
нохме до „Тигър” — Димитров 
ФаД да предостави 
дето ще се играе тенис 
са. С представители 
съюзната организация 
ворихме и турнирът започна, 
според установената програма 
на 17 май 1975 година.

За съжаление

не са кръчми
В много

магазини 5т°сии™гРа*сна™ земеделска кооперация 
покупки. И това е добре Не е"? на“нео6хоДимите 
зи магазини не служат за ппет°бР о6аче' че някои от те- 
повече приличат н птчш пТ.?46""3 си дел' »се
газини по селата не м„гчт °Тре5>’телите “ повече™ ма-

в Г ви^ати^ма^^пп-иета3—а^|ра^0акия**"ЙЙ°Р^'^”аИаа

Предназначението“ «Ту""Тнего^даТеЧи
от няколко съседни села нГпп., снабдяват гражданите

Когато трябваше да се обединят трите 
поп^кЦИИ и еАН3, °бещаваше се, че снабдяването
вен магазин “ЗПадна обрз™°- Ссга назъришкият кооперати- вен магазин е почти празен. Въпросът за снабдяването е
лата тлина"™0 ЛЪ™ Н3 °тгоооРните °т кооперацията. Мина- 

I’"®"13 те се оправдаваха, че това е тана, защото няма 
гат6п С Д селото- Сега пътят е поправен и по него мо
гат да се движат трактори. Пътят е добър, но за другарите от 
кооперацията има друга „причина" _ лошо е времето Та- 
ка говореха през зимата. И това оправадание нена уважим. 
Но какво става сега? Пътят е добър и сух, а магазинът все 
още празен. Значи причината не е вече във 
пътя, а

има свои
гене-

залата, къ 
- на ма 

на проф- 
се дого

присъствува

по физическа
стрелчес- 

дългогодишни
вече на след

ващия ден 18 май, директорът 
на ООСТ др. Дабетич забрани 
да се играе по-нататък в тяхна 
та зала с мотивировка, че се 
създава безредие, което изоб
що не е вярно.

Последваха интервенции 
страна на ОК па ССРН, Синди 
ката и представителите на мла 
дежта и ЮНА при директора 
Дабетич, да се остане 
шението си, че там не може

командири, 
цивилната защита, бойците и 
младежта.

Накрая бе подчетана взимна 
та готовност за по-нататъшно 
тясно сътрудничество. Спорт
ната стрелба, като спорт е от 
особен обществен интерес и 
трябва да намери своето 
в нашето общество. В 
занапред трябва все повече да 
се включва работническата и - 
учащата се младеж — 
ето като заключение.

замеделски ко 
ще се

от

държавните
значителни

място
него

при ре

да се играе като заяви, зала 
та е тяхна и че няма право да 
се месят нито било кой друг.

Във връзка с това бихме ис 
кали да поставим няколко въ
проса. Преди всичко може ли 
директорът да решава 
стоятелно и да отменява реше 
ние на синдиката (той вече бе

СЪЮЗ

7_ времето и
небрежното отношение на компетентните в коопе

рацията към своите потребители. Да добавим 
Понастоящем в Назърица идват трактори 
леград траверси, но никои не може да се сети да използва 
тази възможност и да помогне на потребителите от 
далечено село.

при

3. Милевоще нещо. 
и нарат за Боси- 7?само- <това от- ОБЯВАМанол Янев

СРЕЩИ

40 ГОДИНИ ЛОВЕЦ ЗАГУБИХ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪР- 
- ШЕНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В С. БИСТЪР 

КАНТО И СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ЗАВЪРШЕ
НА ПЪРВА И ВТОРА ГОДИНА НА УЧИЛИ
ЩЕТО ЗА КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ 
В БОСИЛЕГРАД. ПО ТОЗИ ИАЧИН ГИ ОБ
ЯВЯВАМ ЗА НЕВАЛИДНИ.

Ако 75-годишният Стоян Христов от На- 
шушковица сега изглежда много по-млад и 
крепък ако и днес може с младите да оти
ва на лов, да работи в къщи и изминава 
по 20 и повече километра пеша път, 
вероятно трябва да благодири на обстоя
телството че 40 години вече е страстен

Пенчо Стойнев,
„Груинсни път“ .Д67 — БОСИЛЕГРАД

то

* зУловец. ШШ11и11Ш11111Ш1111111ШПШШ1Ш!111!111ШШ|||1
— Колко ли години имам? — започна 

дядо Стоян шеговито — вместо да ви от
говорим на въпроса, преди две години за 
пръв път бях в пиротската болница на ле
куване. И докторът ме попита, както и вие 
сега, на колко съм години. Аз му казах, че 
имам 57 години. Той ми повярва. След на- 
то погледна в картончето и погледна годи
ната на раждането ми — 1900, се усмихна, 
заврътя с глава и отмина.

Дядо Стоян, когото в Нашушковица 
всички наричат незнам защо „Пушналото“, 
е твърде приказлив и за събитията от ми
налото говори с много подробности. Той 
може да се похвали, че е бил пръв пред
седател на Народоосвободителният отбор в

ансиоишно 
З&рохй

'Л<'
* 'т

Й ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
;■*.

! Заминават от Пирота
(Белград 
Ниш

часа Тръгват за Пирот в часав

№ 6.45 и 14,40 Белград 
5.00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 

14.40, 16,30 и 18,30

10,00 и 44,15 
6,30, 10,50, 13,00, СЗО, 

14,00, 17,20, 18,20 и 21,00 
14,10 
11,30

7,00, 14,30, 15,25

\

Крагуевац
Скопие

селото. 5.00 Крагуевац
Снопие

— Това беше през август 1944 година. 
Дойдоха в селото партизаните да формират г 1 
Народоосвободителен отбор. Събор. Събра- 
ха се всички хора. Аз още през деня бях ЯР 
осведомен за това и бях се подготвил. Тъй ЕЯ 

това бях във фашистката власт ГШ

ря 7.00
(Лесковац
(Зайчар

6.45. 7,00 и 12,00 Лесновац 
13.30 Зайчар

рнпяжовац 4.30, 13,30 и 15,45 Нняжевац 
зЗпопска баня 4,30 и 15,30 Звон, баня 
-Велина Бонинце 5,45 Велико Бонинце
= ,, 7'00 9-00- 12-00- 13,00 и 16,00 13.00. 15,30 и 15,50
ЬЬабушница 4,30, 5.00 5,45 Бабушница 

7.00. 9,00, 10,45, 12,00 13,00
* 15,30. 16,00, 18.00 20,00
=Д- Криводол 14,00
аДойнинци 15,00
1Т. Одоровци 100,00 14.30 Т, Одоровци

Велика Лунання 5,00 15.15 В. Лунная
гНишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор 
~Б. паланка на всеки час 
= от 5,00 до 22,00 
§ Димитровград

от 5,00 до 22,00

4,30
4,00, 5,40 и 12,00 

4,30 и 10,45 
7,30, 11,00,

Ег«1като преди 
и сътруднин на партизаните имах една не- 

която се завърши благополучно.приятност,
Още същата вечер партизаните, които не 
бяха запознати с моята дейност, исиаха от 
селото да бъдем наказан. Всички мълчаха. 
Аз бях между хората и чаках развръзка. А 
ногато партизанският номандир поиска да 
бъдем наказан, съседите ми като един ка
заха, че съм им помагал по време на оку
пацията ,,. Дойде ред да се избира Наро
доосвободителен отбор. Хората предлагаха 
членове за отбора и най-сетне предложиха 

Всични искаха аз да бъдем пред-

5,00. 5,45, 6.0Ц 
9.15. 10,00, 12,10, 14,10, 15,00 

16.00. 17,00, 17,25, 18,45 
Д. Криводол 
Дойкинци

'
нието с недоверие. Когато стигнахме в 
къщи той се убеди, чо за идването но пар
тизаните аз знаех още преди дпа дни. За
това бях заклал дво овци, подготвил хляб 
и първата вечер, когато партизаните доне
соха свобода на селото бяха мои

Въпреки това, чо дядо Стоян се старае 
да запази бодрия си изглед той е 
собствено нещастие, което разказва 
и по старческото лице се

4,30
4,30

6,00 и 12,00 
6,00 и 16,30 

6.30. 12.45. 17.00 18,45 
В. паланна на всени час 

от 5.00 до 22,00 
Димитровград на всени час 

,чп лпр п ОТ 5.00 до 22.00
Щ1РТ6’ 5; 8,00 12-00 Немска 5.10, 7,00. 9.00. 13.00“ 

*Вел гппп ' ' л ™ 22,10 13,55, 15’00’ 17'00’ 21 .°0. 22.50
В 900 11 ПП ?л°™7,15 Вел' село 5'10, 6'40' 7'50' 9’40

15,00,° 17,0о!° 1 з!0б!°21! 102,10 
^Цгржина 4,40, 6,05, 12,20 Държина 

14,10, 18,30, 22,10

ГОСТИ . . .

§
изживял 

с тъга
и мене. 
седател и избраха ме.

Дядо Стоян си спомня за още една 
случка от първата свободна нощ в тяхното 
село.

— След събранието трябваше да заве
дем партизаните на вечеря. При мене идва 
командира на отряда, нато при нов пред
седател на Народоосвободителния отбор и 

„Сега трябва да решите един ва- 
въпрос. Да разпределите 60 парти

зани на вечера в селото ...“ Въпросът беше 
веднага разрешен. Отговорих му, че всични 
партизани ще дойдат на вечеря при мен у 
дома. Той се изненада, но прие предложе

на всеки час
изписва

чал. В своя живот той е имал четири 
които са починали и двадесет деца, от мои 
то само седем са живи.

— И сега когато

пе-
Твмснажони.

ми стане тежко зарад 
това взимам пушката и излизам в синора 
край Нашушновица .,. Може нищо да но 
убия, може и заем да не срещна, но тъгата 
ноито нося малко забравим смитайки из 
гората ... И тана 40 години. В ловджийско
то дружество „Руй" важи 
старите и страстен ловец.

5,10, 6,30, 13,00 
14,35, 19,00 22,35казва:

жен Йеловица 5,00, 12,00 йеловица
Суново 4,30, 605, 12,30, 14,40, Суново 
Потровац 4,30, 14.10
М. Иовановац

12,50. 14,10, 19,00

7,00, 16.00 
5.10, 7,00, 13,15, 15,00 

5,15, 15,00 
5,10, 5,40,

за един от най- Пвтровац 
4.30, 6,05 М. Йовянонац

13,10, 14,50 20,00Б. Н. н!ШШ1тнннмии1 111Ш1ПШ1ШШ1
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В часове на отдих и почивкаЙЙ

I I1В 1I1 Щъркелите изчезват111В 11 В лета на Испания и Италия са 
по-добри.

Орнитолозите споменават и 
други причини. Една от тях е, 
че щърнелите, които зимуват 
в Африка, се хранят с един 
вид сиви скакалци, ноито са 
пръскани с арсенови пестици 
ди. Освен това много от птици 
те загиват при допир с прово 
дниците на високо напрежение

Датчаните правят всичко въз 
■можно, за да задържат щърне 
лите.

I правена пред опасността да го 
изгуби. В страната шрез 1973 

имало 52 семейства щър 
кели, през 1974 г — 40, дока 

били
600, а през 1895 г. — над две 
хиляди.

Основната причина за масо 
■во изчезване на птиците, из
глежда, е станалият по-влажен 
'И по-студен през 'пролетта и 
ранното лято климат на Север 
на Европа. Новите условия са 
опасни за малките на щъркели 
те — за тях сухите и по-топли

Щъркелите 
да изчезават от Западна Евро
па, търсейки удобства в запад 
ната част на Съветския съюз 
и на Балканския полуостров.

продължаватI11 г. е

то през 1939 г. те са

СИТНИ, ДРЕБНИ - 

КАТО КАМИЛЧЕТА
11111 (ОТ БОСИЯ ЕГРАДСКО)

— Не йе това кавена, Ман- 
%о — наза ми бай Вене, това 
йе продавница.

Са разбра, че у тия нрай, а 
нарочно у Назърицу, Ръжану и 
Райчиловци продавницете имаю 
биру, рекию, нонян и други пи- 
йенета, а немаю брашно, сол, 
и олио.

По-добре народат да не йе 
жедан, одглади се не мре ...

Седим у автобусат за Боси
леград. Ка се одкачимо од 
Промаю рено, са че се нагъл
там чие въздух по тия планин
ски урви. Тека занесен задре- 
ма... Ка се пробуди, одма се 
закашля. Бре кикъв йе тия въз 
дух, уж планински, а нещо ... 
А оно кво било пред мене се
ди йедно момче и пуши. Дим- 
та удара у пенджарат, и оно 
засецало^у дува право у мене. 
Зад мене седло йедно девойче 
и оно засецало йедан вилтер. 
Повърте се и онну кондунтаро 
тога.

— Дете, де кажи на тия тво 
йи путници да не пуше оти йе 
забранено у автобусите да се 
пуши!

Момчето сецну йоще йедън 
дим и одговори на кондукора- 
тога:

— Че врл>им цигаруту, ка 
- престане да пуши шоверат.

И верно ка се обърну има 
кво да видим: шоверат с йед- 
ну руку държи воланат, а с 
ДРУгу цигаруту.

И съга я предлагам да се на 
пише у автобусат по босиле- 
градски: „В рейсо на пътници
те е забранено да пушат, 
шоферо е позволено"! -

Строителни новости
те са основата на бъдещата 
сграда.

Вътрешната връзка с арматур 
но желязо осигурява здравина 
много по-голяма, отнолкото 
здравината на обикновените 
основи, а разположението 
на блоковете прави сграда 
та устойчива на земетърсения, 
като изключва въздействието 
на подпочвените води и влага 
та и икономисва материали ме 
жду 20 и 35 процента.

За пръв път такива фунда
менти ще се използват за из 
граждане на шестнадесететаж- 
ни блокове в Тбилиси, столица 
та на Грузинска съветска со
циалистическа република.

Ускорените темпове на стро 
ителство, движението за ино- 
номии на материали, и преди 
всичко изграждането на здра 
ви, трайни жилищни блокове 
поставят все по-високи изисква 
ния пред всички строителни ор 
ганизации. Грузинският инсти
тут за сеизмично 
нонетрунционни елементи пред 
лага за основите на многоета 
жни жилищни блокове да бъ
дат подготвени по промишлен 
начин бетонни блокове с пред 
вармтелно оставени 
през конто ще бъде прокара
на, а след това затегната, жел 
язна арматура. Разположени в 
определен ред съобразно пред 
варителния план и наподобя
ващи детски нубчета, блокове

•*
Ка смо при пийене да ви ка 

жем йоще йедну. Лани у всее 
никат писа дена у Босилеград 
за йедну годину се испию ми
лион шишетия бира. А у опщи 
нуту има 18 хиляди човека. То
ва значи, че свак човек испийе 
по 55 и половина бире. Ако 
пию и децата.

устойчиви

В Западна Германия все още 
се срещат 
Швеция и Швейцария са изче 
знали напълно.

Дания, която беше свързана 
с тях чрез приказките на Ханс 
Кристиян Андерсен, също е из

отвори,
тези птици, но в

*
Седимо пред „Кин-Стан“ у 

Босилеград с приятеле. Чове
ци дошли да си одъну од дома 
шне бри^е и да сърбну по не- 
кою чашку. А децата н>им, ли 
нема парк, играго си по улицу- 
ту. Час по час дойде по некойе 
дете:

— Тате, дай ми да си купим 
блок?
И човек вади паре и дава на 
детето.

Малко по-късно 
дете:

— Тате, дай ми паре да си 
нупим весник „Магазин“.

Ка накраят да си пойдемо, 
че кажу моите приятеле:

— Нека Манча плати пийене 
то, он йе одалеко и има паре, 
нийе ^и дадомо на децата 
блокове, весници и сладолед.

Тена я плати тия пут пийеже 
то. Бре, 1)яволйе тия босиле- 
градчаже.

а на

— Келнер, защо рекиените 
чашки са по малки от чашките 
в другите ресторанти?

— Така ви се струва, защото 
нашият ресторант е по-голям.

— Ето вее пети стрелям по 
този заек, а той не иска и да
мръдне.

— Не е глупав! Ако мърда е 
да го засегне някой твой ис- 
трел!

— Имате ли книга „Борба с 
кризата’’?

— Имаме. Две лири, моля.
— Две лири?! Но нали стру 

ваше само една?
— Това беше преди кризата.

Един професор, известен със 
своята разсеяност, сяда 
бърснарски стол:

— Моля да ме подстрижете
— С удоволствие, г- 

професор, но първо бих 
молил да свалите шапката си.

— О, извинете, не забеля
гах, че тук има дами.

— И още как, господине! Та 
•нали той през цялото време 
увеличаваше цената.

— Иоще 'как, господине! Та 
нали той през цялото време 
увеличаваше цената.

* *
Друг рабуш од Босилеград 

ударил на търговците. Ула 
зим у йедно заведенийе и се- 
дамо да пийемо по чащу. Бре, 
рено ама па навена. Све има: 
бира, рания, коняк, мастика, , 
лийьор и друго.

Седимо тека и по едно вре
ме улази йедна жена и се об- 
ърча къмто продавача:

— Дай, ми две йила брашно, 
йедно йило сол и олио?

— Немамо — 
давачт.

Я шъпну на другаратога дека 
се чудим нино жене туна тра- 
же брашно у кавену.

Не съм толкова млад за да 
знам всичко.

Учителят:
— Ногато времето е горещо, 

предметите се разширяват, а 
когато е студено — се свиват. 
Кой ще даде пример?

Ученикът:
— Ваканциите.

съм
иде друго

■*

*
Ако искаш да направиш не 

що повече за своето дете, то 
прави за него по-малко.

★
Срещат се двама 

женени отскоро.
— Жена ми знае да 

но не иска да се занимава с 
това.

— Това е много хубаво, моя 
та не знае, но готви.

за ^ приятели.
одговори про- готви,

Хората със строги принципи 
са като коли, пътуващи по релм <•

МАНЧА ои.
" *

на
Разговарят двама божи 

чани:
господин 

: ви по
— Нашият комшия за- 

Ниш да видиминал в 
внучетата?♦

На борсата след голямо над
даване се продава папагал.

Надявам се, че добре го
вори----- пита купувачът, когато
го получава.

— А не, заминал да опи 
та, черешите.

ГОДИШНА
ПОЧИВКА


