
Витто I С уназ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна републина Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

-» 86СТМИМ НА БЪЛГАРСКА Т А НАРООМОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ »
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ПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА МЛАДО
СТТА В 1977 ГОДИНАПреподавателският съ- 

>т нъм Центъра на ви- 
жите военни училища 
Белград на сесията си 

г 8 денември единоду 
ло прие решение на 
.рховния номендант на 
>оръжените сили на 
ФРЮ маршала на Юго 
1авия Йосип Броз Тито 
а се присъди званието 
жтор на военните нау

ЦЕНТРАЛНИ ТЪРЖЕСТВА 

В БЕЛГРАД
Манифестации в чест на 40-годишнината от ид

ването начело на Партията и 85-годишния рожден ден 
на другаря Тито

Централно събитие което ще определи характера 
на тържества "на Деня на младостта в 1977 година 
трябва да ръде 40-годишнината от идването начело 
на Партията и 85-годишнината от рождението на дру
гаря Тито. бе предложено на заседанието на Съю
зния отбор за чествуването на Деня на младостта под 
председателството на Азем Власи,
ССЮМ.

та въоръжена борба от 
до 1945 година като ра,в 
ивен партньор на съюз
ените сили, даде достоен 
>.сV към победата над фа-

председател на

Денят на младостта ще бъде ознаменуван и с 
редица други манифестации в републиките и покрай
нините. Тържествата ще бъдат в знак на 35-годишни- 
'ната от създаването на УСАЮ и тридесет години от 

младежката линия Ша-

юкрай това другарят Тито 
ви оригинално военно уме- 

» като диалектичеоко звено 
политическата и военната 

ателия, звено на единство 
обществено-икономичесни- 

морално-политическите 
*нните фантори във .войната 
въоръжената борба. С дал- 
зидните си решения във вой 
1 преломни моменти на На 
о.оосвободителната борба и 
здвоенното изграждане, о»а 
съдбовно влияние върху по- 

□.оносния изход на народо- 
зободителната борба и към 
стоянното укрепване на всеб 
гга отбранителна сила на на- 
!ТО самоуправително социа- 
стичеоко общество.

началото на изграждането на 
мац-Сараево.

Централното тържество ще се състои в Белград. 
Преди това ще станат тържества в републиканските и 
областните младежки организации.и

(Танюг)

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЮНА

ТЪРЖЕСТВЕНИ СЪБРАНИЯ, СРЕЩИ, 
СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

На 22декември те ще посетят 
и ще честитят празника им ра 
ботниците от организациите на 
сдружения труд в общината.

В чест на празника с групата 
ще се срещне и председате
лят на Общинската скупщина 
в Димитровград — инж. Борис 
Борисов.

По повод празоина е се про 
веде и тържествено заседание 
на Съвета за народна отбрана, 
на което ще бъдат върчени от 
личия и празнания на заслу- 
ли запасни командири.

Пред пионерите ще изнесе 
спомени от Народоосвободи- 
телната борба полковник Мар 
ко Шпирич.

Учениците от основното у- 
чилище и гимназията ще ра
ботят и писмена работа във 
връзка с празника, а най-добри 
те творби ще бъдат награден.

Ще бъдат организирани и 
опортни състезания между ра 
ботническата, градската, 
ската младеж армейците по 
спортна стрелба, тенис на 
са, шахмат, волейбол и малък 
футбол.

Тазгодишното чествуване на 
22 декември — Деня на Юго 
славската народна армия в Ди 
митровградска община ще бъ
де ознаменувано с тържестве
ни събрания, взаимни посеще 
ния, спортни състезания и т. н.

В навечерието/ на празника 
в Димитровград ще се състои 
тържествено събрание, на кое 
то за значението на празника 
ще говори РАДОМИР ГОРДИЧ, 
капитан от ЮНА. Ще бъде из 
пълнена и подходяща култур
но-забавна програма от учени 
ците в основното училище и 
гимназията. Тържествени съ
брания ще се състоят и в рай 
сините центрове на общината.

Войниците от граничните за 
стави ще посетят на 18 декем 
ври учениците от 
училище „Моша Пияде” и ще 

говорят за значението на 
празника. Учениците от основ 
ните училища ще върнат посе 
щението на войниците на 21 
декември.

Група войници и командири 
ще посети научуковата проми 
шленост „Тигь-р” в Димитров 
град.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 

ДОКТОР НА ВОЕННИТЕ НАУКИ
С личния си героизъм, хра

брост и решителност непрекъ
снато вдъхновяваше непоноле 
бимото становище 
те трудещи се, народи и народ 
кости в борбата за свобода, 
незавиоимсст и запазване на 
придобивните от соцмашстиче 
ската революция като по този 
,начин решително допринесе за 
изграждането на тяхнато висо 
но отбранително съзнание, ное 
то стана фактор за възпиране 
на всяка агреоия срещу наша
та страна.

Това богато и разностранно
обоснованиетоМножество инициативи и ма 

предложения за приема
на такова решение дои 

военните училища, по 
на ЮНА, от редо 

бойците от Народоо 
най-

втворчество 
на решението, което генерал 
Йованович прочете след това, 
е сгъстено в констатациите, че 
другарят Тито със своето во 
енно творчество даде изнлю 
чително голям принос нъм раз 

на нашата военна т© 
и практика о освободи-

сови
на нашинето

•доха от 
деленията 
вете на
свободителната борба и 
широката общественост а по 
повод организирането на след 
дипломни студии в .областта на 

дело и чествуване 
на 35-годишнината от въ- 

и създаването на

основнотовитието 
ория
телнта борба на народите в съ 
временната епоха.

им
военното
то Тито вДругарят 

най-тежките исторически усло 
за нашите народи откри 

сили за побе 
Народоовободител

селставието 
нашите 1ВЪоръжени оили.

Поради това началник Цен
търа на високите военни учи 
лища и председател на съве 
та генерал-полковнин Мирно 
Йованович в уводната си реч 
изтъкна, че съветът има голя 
мата чест като най-висш орган 
на военно-научно в вдовство 
може със своето решение да 
изрази това единно желание 
и безпределно уважение 
бов нъм другаря Тито, ноято 
той си е завоювил нато съра 

нашата победа през ос 
борба и ре- 

нато творец на

мавия
възможности и На заседанието на Съвета 

благодарност нае изказана 
другаря Тито за съгласието му 
да приеме това високо звание. 
Това нещо според единодушна 

на Съвета, ще бъде

доносната 
на борба и революцията и наче 

ЮНП поведе нашите на- 
нарордности във все- 

ноято със

А. Д.
ло на 
роди и
народна война, в 
собствени сили са извоювани 
национална свобода и незави 
оимост, изковрно е братството 
и единството и създадена но 
ва власт на работническата

оценка
изключителен подтик към по
нататъшното развитие на нау 
чната, теоретичната и изследо
вателска работа във военната 
наука, ще насочи тази дей
ност нато оонова да има име 
нню богатата Титова мисъл и 
дело, а тана също ще окаже 
влияние всички военни учили 
ща в присъждането на науч 
ни звания да изхождат от кри 

които ще бъдат Д°‘ 
на първия нооител на

БОСИЛЕГРАД

ГЛАВНОТО ТЪРЖЕСТВО 

- В РИБАРЦИИ ЛЮ

класа.
Като върховен номендант и 

стратег на Народоосвободител 
ната война и революцията дру 
гарят Тито изгради концепция 
на всенародната отбрана и ця
лостни философски, 
политически и 
гледи въм 1__ 
та на страната, нато творче
ски развива марксистката нау 
чна теория в тази област. От 
партизанските отряди нато тра 
ен облик на организиране на въ 
станичесните маси създаде ар 
мия от нов тип. която в непре

тег на
вободителната
волюцията и   __
концепцията на всенародна от 
брана.

Извънредно широкото и все 
странно творчество на другаря 
Тито и ролята му във водене
то на нашата народосвободи- 
телна борба и следвоенното 
укрепване на отбранителните 
оили на нашата страна са из
вестни не само на числящите 
се нъм нашите въоръжени си

културно-художествена програ 
ма в която ще участвува и 
танцовия състав при основно 

Димит-

Чествуването ще започне на 
19 декември с футболна оре 
— - между футболния отбор 
,уМладост" и отбора на грани 

гарнизон. В рамките на 
чествуването спортната програ 
ма ще продължи с шахматен 
турнир, в който ще се състе 
зават граничари, ученици и 
милиционери.

В навечерието на Деня на 
ЮНА в Босилеград ще се про 
веде тържествено събрание с

ща училище „Георгитериите.
СТОЙНИ
това високо звание.

тоидейни, ров .
На 22 декември, в чест на 

Босилеград по тър
чниявъзI класови 

войната и отбрана- празника, в 
тестван начин ще бъде даден

новопостроеният
в чиято

Тържественото провъзглася 
ване на върховния комендант 
за доктор на военните науни 
ще сй състои в Центъра на вие 

военни училища по по-

употрюба 
хотел „Б" к 
изграждане 
низон ще

на
категория, 

на граничния гар 
бъде подписани гра

3 стр.)
шите
вод 35-годишнината от създа
ването на ЮНА.

(Следва на

ли но и извън страната.



АКТУЛЛНОша мг
Изпълнителния коми-

гш. ЦК из 
юбилей)

(Решение на
тет на Председателството
СЮК за ознаменувяне на този

навършват 40 години 
По този1977 година се

от идването на другаря ° Председателството

ЯТ8
т^"аВна3аСь0ГзГиаУноНмунИистите и революционната

дейност на другаря Тито.
констатира се, че ознаменуваното  ̂тоз^важ^н

юбилей е удобен ^“Теоретическата иидей-
ност при проу и революционната борба на
ио-политичесна същност \р и творчеството
СЮН влияние на идеите, инициативите и *

^е^нгжнира^^борбат^^^но-натетъшшГ ун^Щ1Мне^|а

соицалистичесното амоуправление, Р народно-
братствето и единството на 1'ашит®|»апр°^чИесНнаР1ого- 
сти и за още по-пълна изява на социалистическа 
славил и нейната необвързана политина в света.

През идната

А. Гърличнов и С. Доланц 
НА ЦК СЮК

Другарите Тито,

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
за пълна изява 

в Юго-Този юбилей е удобен момент
на българската народност

социалистическа Юго- 
СЮК

на постиженията и 
славия. Защото всични именно в 
лавил провеждайни последователно линията «а

да бъдат в тясна връзка с юбилея — ^годишнината 
от идването на другаря Тит0 начело на Партията.

Приет очетът за посещението иа 

Л. Брежнев в Югославия
зата на стриктно зачитане на 
принципите на 
незавиоимостта, равноправието 
1И ненамесата, при зачитането 
на различните пътища в социа 
листичесното строителство и 
различната международна пози 
ция на двете страни. Констати 
рано е че съществуващите ра 
злики не трябва да представял 
ват пречка за уопешно разви 
тие на отношенията между две 
те отрани и партии, което ве 
че потвърди прантината.

Всични тези становища и 
принципи бяха потвърдени и в 
съвместното югославско-съвет 
ско комюнине и предс^вляват 
незаменима основа за успеш 
ното развитие на югославско- 
съветските отношения и сътру 
дничество. Такова развитие на 
югославско-съветските отноше 
<ния и сътрудничество е в ин 
терес на двете страни и пар
тии, а също тана и в интерес 
на унрепване на равноправно
то международно сътрудниче 
ство, мира и социализма в 
света.

На заседанието са разгледа 
ни и някои други въпроси от 
международните отношения на 
СФРЮ и СЮК, встъпително из 
ложение за които изнесе чле 
нът на председателството на 
ЦК на СЮК Милош Минич.

На заседанието са обсъде
ни и някои други въпроси от 
областта на дейността на Пред 
седателството на ЦК на СЮК.

Под ръководството на пред
седателя на Съюза на югослав 
ские комунисти Йосип Броз Ти 
то на 9 декември в Белград се 
състоя 25-то заседание на 
Председателството на ЦК на 
СЮК.

На заседанието е разгледан 
отчетът за приятелското посе
щение на генералния секретар 
на ЦК на КПСС Леонид Бреж 
нев в Югославия.

Встъпителна реч на заседа 
нието даде другарят Тито.

в ООН ПРИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПЕТАТ)\ КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ ВКОЛОМБО

суверенитета,нареч 
Тито. Отче

Встъпителна 
председателя 
та обоснова д-р Аленсан 
дър Гърличнов.За никои 

въпроси от обла
стта на международните 
отношение говори Милош 
Минич.

През пролетта на 1978 година - 

„.разискване за^разоръжаването
други

да се съблюдават становищата 
и позиците надвет е страни по 
актуапните международни 
проси и въпросите по въпроси 

международното работ 
ническо и комунистическо дви 
жение. То положително оцени 
резултатите от това посеще
ние и подчерта неговото зна
чение и полза за развитието 

Съветския

и попаднала на твърде благо 
приятна почва.

Пълно оправданеие доживя
ва и основият мотив, от който 
се излезе от Коломбо: да се 
прекрати надпреварата във въ
оръжаването, която е пряка 
опасност за световния мир и 
която поглъща огромни сред
ства, така необходими за ико 
номически и социалния нап
редък на човечеството. Движе 
нието на необвързаните счита, 
че ООН трябва да създават 
перспективи за създаване на 
свят без оръжие, на премах 
ване на надпреварата във въ
оръжаването.

Ангажирането на Югославия 
в тази акция е голямо. 1я под 
готви първоначалната версия 
на проекторезолюцията, която 
в главни черти бе одобрена 
и от последната сесия на ОН. 
Координационно бюро на дви 
жението на необвързаните с 
успех води тази акция. Още 
в самото начало на същата, 
Координационно бъро си по 
стави за задача дасе вземе 
решение за свикване на спе 
циална сасия, която да се лри 
еме чрез консенсус, без гла 
суване, което предпоставяше 
дълги и упорити преговори с 
много от заинтересованите фа 
ктори.

Какъв успех е постигнат го 
дори и факта, че на последна 
та сесия на Генералната онуп 
щика на ООН имаше 75 стра 
ни, които гласуваха този въ
прос да се внесе в дневния 
ред на специалната сесия на 
ООН през май-юни на 1978 го 
дина:

Освен огромния брой нео
бвързани страни, към предоо 
жителите на тази резолюция 
се приключиха 0Щ© Австралия, 
Австрия, ГФР, Италия, япония, 
Холандия, Норвегия, Испания. 
Швеция, Румъния, Турция и 
Филипини.

В началото на декември та 
зи година в Обединените на- 

постигнато общо съгла 
май или юни 1978

въ
ции е 
сие през 
година да се състои специал 
на сесия на Генералната скуп 

на ООН, посветена на

те на
Обоснование във връзка с от 

секретарят в Из 
комитет на Пред 

на ЦК на СЮК

чета изнесе 
пълнителния щина

проблемите по разоръжаванеседателството 
д-р Александър Гърличнов. Вър 
ху отчета е водена изчерпател 

дискусия.

то.
,на Югославия и 
ството между социалистическа, 
самоуправителна и необвърза 

Съвеския

Общ договор е осъществен 
в Главния политически коми
тет, в който имат представите 
ли всички страни-членки на 
ООН. Остава още формално 
да се решава по този въпрос 
в пленума на Генералната скуп 
щина. Но след общото съгла 
сие без гласуване да се одо 
бри предложението на Петата 
конференция на движението 
на необвързаните страни за 
свикване на специална сесия 
по разоръжаването, това ще 
бъде само формално.

По такъв начин акцията от 
Коломбо 
със създаването на необвър- 
зването на Белградската конфе 
ренция
приключена. С това силно на 
дело се потвърждава една ини 
циатива. дошла .в правия час

на
одобриП редседател ството 

констатира, че югославско-съ- 
ветните разговори, преминали 
в атмосфера на приятелство, 
взаимно уважаване и отнри- 
тост дадоха възможност все 
странно да се разгледат въпро 
сите от от областта на югослав 
ско-съветските отношения и

на Югославия и
съюз.

Разглеждайки досегашното 
развитие на отношенията и съ 
трудничеството между СФРЮ 
и СССР, СЮК и КППС, Пред 
седателството. констатира, че 
те се развиват уопешно и в ин 
терес за двете страни.

Председателството потвърди 
готовността за по-нататъшно из 
дигане на приятелското все
странно югославско-съветсно 
сътрудничество, за което съ
ществуват добри условия. Пред 
седателството изхожда от об 
стоятелството, че подобряване 
то на югославско-съветските 
отношения и сътрудничество 
може да се осигури върху ба

сътрудничество и по-цялостно

шшт зародила се още
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с успех ще бде

ЮГОСЛАВСКО-ИРАКСКИ ОТНОШЕНИЯ

СРЕЩА ТИТО - СА ДАМ ХЮСЕИН
Президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито на 13 т. м. 
прие пребиваващият у нас под 
председател на Съвета на ре 
волюционното номандуване на 
Ирак и заместник-тенерален се 
кретар на иракската БААС пар 
тия Садам Хюсеин и води с 
него двучасов разговор.

трябва да се насочи към пре 
кратяване на борбите в тази 
страна и последователно прет 
воряване в живота на реше
нията <на арабските договори 
в Рияд (и Кайро, нанто и нъм 
укрепване позицията на Пале 
стинсната освободителна орга 
низация. нато единствен пред 

. ставител на палестинския на
род.

•В разговорите Тито — Садам 
е разгледана и активността на 
необвързаните страни и даде 
на пълна подкрепа на един
ството на необвързаните надви

жението Също така размене 
ни оа информации за външно 
политичеонат.а 
двете страни.

|Президентът Тито и подпред 
седателят Хюсеин Садам с у- 
доволствие са нонсатирали, че 
двустранните отношения меж 
ду Югославия и Ирак ое раз 
викат уопешно, нато са ое съ 
глаоиши сътрудничеството меж 
ду двете страни и занапред 
всестранно да се развива.

В разговорите е взел уча
стие и председателя на Съю
зния изпълнителен съвет Дже 
мал Биедин.

активност на

Разменени са мнения по ре
дица въпроси от сегашната ме 
ждународна обстановка, 
циално внимание 
на положението в Близкия из
ток. Оценено е, че в сегаш
ния етап

Спе
е посветено

ливанската криза
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СВЕТОЗАР МИЯИЛОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУОБЩИНСНАТА 
РЕНЦИЯ НА СНС НА ЮЖНОМОРАВСКИя РЕГИОН В ЛЕСКОВАЦ

КОНФЕ-

ДИМИТРОВГРАДСКАТА 

МЛАДЕЖ МЕЖДУ 

НАЙ-ДЕЙНИТЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ЙРЕ0БРА30ВАНИЕ 

НА СЕЛОТО В ПРЕДЕН ПЛАН
МИЯИЛОВИЧ, 

председател на Републиканска 
та конференция на Съюза на 
социалистическата младеж на 
Сърбия и ДРАГОСЛАВ СТОИЛ 
КОВИЧ, член на Секретариата 
на РК ма ССМ на Сърбия посе 
тиха Димитровград, където 
проведоха разговор с членове 
те на политическия актив към 
Общинската конференция на 
ССМ.

В разговорите между друго 
то бе изтъкнато, че по прецен 
ка на Републиканската конфе 
ренция на ССМ младежката 
организация в Димитровград- 
ока община е една от най- 
активните, както в региона та 
ка и в Републиката.

Говорейки за дейността на 
организацията председателят 
на О.К на ССМ в Димитровград 
— Николай Пейчев най-напред 
изтъкна работата на първични 
те организации по селата кои 
то са твърде дееспособни и 
покрай малобройността им. По 
нататък в изложението си 11ей 
чев подчерта, че главно ударе 
ние в работата на организация 
та е сложено върху увеличе 
нието на акционната мобил
ност на младежта от всички 
среди. А тази цел се осъщес 
твява чрез различни дейности 
и акции на организацията. По

СВЕТОЗАР този начин се и формират 
здраво определени социалисти 
чески личности. В тази насо 
Ма като пример беше изтъкна 
то, че около 400 млади хора 
са обхванати с различни ви
дове идейно-политическо обра
зование, а цел е да се внлю 
чат всички младежи и девойт

Заседание на Междуобщинсната конференция на СКСнасрочено за 21 денември

на Междуобщинсната конфе
ренция, което ще се проведе 
.на 1 денември т. г.

Централен въпрос, който ще 
обсъди Конференцията и кон 
кретизира задачите пред кому 
нистите в региона, е подобре 
ние на селскосто стопанство и 
социалистическото преобразо
вание на селото.

Секретариатът на 
общинсната конференция 
СКС в Леоновац съвместно с 
Председателството на Конфе
ренцията, секретарите на об 
щиноките комитети и предста 
вители на Регионалната стопан 
ока камара на заседанието си 
от 9 т. м. разгледа материали 
те за предстоящото заседание

Между- за на комунистите и на вси 
чки организирани социалисти 
чески сили. То изиснва дълго 
срочни планомерни и организи 
рани усилия, всеобща дейност 
в провеждането на аграрната 
политина и в този регион.

Южноморавокият регион изо 
става зад общото развитие на 
стопанството в страната. Но 
той има и нянои спещ/фичкИ 
отлики, които предлагат .добри 
възможности за стопанисване 
в планинските и полупланин
ските райони в 
производството на храна жи
вотновъдството и други отра
сли. '

Сдружаването търси тю-широ 
ни простори на действие — 
бе изтъкнато на заседанието.

на

ки.
Освен това опело 250 девой 

ки и младежи са участници 
акцията .Младият” работник
— самоуправител”, а в „Май 
ските срещи” са взели уча
стие над 2000 млади от наша
та община и около 250 младе
жи — представители на наро 
дите и народностите в Репуб 
ликата.

Организирани са и редица 
спортни турнири от които най- 
значителен е турнира по малън 
футбол „Александаър Пейчев
— Аца", с над 400 участници 

Също са организирани и кул
турно-забавни програми в гра 
Да и
_Бяха изтъннати и някои про 

блеми, от които доминиращо 
заема липсата на поме

в

овощарство

Политината на Съюза на ко
мунистите в областта на соци 
алистическото преобразование 
на селото е ясно определена. 
Но тя трябва да получи кон 
кретни форми и изява във вся 
ка община, всяка местна общ 
ност — бе подчертано на за
седанието. Комунистите тряб
ва да бъдат единни в тълнува 
нето на политиката на СЮК 
и на разпоредбите на Закона 
за сдружения труд. Това ще 
допринесе за укрепване на об 
ществения сентор в селскосто 
ланското производство, за уве 
личение на 
стта на тРУДа. селскостопански 
те труженици да станат истин 
ски стокови производители. Но 
с декларативно застъпване за 
социалистическото преобразова 
ние на селото без сдружава
не на труд и средства не може 
да се постигне много. Необхо 
дима е нонкретна дейност във 
всяна общинска, всяка първич 
на органиазция и от 
член на СК в изнамирането на 
най-подходящи форми в духа 
на Конституцията и Закона за 
сдружения труд.

по селата.

място
щения. Този проблем е парлив 
години наред, а с разрешаване 
то му всъщност ще се обезле 

основни условия за _ нор- 
организирана дейност

чат ЛЕСКОВАЦ: Център на Южноморавсния регион разпо
лага с големи неизползвани възможности за интензивно сел

скостопанско производство
мална и 
на младите.

Христина Панайтова

В материалите за заседание 
то на Конференцията се изтъ 
ква, че е създадена не само 
политическа атмосфера, но и 

базаНОВИ БЪЛГАРСКИ ФАЛСИФИКАТИ п роизводи тел н о-

материално-техническа 
за изграждане на нови отноше 
ния в селското стопанство вВестник ..Нова Македония" 

пише, че това представлява 
втората поредна полемика, коя 
то върху тази тема повдигат 
българските историци. През е- 
сента беше нападнат съвет
ския историк Давид Мелцер, 
поради твърдението му, че вой 
чки в България, които се обя 
вяват против Берлинския _ кон
грес, Букурещкия и Ньойския 
договори могат да бъдат ока
чествени като реваншистки и 
великошовинистни.

Раздухване на известната антиманедонена кампания, която 
по-дълго време се води в със една България

региона върху утвърдената ли 
ния на СЮК и решенията, но 
ито предлага Законът за сдру 
жения труд. Развитието на то 
зи стопански недостатъчно ра 
звит край главцо ще се опира 
върху собствени сили и въз 
можности при съответна 
мощ на по-широката общност.

Ускореното социалистическо 
преобразование на селото изи 
еква постоянна акция на Съю

тълкуват по свой начин, твър 
дейни че „тогавашните българ 

правителства 
рали идеята за ц.
•кедония като единствен начин 
да се освободи българсното на 
селение в Македония и присъ 
едини към България’.

Софийският кореспондент на 
„Нова Македония” тези дни пи 
са за най-новото издание на 
Института по балканистика на 
Академията на науките в Со
фия, публинувано пдо заглави 
ето „Студия балканина". Въ 
преки че не могат подкрепят 
становищата си с документи, 
българските историци и 
път „гарантират", че техните 
твърдения са 
ни и правили

са толери 
автономна Ма

онн всеки
по-

Ст. Ст.
казваСледователно — се 

„Студия балканина”
автономна Манедо-

този ло-в
зунгьт за 
ния изобщо не е имал анти 
български смисъл, 
твърдят
историци. При това 
балканина” посочва 
на Драган Ташковсни. 
Пандевски, Илиме Джамбазов 

Александър Христов и 
Полянсии,

Нашата концепция на развитието и инономиче- 
политина могат да бъдат насочени само към все 

по-голямо участие в международно разделение на 
което се изхожда от вътрешните фантори, 
единният югославсни пазар, възможно

Но — пише окопският ежед 
както и в случая

единствено точ
и;;: невник

С Мелцер. така и сега в по
лемика с македонските истори 
ци, българсните автори споме 
нават наведените имена само 
като второстепен пример 
„пристрастно” тълкуване на те 
зи тананаречени „недостатъч
но разяснени исторически въ
проси”.

скатананто днес
някои чуждестранни 

„Студия 
имената

Например понятието автоном 
на Македония, съдържащо се 

програмните цели на ВМРО 
(Вътрешна македонска револю 
циани а организация) и в нянои 
други политически организации 
и групи, появили се в Манедо- 

към края на миналия и 
в началото на този век — те

труда, при 
нанвито се
голямата оптимализация на производството и разделе
нието на труда в страната. Пряко е необходимо раци- 

ползуване на домашните източници, значител
но по-уснорен ръст на производителността на труда и 
интензивиране на потенциалите на труда и знанията. 
В инономичесното сътрудничество с другите страни и 
с икономическите групации е необходима дългосрочна 
ориентировна нъм уравновесеност и нъм регионално 
разпределение, ноето ще укрепва елементите на на- 

икономическа и политичесна независимост и на- 
политика на неоввързване. Това изиснва уснорено 

и много по-голямо анга-

в Манол за
онално

ски,
Христо Андонов — 
видни македонски историци.

ния
„Българите 0т Македония — 

пише между другото в споме 
натата студия — издигнаха ло 
зунга за автономна Манедония 
в момента, когато вече съще 
ствуваше независима българска 
държава. И с този лозунг те 
искаха да се повтори приме
рът с присъединението на Из 
точна Румелия (части от Тра 

днешна НР България).
По-точно, според тях. този ло нов иурс нд БЪЛГАРСКАТА МИТНИЧЕСКА СЛУЖБА 

бил начин за освбож-

ГЛАВНОТО ТЪРЖЕСТВО 

- В РИБАРЦИ
шата 
шата
завоюване на нови качества 
жирне на творчеството във всични области.

(Из отчета на Председателството на СФРЮ, ре- 
Снупщината на СФРЮ на 26 ноември т. г.)□гледан в

тят сбратиментите гранични но 
им честитят праз(От 1 стр.) НИЯ влентиви, ще 

нина и връчат подаръци.
По случай юбилейния праз

ник централното общиноно тър 
жество ще се проведе 
вата „Рибарци". Това ще бъде 

от най-големите търже 
Нишка армейска област. 

Тук ще се състои голям, ми- 
заставата „Рибарци” ще 

получи името на народния ге 
рой Симо Погачаревич. По то
зи повод Културно-художестве 
ното дружество на Мебелната 
фабрика „Оимпо" от Враня, 

предаде културно,забавна

моти за побратимняване на ня 
колко стопански 
от Лесковац, Враня и Влади- 
дичин 
ви в

зунг е
дение и включване на поробе 
ното българско население, кое 
то все още се намирало под 
властта на ооманлиите".

организации 4 лева-към 100 динарав заетаХан с граничните заета 
Босил вграден а община.

славия. В последно време бъл 
гароните митничари 
буквално всичко каквото 
изнася от тази страна с излю 
чение на сувенири. Митото се 
плаща в левове. По този на
чин на туристите е по-изгодно 
сувенирите, купени в НРБ да 
им бъдат конфискувани.

Такова отношение на българ 
ските митнически 0Ргани към 
нашите граждани и туристи има 
за последица значително мама 
ление на пътуването в съседна 
България.

едно 
ства в От по-дълго време от наши гра 

НР Бълга 
митнически 

обезателно да

селоностопанПромишлено
комбинат „Делишес от Така в нъои черти — занлю 

„Нова Македония” — из 
тълнува-

обмитватждани, отиващи в 
рия, българските 
власти търсят 
обменят най-малко сто динара 
като получават само 4 лева, 
тоеот новата цена на лева въз 
лиза на 25 динара. При това 
положение мнозина наши граж 
дани недоволни се връщат от 
границата назад.

Ано някой от нашите граж 
дани се реши да не прекъсва 
пътуването се в съседната стра 
на, той има редица неприятно 
сти при завръщането си в Юго

ския
Владичин Хан ще се обратими 
с граничната застава „Пионир , 
Медицинския център от Леокр 
вац със заставата „Славче , 
Текстилната фабрика „Зеле 
Велкович” от Лесковац със за 
ставата „Груинци”, Елентрораз 
пределителното предприятие 
от Лесковац с „Джево” Мебел 
ната фабрики „Симпо с „Ри 
бзрци'' и Памучният комбинат 
от Враня със заставата ,,На- 
диняча”.

Представители от тези сто 
лански оРганизаЦии ще посе-

сече а
тинг, а глеждат „логичните 

ния” в „Студия балканина” за 
понятието „автономна Манедо
ния, на нейния народ и мане
донската история.

Следователно, нищо 
освен по-нататъшно раздухва 
не на известната антиманедон 
ска кампания, която от по-дъл 
го време се провежда в съсе 
дна България.

ще ново,програма.
На това тържество ще уча 

ствуват многобройни предста
вители на обществено-<по1ЛИти 
чесните организации от Южно 

Междуобщинсна 
В. В.

моравската 
регионална общност.

СТРАНИЦА 3
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НА СЪЮЗА НАНОМУНИСТИТЕПОСТЪПВАНЕ В РЕДОВЕТЕ
СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД без молбиМоже иДелегатската 

система 

трайна задача

да се 
на двойни

Междуобщинсната нонфе нови членове. ажн0 е
Ак,оза на номуни- и това —

та, комунистическа критика, 
борбата за развитие на 

социалисти-

* ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ
РАБОТНИЧЕСКО БОЛ- 

’ ШИНСТВО В ПАРТИЯТА

на
МОТо 
та ма
ренция на .
стито в Ниш дози дни. Пред 
приети са мерки всички общин 
ски комитети в региона на 
приемането на нови членове в 
СН да обърнат по-сериозно вни 
мание. На първо място те хцо 
съдействуват за приемането 
на повече работници в Сп.

Изтъкнато бе, че за постъп 
на Съюза на 

занапред молбата

на СъюзаДесетият конгрес 
на югославските комунисти по 
стави пред комунистите серио 
зна задач# в ония среди, но 
дото преобладава работниче- 
ство, и в Съюза на комунисти 
то трябва да преобладават ра 
ботници. Но и покрай това, че 
от Писмото на др. Тито и из 
пълнител но бюро в 15-то об

нъм
само-управителни 
чески отношения.

Трябва да се води постоя
нна борба за развитие на кри 
тика, която насърчава, която 
води напред, която подпомага 
грешките да се премахват. 

Като едно 0т лошите явло 
ноито тук-тамо со срещат, 

изрази желание за 
на Съюза 

е и кариери

През изтеклия тригодишен 
период от действуването на 
делегатсната 
ществена 
напред в

На поредната 13-та сесия на 
на Общинската 

Босилеград бяха 
няколко важни решения.

трите съвета 
скупщина

Еди™ от тях се отнася до съз 
даването на съвместен Секре 

за вътрешни работи за

е оссистема
значителна крачка 

практическата рабо 
та. Делегациите на местните 
общнооти в повечето случаи 
са били дейни, а с това и де 

Обаче, сериозни 
слабости има в действуването

13 вано в редовете
комунистите 
ще бъде само една от възмо 

но в ницакъв слу-

ния,
когато се
влизане в редовете 
на комунистите - 
змът. Има случаи, ногато от 
делни лица само по тези съ 
ображения подават молби.

Тази отрицателна практина 
най-лесно ще се съсича в но 
рена й ако се посвети повече 
внимание на подготовката за 

Съюза на комуни

щини в Нишки регион е напра 
вено много в тази област, все 
юще тази задача не е изплне 
на докрай.

Как се вършат 
за приемане но нови, овежи 
оили в Съюза но комунистите?

тариат
общините в Южноморавската 
междуобщинска регионална об 
щност. Също така е взето ре 
шение за създаване на Служ 
ба на обществен правозащти 

самоупрвлението. кои 
изпълнява тази длъж 

няколко общини от

жностите, 
чай и единствената. Много по- 
добре ще е ако с кандидати
те за постШване в СК се ра
боти като се извърши добра

легатите им

на делегациите в трудовите ор 
ганизации, които твърде ряд 

въкроси,

подготовки

подготовка.ко са разглеждали 
които е решавала Общинската 
скупщина. По такъв начин тех 

делегати на общинските 
сесии са изнасяли собствени

тник на 
то ще
ност за 
Бранения регион. С известни 
забележки и конкретни предло

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В СУРДУЛИЦА приемане в 
стите.

За какво се касае? /
На първо място трябва да 

по-тясно сътруд

ните

СЛАБА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕЛЕГАТИТЕ 

И ДЕЛЕГАЦИИТЕ
жения 'За изменения и допъл 

е приет Обществения
мнения.

Инак делегатите винаги са 
били дейни под точка „разни”. 
Изнасяли са най-различни и 
често твърде важни въпроои. 
Обаче те не са съгласувани в 
делегатската база и по такъв 
начин не са 
общ интерес за да се стигне 
до решаването им на Общин 
ската или нейните съвети.

На сесията се констатира, 
че все малко инициативи ид
ват от делегациите на местни 
те общности и оРганизаЧиите 
на сдружения труд по коит0 да 
решава Общинската скупщина 
и нейните съвети.

Делегатите заключиха зала 
пред да се отдели организира 
но внимание върху идейно-по
литическата работа с делега-

се установи 
ничество с младежките 0Ргани 

които именно са и раз 
за попълване редове 

СК.

нения
план на^ Южноморавската реги 
онална общност за период до 
1980 година. Делегатите взеха 
решение за ребаланса, н бюд 
жета за тази година и за вре 
менно финанейране на бюдже 
тните служби за приемане на 
новия общински бюжет.

зации, 
садници 
те на

Основно мерило за постъп 
на Съюза наработната група, която следе 

ше метода и работа на делега 
циите, нанто и в разисквания 
та, бе изтъкнато че материали
те които се изпращат на деле 
гатите са обемисти и трудно 
разбираеми. Констатирано е съ 
що така, че делегатите малко 
се чуват в скупщината, недо 
статъчно нонтактират с деле 
гациите и базата.

В заключение 
комитет на СКС в Сурдулица 
реши занапред да се предпри 
емат
на делегациите като се вкпюч 
ват в разрешаването на всички 
съществени въпроси. Първич 
ните организации на Съюза на 
комунистите ще трябва също 
да поведат сметка за работа
та на делегатите и делегации 
те. Изтъкнато е, че е необхо 
димо занапред да се устрой 
ват съвместни заседания 
първичните организации 
Съюза на комунистите и деле 

, гациите и изпълнителните тела 
на останалите обществено-по 
литическй организации, на ко 
и то съвместно да се обсъж
дат материали, които внася в 
дневния ред Общинската скуп 
щина и самоуправителните об 
щности на интересите.

В Сурдулица на 9 декември 
се състоя разширено заседа
ние на Общинския комитет на 
СКС, на което между друго 
то бе обсъдено действуване
то на делегатската система и 
някои проблеми в осъществява 
нето на самоуправлението 
делегатската . база и набеляза 
ни бъдещите задачи.

В работата на заседанието 
взеха участие ръководителите 

обществено-политическите 
организации, секретарите на са 
моуправителните общности на 
интересите, известно число рт> 
ководители на трудовите орга 
низации и секретарите на пър 
вичните организации 
за на комунистите.

Обща констатация е, че в 
действуването на делегатската 
система са постигнали забеле 
жителни резултати, но че съ
ществуват и сериозни пробле 
ми. От уводното изложение 
на Душан Стойкович, член на

ване в редовете 
комунистите трябва да бъде 
работата, резултатите, които 

постигнат на работ

представлявали

кандидатите 
но място, в обществено-лолити 

живот.бяхаС особено внимание
предприетите досе 

га мерки, резултатите, пробле 
мите и предстоящите задачи 
за саниране на. положението в 

предприя 
Босилеград. Делегатите

ческия
В никанъв случай не бива да 

се допусна партийният билет 
да служи само като „препоръ 
на” при настаняване на рабо
та, за задържане или получа 
ване

обсъдени 2

Общинският на по-добро работи* мяавтотранспортното 
тие в
дадоха пълна подкрепа на вси 
чки досегашни мероприятия, 

.взети от временното управле 
ние в предприятието, чиито чле 
нове е именувала Общинската

на сто.
Бе изтъкнато също така, че 

евимерки за активизиране и допуснатите грешки в 
денцията могат да създадат по 
грешна представа за социална 
та структура на Съюза на ко 
мунистите. Занапред тези гре 
шки ще се премахват.

на Съю

циите, за да могат след една 
да се изберат дейни

скупщина.
Твърде подробно делегатите 

досегашното дей 
на скупщинската си 
общината, учредена

М. А.година
членове в делегациите за скуп 
щинската. система в общината.

анализираха 
ствуване 
стема в 
на делегатски принцип.

на
на

В. В.

ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИОТ ДЕЙНОСТТА НА

Пълна отговорноет-от всеки комунист С. Микич

Изхождайки от този фант, 
първичната партийната органи
зация занапред ще търси пъл 
на отговорност от всеки свой 
член, който не изпълнява тру 
довите. обществените и само 
управителните си задачи — 
заключи се на заседанието.

комисии. Тосамоуправителни 
ва също има за последица ня 

въпроси доста бавно да • 
се разрешават. Информиране
то на всички трудещи се в та 
зи стопанска организация е ви 
наги редовно и качествено. По 
ради тази причина се случва, 
че не всички е известно с нои

Членовете на. Съюза на ко 
мунистите от първичната пар 
тийна организация в Предприя 
тието за обо-рат, производство 
и битови услуги „Босилеград 
обсъдиха някои от актуалните 
проблеми в тази най-голяма бо 
оилеградска стопанска органи 
зация.

Както и на някои предишни 
събрания и на последн оголее 
водиха конкретни разговори от 
насъщи се до укрепване на 
трудовата дисциплина като ед 
но от предусловията за осъще 
ствяване на по-добри делови 
резултати.

По мнение на членовете на 
партийната организация отдел 
ни лица от този трудов колен 
тив все още неотговорно изпъ 
лняват трудовите си задълже 
ния. Съществуващата дисци
плинарна комисия бездейству 
ва и досега не е предприела 
по-сериозни мерки срещу но 
сителите на тези отрицателни 
прояви.

Известни слабости в работа
та са проявили и някои други

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД
кои

Старите съдебни дела 

ще бъдат решеии
проблеми се среща трудовия 
колектив.

се отлага. Втор проблем е ек
спертизата, която е необходи 
ма в имуществените и други 
спорове. Вещите лица, които 
трябва да вършат експертиза, 
не искат да отиват в отдал е 
чените

Върху решаването 
старите” съдебни дела сега о- 
собено внимание се отделя от 
съдилищата. Такъв е случаят 
и с Общинокия съд в Бооиле 
град. в който работят трима 
съдии. Като стари съдебни де 
ла се считат онези, приети до Общинският съд е взел ре- 
края на 1974 година, а още не шение всички стари съдебни
са решени. Такива дела в Об дела да бъдат гледани в на- 
щинския съд в Бооилеград и- 
ма 122. Броят им не е голям, 
а до бавното им решаване се е обективна пречка за по-голя 
стигнало поради оправдателни 
причини. Между тях са и сле

на „по-в. в.

села.

чалото на идната година. Оба 
че. липсата на още един съдия

мата ефикасност на съда. 
Инан критериите на наказа

дните:
Много от страните в съдеб 

ните опорове * са плавно от се
лата и през по-голямата част 
от годината отсъствуват поради 
сезонна строителна работа. По 
ради това разглеждането им

телната 'политика, която прила' 
га Общинския съд при изда 
ване на присъдите са на до 
бро равнище. Такава е оцен 
ката и на Окръжния съд във 
Враня.

Сурдулица: Конфекция „Ниш” В. в.
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РЕШЕНИЕ НА ОС В БОСИЛЕГРАД
Числото на настанените на работа през 

изтеклите пет години се увеличи почти с 
един милион, така че през 1975 година има
ше около 4,8 милиона настанени на работа. 
През последните две години започна завръща 
не на наши работници от временна работа 
в чужбина.

. Успоредно с чувствителното увеличе
ние на работническата класа, налице са и 
другите положителни нейни характеристики, 
от които само някои могат да се изкажат с 
цифри. През четирите години (от 1970 до 
1974) проценът на работниците със средно 
и полувисше образование в общото число 
на заетите се 
слото на неквалифицираните работници зна
чително намаля.

(Из отчета на Председателството на 
СФРЮ На 26 ноември т. г.)

ЦЯЛАТА ОБЩИНА - ЕРОЗИВНА
Общинската скупщина в Бо 

силеград взе решение, според 
което Бооилеградсна община е 
провъзгласена изцяло за еро 
зивен край. Въз обнова на то
ва решение ще се предпишат

мерни за борба срещу ерози 
ята. Взимането на такова реше 
ние е било необходимо, тъй 
нато в Бооилеградока община 
ерозията все повече угрозява 
обработваемите площи и сто 
папските обекти.

Една от основните мерки в 
борбата с ерозията, която орга 
низирано ще се провежда, ще 
бъде залесяването на ерозив

ното землище с едногодишни 
и дългогодишни горски расте
ния. За провеждането на нЬоб 
ходимите мероприятия в тази 
област ще се грижи отделна 
комисия от специалисти по сел 
око стопанство и лесовъдство, 
която ще излъчи. Изпълнител 

Общинската
БОСИЛЕГРАД

•ния съвет на 
Скупщина.Формирана

комунална
инспекция

в. в.

ПОРАДИ НЕУРЕДЕНИ ПРОЦЕДУРАЛНИ ВЪПРОСИ:

увеличи от 55% на 60°/о, а чи-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР 

НЕ Е РЕГИСТРИРАННа съвместната 
Съветите на местните общно 
сти и сдружения труд на Об 
щинската скупщина в Босиле 
град взеха решение за създа 
ване на общинска комунална 
инспекция и определиха ком
петенциите й за работа. Меж 
ду другото тази .инспекция ще 
има за задача да контролира 

градската

насесия

за квалифицирани работници. 
Обаче копато цялата процеду 
ра за създаване на Центъра 
била завършена, констатирало 
се, че Отделението 
правна самостоятелност. I ю та 
зи причина обединяването не 
е можало да се проведе на 
начин, на който това е сторе-

Образователният център „И- 
ван Караиванов” в Босилгерад 
за оредно образование и за 
образование на квалифицира
ни работници от метално-обра 
тваемия етдел все още не с 
създаден, макар че работи от 
началото на тази учебна го 
дина. Това училище не е вне 
сено в реписътра на Стопан
ския съд в Лесновац. Без това 
не само, че формално не съ 

същевременно

нямало

В самоуправителния 

контрол най-добрите 

работници

поддържането 
чистота и ще се грижи за из 
правността и употребата 
комунално-битовите обекти. В 
нейна компетенция ще бъде 
разрешаването на водоснабди 
твлни проблеми, довеждането 
на ток и др.

Създаването на тази инспек 
ция е от голямо значение за 
Босилеградсна община, защото 
в комунално-битовата дейност 
досега имаше много нередно-

на

на но.
Къде е изходът?
Най-краткият път за създава 

не на Образователния център, 
който и правно-законно да за
живее е да се разшири дейнос 
тта на гимназията с образова 
ние и на нвалифицирани рабо 

от метално-обработваем

ществува, но 
се явяват редица трудности, 
спъващи работата му. Между 
другото по тази причина не 
могат да се учредят самоупра 
вителните органи, да се избе
ре директор, а 
проблеми и с осъществяване 
правата от областта на т.рудо 
устрояването в Образователния 
център.

Защо Образователният цен
тър не може да се регистрира?

Центърт бе създаден след 
обединяването на 
и Отделението на училището

тници
отдел. Такова предложение е 
дал и Републиканския просве 
тен инспектор.

Тези въпроси са могли да 
бъдат уредени и досега. Оба 
че компетентните лица не са 
проявили достатъчно ангажира 
не все докато не се е наме 

Изпълнителния съвет 
ОС в Босилеград.

съществуват
сти.

Снромен е опита от работа- 
самоуправителния работ

но тун-таме има и известни не- 
разбирания за неговото дей- 
ствуване.

Кава е основната задача на 
самоуправителния работничес
ки контрол?

Основна негова задача е не 
прекъснато да води сметна за 
осъществяване правата на ра 
ботника. Той трябва да сигна 
лизира за пропуските на събра 
нията на трудещите се. само 
управителният нонтрол трябва 
също да се грижи и за публи 
чността в работата на самоупра 
вителните органи.

СЕСИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

та на
нически нонтрол. В някои ор 
ганизации на сдружения тРУД

Ще се подобри 

снабдяването 

с хляб

той е в зачатъка си, в други 
се е отишло мално по-напред,

нагимназията оил в. в.

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

ЛИПСАТА НА КАДРИ-СЕРИ03ЕН ПРОБЛЕМт
на основните разходи и за ли 
чни разходи.

В Здравния дом 
че за лошото финансово съ
стояние причините лежат в не 
съответно регулираните финан 
сови отношения между Здрав 
ния дом и Самоуправителната 
общност по здравно осигурява 

обезпечи допълнителни

'Постоянният нидостиг преди 
воичко на лекари е последица 
надоста трудните условия 
работа и на опраничението въз 
можности младите лекари да 

в профе

съвет на Въз основа на законопред 
писанията и установените кри
терии. Здравният дом в Боои 
леград трябва да има 46 ра
ботници — специалисти от Раз 
лични области на медицината. 
В него сега работят само 23 

и същевременно стажи-

Изпълнителният 
Общинската скупщина в ьоси 
леград на поредната си сесия 
обсъди няколко твърда актуал 
ви въпроса.

Един от тях се отнасяше до 
плащането на данъка ог оне 
зи старчески семейства, които 
по една или друга причина не 
са в състояние да го запла
щат. Членовете на Съвета раз 

50 молби, с кои

изтъкват,за

се усъвършенствуват 
сията си. Също така и лични 
те им доходи са сравнително 
по-ниски в сравнение със здра 

ведомства в съседните

В осъществяването на само 
управителен контрол от голя 
мо значение е и деиствуването 
на профорганизациите. Там нъ 
дето тези органиазции не ден 
ствуват —• и самоуправителни 
ят контрол слабо действува.

Има и друго нещо.
В някои организации 

сдружения труд не са ясно ра 
зграничени задачите на този 
важен самоуправителен орган. 
Там тези органи още от изби 
райето си преди повече от ед 
на година, не са проявили по- 
забележителна активност. В- 
прочем, не са били навсякъде 
и наясно науво трябва да пра 
вят. Има и обратни случаи.
При »/*бирането на членове на 
този самоуправителен контрол 

някои организации на сдру 
жения труд са влезли хора, но 

не са най-добри работници. 
Тана оЩ° от самото начало те 
зи органи не са били поставе 
ни на здрава основа.

души
рат двама лекари от обща пран 

Липоват общо 6 лекари, 
11 души със средно медицин 
сно училище зъбоаоистент и 
фармацефт.

Тези данни говорят, че от е- 
дивадесетте служби, определе 

според законния минимум 
за здравните домове, тук поч 

разполага с 
Засега

не да
средства за стимулиране на ле 
нарите.

вните 
общини.

Възможностите на Здравния 
сегашния момент мате-

тина.

гледаха над 
то данъкоплатците търся ос 
вождаване от данък.

Взимайки предвид мненията 
общности (И на об 

щности и на обществежхполи- 
тичесните организации. Изпъл 

съвет взе решение

дом в
риално да стимулира лекарите 

" като фи- 
него

Инак липсата на необходимо
то число лекари Здравния дом 
сега компенсира с помощта .на 
Медицинокия център от ^УРАУ 
лица, чиито петима лекари — 
опециалисти един път седмич 
но идват в Босилеград и вър 
шат прегледи на пациентите.

В. В.

се ограничени, тъй 
нансовото положение в 
е незадоволяващо. Например 
според деветмесечния баланс, 
Домът има дефицит от около 
1 Това,-и=«о

на
на местните ни

ти нито една не 
необходимите кадри, 
надрово е добре зъболекарска 
та служба. Но й липсва по-съ

нителния 
на 44 данъкоплатци изцяло да 

отчисли данъкът, който
300 хиляди динара, 
ри че не осъществява доста 
тъчно средства за покриване'им се

не са били в състояние да за- временно оборудване, 
платят през изтеклите години.
Отчислената сума възлиза на 
180 хиляди динара. Този ор- 

своята практика и зана 
пред ще анализира такива олу 
чай и взима подобни решения.

До момента на изграждане 
то на парна хлебопекарница в 
Босилеград, която ще бъде 
готова към средата на идната 
година, снабдяването на граж 

хляб може да бъде 
проблем. Из 
факт, Изпъл

ИАРАМАНИЦА

Разговор за сдружавано на земеделците
Миналата седмица а _най-от ^организациите. °^в°о6и^® Тлъм™о™о°'караманица в дъл

ж.* а
1акива държа.

Населението проявява голям 
интерес за. отнриването 
оловоно-цинковата мина 
раманица, която работеше^ до 
преди няколко години. Сега 
тук са в застой и минно-геоло 
жните изследвания, така че не 

известно кога мината ще бъ 
експлоатация. От 

нея хората очанват възможно 
за настаняване на работа 

и общ подем на този район.
Тук също се оплакват 

нередовното онабдяване и пред 
лагат в с. Голеш да бъде от
крит изкупвателен пункт 
добитък.

ган в

в

бооиле-далеченото и бедно
село Караменица се 
съвместно заседание

12 километра вече ито
градско 
проведе
на местните организации на 
СОРН от това село, манто и от 

Голеш и Нараменица.

ито не са в 
работват имотите ои. 
оемейства са готови да дадат 

селскосто-
даните с 
твърде сеоризен 
хождайки от този 
нителният съвет предложи на 
ООСТ „Услуга”, под чиет0 ве
домство работят 
хлебопекарници 
производството на 
за целта въведе още

Тъй нато хлебопекарни

Добре е, че Съюзът на но 
останалите обще 

сили
населата

•Разисква се за сдружаването 
на селскостопанските произво 

Закона за

мунистите и
ствено-политически
тези нолентиви навреме са осу 
етили и осуетяват такива дей

имота сина някоя 
панока организация орещу по 
лучаване на материални оред 
ства, с които да обезпечават 
поминъка си.

На заседанието се заключи 
да се изучат всички възмож 

във връзка със сдружа 
!ванет0 на селскостопанските 
производители в шлани яките 
села, наквито са и тези от 
тлъминсния район.

'Проведеното заседание се 
за обсъждане на

в На в

дители съгласно 
увеличи сдружения труд. 

хляб като В работата на заседанието 
работна участвуваха: председателя на 

Общиноиалга скупщина 11 
ДРАГАН МИЦОВ, секретарят 
на ОН на ОНС ГОНЕ ГРИГО 

ОК на

сегашните
ствия.да

За да може занапред самоу 
правителния контрол напълно 
да поеме ролята си — трябва 

конкретно със съответ 
актове да бъ-

еинж. де 'Пусната всмяна. , ,4
цитб работят с дефицит, Изпъл 

съвет взе решение
пости

ясно и
ни нормативни 
дат избрани най-добри работ 
ници, най-дейни членове на 
колективите.

стинителния
цената на полубелия хляб да

освободени ^т^аплаиганот^ на Д-^^то от тези села е
Общински данъчни ои ^ заИнтвр9совано за сдружаване

^РНЖ^Т/СДИШВ и 
ООСТ за сел

на

използва и 
н а й-анту алните комун алн о -оит0 
в>и проблеми е тези села.

на М. А.
някои
гания.
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Старческите семейства 

Босилеградска община
ТГприеманехо на обществените планове 

и обществените договори и самоуиравптел- 
аюразумешш за политиката па развити 

ето, е установяването на нови условия на 
стопанисване чрез съгласуване на законо- 
предписанията с Конституцията ще се уско
ри процеса на големите материални и ооще- 
ствени промени. 'Успех може да се постигне 

чрез преодоляване на трудностите и 
които що се озовем и на ко

ките

в
опит гооори. 40 те трудно ОП 1я^™хщввв&тмванет>. В то 
продават. ня1,пи пооцес свой интерес 1 сигур

АрРа^2”ИЬЬМво?оИ 00° 

йй
- 0^=713

или на„ изполица" защото в 
има съвсем малън

е от 
скороощеТози

крит
въпрос

: и няма изгледи 
бъде разрешен. Ежедневно 

нови проблеми във 
старческите семей

само
пречките, пред

можем да разчитаме.
Осъществяването на плановете изисква 

работа, ангажиране на всички 
икономически и политически фактори, мо
билизация на всички сили, а СЪЩ° така и 

за саможертва, когато юва нзи 
и общи интереси.

даито възникват частвръзка със 
ства. Ето два от тях.

Старческите земеделски се
мейства не плащат редовно 
с години наред въобще на 
плащат данъка ои. Една част 
такива семейства поднасят пи 
смени молби до Общинската 
скупщина, с които търсят да 
бъдат освободени от данък, 
защото не са в състояние да 
го плащат. В молбите си из 

нямат вече сили да

интензивна

готовност
екват по-траините отделни
Успешната реализация на плановете на^р-

>
Старческите земеделски се

мейства са само привидно оса 
метени. Те имат деца някъде 
в градовете, които могат само 
с половин месечна заплата да 
заплатят данъкът на родитрли 
те си. При разглеждане 
молбите се оказа, че редица 
такива смейства имат синове 
и дъщери с виеше образова- 
пие, които но се обърщат към време на летните почивни мно 

си. Всъщност те зина синове идват от градове 
те при родителите си и им 

коситба и вършит

селата
брой млади земеделци, 
зи от „средна възраст" едвам 
обработват и собствените 
имоти.

В решаването на проблема, 
за който говорим трябва да се 
разчита и на възобновяването 
на една хубава традиция. По

а те-

“т—»—»*

та без което не могат да се постигнат мно 
гобройните задачи от съвместен интерес и 
от които зависи развитието на нашата стра-

СИ

насят, че 
обработват имотите си, да от 
глеждат добитък. Това са из 
цяло старчески семейства и 
без работна ръка. Те предо а 
гат да им се отчисли общо о- 
коло 200 хиляди динара данък. 
Изпълнителният съвет на Оь е 
потърсил от местните общно
сти и общественочтолитически
те организации в селата мне 

дали има основание на т0 
семейства данъците да се

на

родителите 
идват при тях, за да вземат 
нещо, за себе ои.

Къде е изхода за стрчесни 
те семейства?

Необходимо е младите хора 
да поведат сметка за старите 
ои родители, въпреки че 
живеят с тях. Това е не само 

морално

помагат в 
ба. Това е голяма помощ, но 
сега вече младите повече пред 
почитат морето, отнолкото се 
лото и селската работа.

И така, докато не се наме 
ри трайно решение, старчески 
ските семейства ще самотеят 
по селата, ще молят за помощ, 
ще търсят освобождаване от 
данън, а на някои все пак ,щ 
школуване на младите за ну- 
се продаде имота.

_ .на. на(Из отчета на Председателството
СФРЮ, разгедан Скупщина на Са РЮ на 
26 ноември т. г.)_____________ ___________ ние

зи не
СРЕДНОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ НА 11Тет.л“,‘’.тгг-

ска данъчна служба търси да 
им се продадат имотите, защо 
гп не са заплатили сума от ° Общинският

е насрочил продаж

ОСНОВНИ НАСОКИ НА 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА само законно, но и 

задължение.
Селокостопансната организа 

ция все ощ0 не приема на об 
работна имоти на старческите 
семейства. Н0 сега, когато За 
конът за сдружения труд е

НА ПРЕДЕН ПШ РАЗВИТИЕТО НА 

ПРОМИШЛЕНОСТТА
125.700 динара.
съд вече ба на имоти, но досегашният Иван АНДОНОВ

СТОПАНСТВО” В БАБУШНИШКА ОБЩИНА В УПАДЪК„ДРЕБНОТО
ема важно място в целокупна 

на стопанството.Тези дни трудещите се и 
ьабушнишка о°- ЧУВСТВИТЕЛНО НАМАЛЯВАТ 

ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ
та структура 
Основата на динамичното раз 

селското стопанство 
период ще

вгражданите 
шина разглеждат проектоплана
за обществено-икономическото

общината в перио 
1980 година, 

твърде

витие на 
в предстоящия 
представлява животновъдство
то. Разчита се на динамично 
сдружаване на селскостопан- 

производители и обеди 
нение на стопанските организа 
ции в общината, занимаващ се 
с производство преработка и о- 
борот на селскостопански про 
изведения. Тези и други меро 
приятия трябва да допринесат 
общият доход в селското сто 
панство да се увеличава сред 

8,2 на сто, а обществе 
ният прдоукт с

развитие на 
да от 1976 до
I |роектодокументът е
амбициозен, но и реален.

Основните предпоставки на 
средносрочното развитие се ба 
зират върху постигната степен 

досегашното обществено-ко 
номичексо развите и налични 
те материални, кадрови и дру 
ги възможности. Изхожда се 
от необходимостта от по-дина 
мично и стабилно увеличение 
на стопанските активности на 

за по-нататъш

ските

ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА СРЕДНОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Неотдавна делегатите на Об На занаяти без разрешение, 
енупщина в ьабуш- недостигът на делови помеще 

ница на отделни сеоии .на съ- .ция и под. Изхождайки от об 
ветите разгледаха информа- щественото значение на за- 
ция за състоянието, проце- наятчийството и състоянието, 
сите и проблемите в занаят- в което се намира този сто- 
чийството в общината. От 375 лански отрасъл, накто и труд- 
занаятчийски работилници ностите с които се срещат
през 1973 година — .през на- гражданите — делегатите при 
стоящата година са останали оха заключение да се пред- 
261. Числото на занаятчиите приемат мерки, които да на- 
също е рязко намаляло. Най- сърчават откриването на за- 

занаятчии има в област- наятчийски работилници. Ка
та на строителството — 97, сае се. преди воичко, за по- 
металици — 37, дърводелци доброто съблюдаване на за-
_ 24, а в областта на услу- наятчийството в програмата

— 21 занаятчийсна рабо- за средносрочно развитие на 
общината. При това ще се 
дават облекчения при откри
ването на занаятчийски рабо
тилници в града и по селата.

Срещу безправните занаят-

3 чии ще се предприемат по- 
строги наказания. В пред
стоящия период повече смет
ка ще се поведе за построя
ване и обезпечаване на дело
ви помещения за занаятчии. 
Ще се изготви програма за 
необходимостта и шнолува- 
нето на най-малобройните за
наятчии.

щинската

но с 14,8 на сто
то предусловие

постепенно преодоляване 
изостаналост

годишно.
Да изткънем, че и в остана 

лите отрасли в стопанството се 
предвижда динамично

всички сфери на до

ното
на стопанската 
на общината.

В обществения сентор на 
стопанството общият 
трябва да се увеличава 
на сто, общественият продукт 
с 25,7 а също така и доходът. 
Предвижда се процентът на 
увеличението на производител 

на труда да нараства 
настанява

разви
тие във 
ход ни те отношения.

Публичното разискване по 
проектоплана ще продължи 
до 20 декември т. г. На 25 
декември Общият събор на 
общината ще проведе сесия, 
на ноито ще се разиенва вър 
ху дадените предложения, сю 

и забележки. До края 
ореднооромната

Съветът на местните об-доход 
с 22,6 щности прие решение да се 

раздвижи инициатива за изме 
нение на Закона за занаятчии 
ството, в който се говори за 
откриване на занаятчийски ра 
ботилници, а също така да 
се променят и условията за 
школуване на младите за ну
ждите на занаятчийството.

много

гите 
тилница.носна

с 18,8 сто годишно, 
нето на работа — 7,3 на сто, 
а бруто-личните доходи — 
на сто. Оценява се, че темпо 

стопанското развитие

.Причините за такова състоя- 
занаятчийството в об17,9 . гжестии

на годината
програма ще бъде приета от 
делегатската скупщина в 
бушница.

.ние ,на
щината са различни. Една от 

липсата на възможност М. Д.
тях е
за школуване «а ученици за 
определени занаяти в община 

М. ДЖУНИЧ та. Също така упражняването

вете на 
на обществения сектор могат 
да възлизат на 27,5 на сто го 
дишно. докато частния сектор 
би се развивал с 3,8 на сто го 
дишно. Ако се осъщественият 
предвижданията, общественият 
продукт през този период ще 
се увеличи три пъти. Най-уско 
рено развитие в общестевния 
сектор се очаква в промишле 

кому.н ал н о-жи лищн ото 
гостилничар-

Ба-
НАЙ-СЕТНЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА Е ОБЕД И НЕЙ А
ДОГОВОР МЕЖДУ МАКЕДОНИЯ И СЪРБИЯ Трябваше да .измине повече 

време земеделските коопера
ции и ветеринарната станция 
в Бабушнишка община да се 
договорят да проведат в дело 
решението на Общинската ску
пщина за контролирано оп
лодяване на добитъка. Досе
гашната организация на тази 
служба в земеделските коопе 
рации и Ветеринарната стан
ция, разединена и кадрово и 
материално слаба не даде 
очакваните резултати. Изку
ственото оплодяване се при
лагаше едвам на 1000 крави. 
Яоно е, че с такъв темп не 
.може много да се постигне 
в изменение на нородистия 
състав на говедата. Новата ор 
ганизация на 'ветеринарната 
служба в общината трябва да 
премахне досегашните слабос

ти.

ПОДГОТВИТЕЛНА СТУДИО ЗА 

ПЛАВАТЕЛНИЯ ПЪТ ДУНАВ - ЕГЕЙСКО
Още от първите дни на 

следващата година тази рабо
та изцяло ще поеме ветери
нарната станция в Бабушни- 
ца. Това е само един от изво 
дите от неотдавна състоялото 
се съвещание по този въпрос 
в общината. По такъв начин 
целокупната отговорност за из 
куственото оплодяване на кра 
вите и подобрението на гове
довъдството ще зависи от ве 
теринарната служба.

Финансови средства за из
куствено оплодяване на кра
вите ще обезпечават земе
делските кооперации, частни
те животновъди, общинският 
и регионалният фонд за по
добрение на селското стопан 
ство и животновъдтетвото.

ността, 
стопанство и в
ството.

За осъществяване на запла 
нираните задачи освен по-ця 
лостното ползуване на съще
ствуващите мощности и тяхна 
та реконструкция и модерни
зация, се разчита и на напито 
вложеня за построяване на но
ви производствени мощности. 
До 1980 години ще се инвести 
рат над 204 293 000 динара, 
предимно в промишлеността. В 
областта на разпределението 
се' предвижда срдествата 
акумулация да се увеличават 
два пъти повече от оредства 
та за лични доходи.

Селското стопанство ще за

МОРЕ
и правителството на републи 
на Гърция във връзка с про 
ента на този плавателен път, 
.който през Морава и Вардар 
ще овързва в Дунава с Егей 
сно море.

Договорът подписаха членът 
на Изпълнителния съвет ,на Ма 
кедония Милан Хорват и чле 
нът на Изпълнителния съвет 
на Сърбия д-р Бранно Йова- 
нович.

В Изпълнителния съвет на 
Македония миналата седмица 
бе подписан договор между 
Македония и Сърбия за съз 
даване координационен коми
тет за изготвяне на проекта 
на плавателния път Дунав-Егей 
ско .море.

С договора се уточняват за 
дачите на Сърбия и Манедо- 
ния в тази съвместна анция, 
на правителството на СФРЮ

за

м. д.
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РЕПУБЛИКАНСКО СЪВЕЩАНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ОБЛА
СТТА НА ОВЦЕВЪДСТВОТО ;

ОВЦЕФЕРМА ОТ 

РЕПУБЛИКАНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ
В Димитровград се състоя съвещание от обла

стта на овцевъдството. Организатори на съвещанието 
бяха Републиканската общност на регионалните фон
дове за усавършенствуване и стабилизиране на живот
новъдството от Белград, Институтът за животновъдство 
от Земунчполе и Институтът за животновъдство при 
Селскостопанския факултет в Земун. Овцефермата в Изатовци

номната област Косово, на ин ствие На стопанските трудно 
ститутите от Сараево и Мо сти> а освен това недостатък 
стар, на регионалните стопан н0 е обръщано внимание, в ця 
сни камари в СР Сърбия на лата СТрана? ВЪрху развитието 
регионалните фондове за жи (,а ЖИВОтновъдството. 
вотновъдство в СР Сърбия, на Отделен въпрос е обаче на- 
трудовите организации, които маляването броя на жителите
имат овцевъдни ферми в СР селата, особено в райони
Сърбия, канто и представители Т0 Висок и Борово, където е 
на Общинската скупщина, об 
ществено-политическите органи 
зации и земеделската коолера 
ция „Сточар" от Димитровград.

ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ 
НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОВ
ЦЕТЕ

необходимиграждането на функционални 
и хигиенни обекти, в които до 
битъка ще се отглежда на съ изводство. 
.времени начала. По този на
чин се обезпечава и по-голяма 
производителност в работата, 
а аналогно на това и по-голя- 
мо производство.

Според мненията бъдещото 
овцепроизводство ,в Димитров 
градска община трябва да се 
основава върху производство 
на материал за разплод, про 
изводство на качествено агне 
шко месо, увеличено производ 
ство на мляко и качествена 
вълна.

Освен посочените предусло 
вия, функционални и хигиени 
чни обекти, необходимо е и 
подобрение на домашната по
рода. Всъщност такава порода, 
която ще увеличи производ
ството с 30 до 50 на сто.

По този начин ще имат оп 
равдание и капиталовложения 
та в овцефермата, понеже е 
факт, че нооител на по-нататъ 
шното развитие на овцевъдст 
вото в общината трябва да бъ 
де обществения сентор.

През последните години, о- 
собено през 1976, Републинан 
ската стопанска камара е проя 
вила много по-голям интерес 
за уовършенствуване и напре 
дък в овцепроизводството в 
планинско-хълмистите краища 
По тяхна инициатива, а по ис 
нане на „Сточар", Институтът 
за животновъдство в Земун- 
поле е изготвил идейно-ин
вестиционна програма за из
граждане на овцефермата край 
Димитровград в Липинско по-

В овцефермата, чието из
граждане е планирано към 
края на тази година, а започ 
ване на производстУ>то 

,;>уд втората половина на 1977 го
дина, трябва да се отглеждат 
5000 овце и около 500 нозе.

Естествено, че овцефермата

+С Съвещанието се съ 
стоя в Димитровград на 7 и 
8 т.м. Присъствуваха предста 
вители на най-известни селсно- 
стопансни Институти в Репуб 
лината

ще има 
помещения за съвременно про

ЗНАЧИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ
ЕФЕКТИ
Предвидено е тази овцефер 

ма да окаже голямо влияние 
и върху живновъдството в ча 
ст-ния сектор, понеже тя тряб 
ва да съдействува за измене 
ние на породата на овцете при 
частните производители. Гази 
ферма трябва да се превърне 
в организатор на по-голямо и 
п окачествено

На съвещанието се разисква 
за положението и развитието 
на овцевъдството в СР Сър
бия, за което материал са под 
готвили д-р Новица Митич, про 
фесор в Селскостопанския фа 
култет в Белград и д^р Радми 
ло Жйвнович. научен съветник 
в Института за животновъдство 
в Земун-поле. Сказка във връ 
зка на тази тема изнесе д-р 
Митич.

За програмата за развитие 
на овцевъдствот0_ в Нишки ре 
гион говори д-р Йован Костич, 
председател на Регионалния 
кооперативен съюз в Ниш. За 
аспектите на овцевъдната фер 
ма в изграждане в Димитров
град материал са подготвили 
д-р Радмило Живкович и д-р 
Витомир Костич, учени от Ин 
ститута за овцевъдство в Зе 
мун-поле и Йордан Маринков, 
инсепктор по селско и горско 
стопанство при ОС в Димит- 
тровград, а сказка изнесе Иор 
дан Маринов. Във връзка с 
някои актуални проблеми от 
областта за здравната защита 
на овцете сназка изнесе д-р 
Божидар Вуйович, научен съ
ветник в Институтът за вете 
рияарство в Белград.

Същевещанието откри и го 
стите и участниците привеству 
ва инж. Борис Борисов, пред 
седател на Общинската снуп 
щина в Димитровград. Той ги 
също запозна с развитието на 
Димитровградска община.

В работата на съвещанието 
взеха участие, и представите 
ли на институтите за животно 
въдство на СР Сърбия и авто

съществува традиция в овце
въдството. В 
броят на домакинства е 
чително намален, а хората са 
в състояние да приемат напъл 
но новите разбирания и бъдат 
носители на съвременно произ 
водство в областта на живот 
новъдството.

райони 
зна-

тези

производство 
при селскостопанските произ
водител на месо. мляко и въл 
на. Освен това оттук трябва 
да се получава и материал за 
разплод за цяла Югоизточна 
Сърбия.

Аспектите на овцефермата 
в изграждане в Димитровград 
бяха обсъдени на съвещание
то в светлината на производ 
ство на индустриални Основи. 
В изложението на Маринков 
бе изтакънато, че на територия 
та на Димитровградска общи
на има около 7000 бройки 
едър добитък и 32 000 овце, 
от които 5000 в обществения 

С това обаче никак
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Планираното годишно произ
водство от овцефермата е 
250 000 кгр. овче мляко, 
500 000 кгр козе мляно, 15 000 
килограма вълна, 120 000 нило 
грама месо, 500 агнета и 800 
ярета за разплод и 2400 тона 
тор. Овцефермата не само, че 
ще оправдае капиталовложе
нията, но ще има и значителен 
финансов ефект. Според про 
грамата. след инвестиционното 
капиловложение, общият доход 
в земеделската кооперация 
„Сточар" трябва да се увели 
чи с 24 на сто, чистия доход 
с 72 на сто, а печалбата би 
трябвало да бъде десет пъти 
по-голяма от сегашната.

С предвидената програма в ов 
цепроизводството се създават и 
положителни условия за занръ 
гляване на процеса на произ 
водството и преработна в „Сто 
чар". А това значи и увеличе 
но производство на храна), 
мляко, месо, както и вълна ма 

във териал за разплод и т. н., 
което е отзначение не само 
за земеделската кооперация 
и общината, но и за цялата 
Република.

4^

сектор.
не са използвани възможности 
те, които съществуват в Дими ,
тровградска община. А че то 
зи планинсно-хълмист край и- 
ма идеални условия за живот 
новъдство. или по конкретно 
за овцевъдство, говори и об 
стоятелството, че през 1938 |
година на територията на об- $ 

отглеждани над 63 
сега този брой

ян

тт
щината са 
хиляди овце, а 
е двойно по-малън.

Естествено, че повърхнината 
ма пасбища и ливади е станал 
същия (около 20 хиляди хента 

' Тези пасбища обаче с го- 
остават недостатъчно изра1. 

дини 
ползвани.

ле.

Други са обаче факторите, 
оназали влияние въркоито са ху намаляване на броя на ов 

мете. Това положение е послед
Инж. Йордан Мариннов

Освен това и отрицателните 
фактори, валидни за 
Република като нионата цена 
на произведенията от добитън- 
на, по конкретно овцете, неза 
интересоваността на текстилна 
та промишленост за домашна 
вълна, несъществуването на 
организация, която да сдружи 
частните селокостопаноки прои 

незаинтересовано- 
банките за влагане на 

стопан-

цялата А. Д.

През последните години е пос™глнгаитос3т^®Лн®оТО 
телен напредни и в развитието на селсностопанното 
производство. Спряна е тенденцията на бавен рьс 
на селскостопанското производство и намаЛ”" з П0. 
ма на инвестициите и са създадени условия за по 
интензивно и по-строино развитие. През послеАНИт 
три години селскостопанското производство се У 
чавашеАс оноло 3 на сто. Добивите от "шеницата в-.злИ;

средно нъм 5,6 милиона тона, а от царевицата он 
ло 9РмЯилиона тона. При това се увеличи оборотът на 
селскостопанските произведения, ноето допринесе 
по-добро снабдяване на населението.

на общото жизнено равнище с 
28% благодарение преди 

настаняване на работа

ЗНАЕТЕ ЛИ?

Защо белее косата?
явление се изслед- 

обяснение. То-Въпрени това че това 
ва отдавна все още не е дадено пълно 
чно е, че с годините се увеличава числото на пигмен
тите в нлетките на косата и че тяхното количество 
се редуцира. Що се отнася до пигментите от меланин, 

количеството на въздуха в празното про-

зв одител и, 
стта на 1
средства в селското 
ство и т. н. (са оназали също 
отрицателно влияние върху ра 
звитието на овцевъдството в 
общината.
ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЕНТОР НО
СИТЕЛ НА ПО-НАТАТЪШНОТО 
РАЗВИТИЕ

за

узнава се, че ____
странство на кортекса се увеличава през годините и 
меланинът онислява. Но това все още не дава обясне
ние защо белее нбсата. Тя може и за няколко дена 
напълно да промени цвета при по-голяма уплаха или 
тежка болест. Историята е пълна с такива примери. 
Твърди се, че на кралицата Мария Антонета косата 
побеляла за нжколно денр, ногато се научила че е 
осъдена на смърт. Много пътници от парахода „ги- 
таник" побеляли за една нощ нат0 ъощ като свиде
тели на катастрофата. Последните изследвания показ
ват че побеляването на носата идва и от ДРУ™ фак
тори. Става дума за един фермент, конто може 
свали цвета на носата дори и цялото ноличество от 
меланин, нойто се намира в нея. Този фермент в нръ 
вта може да се създаде чрез оилен емотивен шон.

С увеличението 
31% (и това на личното с 
игично на висония процент на 
и на общественото с 43%) ДОйДе до значителни про
мени в структурата на потреблението. Числото на ав 
томобилите и голямата част на други траини потреби- 
телсни СТОНИ почти се удвои. Построени са около 690 
хиляди апартаменти и др. Реалните приходи на работ

л 7,5 на сто, ноето не може да се
свидетелствува, че главно 

натисна на инфлацията да св 
работничеиата

изтъкнемТрябва обаче да 
и факта, че и в селсносто сто 
панство е необходимо внедрж 
ване на нова технолопия, кое 
то в изминалия период в общи 
ната е било пренебрегнато. А 

върху това в материала 
з и сложено ударение, поне
же интензификацията в овце 
въдството е условена от иа-

ниците се увеличиха с 
счита за задоволително, н<> 
е спрян процесът под 
влошава материалното състояние на 
класа.

да
точно

(Из отчета на Председателството на СФРЮ, ра- 
Снупщината на СФРЮ иа 26 ноември т. г.)

е
згледан в
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<Шотл
в КЛИСУРАГОДИНА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕДО 1980

ДИМИТРОВГРАД
ГОРНИ МИЛАНОВАЦ ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР 

НА АЦА НОВКОВ Интернат за учениците и 

други облекченияДвадесет години на 

»Дечйе новине«
наВ голямата зала 

Центъра за нултура 
Димитровград бе органи 

литература ве- 
Новнов, 

поет поникнал в

в

зирана
чер на Аца 
млад
нашата среда.

На литературната
живото и твор 
път на младия 

говори гимназиал

бедните уче-самоучебници
НИЦИ. През последните две

Общинската образовател 
обезпечи сред

на основното 
„Иво Лола Рибар" в

гоКолективът
което днес училище 

Клисура разисква върху пла
на за развитие на училището 
до 1980 година. Според този 

трябва да ое разрешат 
жизнени въпроси за

това издателство, 
има 10 различни издания нои 
то се печатат в тираж от ми 
лион енземпляра.

На тържеството бяха пРеда 
дени повече признания на по 
отделни лица детсни вестниц 
списания и училища. Призна
ние получи и Издателство 
„Братство” за успешно сътруд 
ничество на детския вестник 
„Другарче” с „Дечйе новине 

Г Милановац.

дини 
на общностП°Д ШеЙБНОР Нна Ю?оСГ 

Наги, 
Горни Ми 

начин

ве
чер за 
чесния безплатни учебници 

ученици до VI клас.
1980 годи-

теля на 
вия армейсния 
миналата седмица в

по тържествен
двадесетгодишни

„дечйе

Коста ства за 
на всички 
Предвижда се до 
на всични 
■щето да получават 
учебници.

поет
ния преподавател Садин 
Хамидович.

След това бяха проче 
стихове от талант- 
поет на съроохър 

и българсни е- 
Освен автора стихо 

му четоха Ьорис 
Тодоров, поет и работ
ник; Деница Илиева, уче 

начиноюща пое
теса и Слободан Ален- 

Момчило Андрее

лановац 
бе чествуван 
ната на издателство
Н°НаНтържественото заседание 
на работничесния съвет, кое 
то се състоя по този повод 
бяха връчени признания 
нгцг-заслужилите работници на

план 
повече
подобрение на условията за 
работа.

ученици в учили- 
безплатни

тени
ливия
ватсни
зик.
вете

най-ва- Освен това предвижда се 
нови

Сега в училището
проблем о с учениците- 

пове-
на учили- 

Клисура, Кеба-
изграждане на 
щни сгради в 
лова махала -и поправка на 
училищната сграда в Смуди- 
ина махала и довършване на 
училището в Драинци.

жен
пътници. Те оътуват и

20 километра на ден и

в

че отнична и
нямат време за уче-просто

не. Затова се предвижда из 
интернат вРЕШЕНИЕ сич и

вич, членове нану лтур- 
но-художественото дру
жество при Центъра за

граждането на 
нойто да живеят учениците от 

селища. А на този план 
6,07 милиона дина-

За реализация 
са нужни 
ра. За сега са обезпечени са 

1 милион динара.

най-отдалечените 
в подведомствените училища 
ще се открият столове.

нултура.
Залата на Центъра бе 

ше пълна със слушателина журито по 

творческия
на »Мост«

МО около
Катица Стоянова 

(Реданционната гру
па приОН на ССМ)

Ученическата кооперация до 
онабдяваше с безплатни С. Михайлов

конкурс
Журито за оценяване творбите. пристигнали на

творческия ”°нкУР°д^иСмИ°рН ВАЦЕВ°Т председател Д-Р 
ГДВА ПЕНЧИЧ иМИЛЕ НИКОЛОВ, членове след като 
пр™ предложените творби взе следното решение:

I За СТИХОТВОРЕНИЕ:
1 Пя нр се даде първа награда.
2. Втора награда се дава на . стих?д4дРроди- 

ЖЕНИ В ПОЛЕТО", означено с шифър „1945 ГОД
НА". стихотворението
ЕЛЕГИЯ зРАТатЕ"од „ДРАГОВИТА".

" 4. Да се откупят следните стихотворение , „ПО-

— шифър „СКРИТИ ЖЕЛАНИЯ .

И ЗА РАЗКАЗ:
I В^^а^се^авГнаП^аза „От СЪР- 

ЦЕ РОЖБА” означен с шифър „ьирьпи! .
3. Трета награда се два на Р^рпмрвИЕ” 

БОРЪТ, МЛАДОСТТА" — шифра „ЕЖЕДНЕВИЕ .
||1. ЗА НОВЕЛА:
1. Първа награда
2. Втора награда се даваI на 

шифър „ВИДЛИЧ .

„РЕКАТА,

не се дава.
новелата .ХОРДА-

НА” означена с
1; д^ео?„еупГнеове^тТаа .^означена с

шиф Ру творчесКия конкурс не е пристигнало

Т° еДА°ВТОерСЙтЕИ НА'НАГРАДЕНИТЕ3 И^ОТКХПЕНИТЕ 
ТВОРБИ ТРЯБВА ДА ДОСТАВЯТ ЧЕТВЪРТИЯ ЕКЗЕМ
ПЛЯР ПОДПИСАН С ЦЯЛОТО И ПРЕЗИМЕ на, адрес 
На Издателство „Братство" за списание „Мост .

Същевременно трябва да посочат целия с 
адрес и ако притежават жиро-сметка (жиро-рачун) и 
,него да доставят, за да може Издателството да им 
изпрати получените награди.

ни-

— Другари, това днес дойде отгоре!

Наградата »Пйер« 1976 — на 

Стево Страчновсни
ЗА БЪДЕЩИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ

В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА - БЕЗ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ
запишат, защото обу- 

клас ще бъде еднакво
но училище ще се 
чението в първи 
във всични училища.

Н0 за учениците ще бъде важно при 
записването във втори нлас да се опреде
лят за една от 19-те програми, нойто Ще 
ги насочат в бъдещото шнол/Ьане. Това 

всяко средно училище 
ще могат да избират една от предвиде- 

19 програми. Това ще зависи от до-

настоящатаУченици,
учебна година завършават средно училище 
и желаят да продължат образованието си в 
централната част на СР Сърбия през есен
та ще могат да се запиат в първи 
на средните училища без приемни изпити 
Това значи, че за всеки ученик ще се 
обезпечи място.

През следващата учебна година ще за 
почне прилагането на общите основи във 
всични средни училища в СР Сърбия без 
областите, разбира се. само в първи нлас. 
На учениците ще бъде все едно в кое сред

които през Стево Страчновсни получи наградата на „Вечерни но
вини” грамота „Пйер” най-висоната награда на традиционния 

конкурс за наринатура. Втора награда получи 
Предраг Корансич от Белград, а трета Макс Тоболевич-Аним 
от Любляна.

На тазгодишния ноннурс „Пйер”, чиято изложба мина
лата седмица бе отнрита в Културния Център в Белград бяха 
изпратени бЬ(Г карикатури от 260 наринатуристи, а на излож
бата са представени само 180 наринатури. След Белград, из
ложбата ще бъде пренесена в Светозарево, Борово, Мостар, 
Ниш, Зайчар, Нови Сад, Ниншич, Вуновар и други градове.

югославски
нлас

не значи, че във
ните
говора на училището, основателя и 
щността на интересите за този вид обра
зование във всяна ноннретна среда.
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падежкл страница
БЛИЦ-ИНТЕРВЮВ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛ ГРАДСКА ОБ 

ЩИНА ОБИЧАМ № 

РАБОТЯ В 

БИБЛИОТЕКАТА
МЛАДИТЕ ПОВДИГНАХА 

МНОГО ВЪПРОСИ В димитровградската гимна
зия „Й. Б. Тито твърде успеш 
на работа бележи и учениче 
ската библиотекар В нея с кни 
ги обслужват другарите ои три 
ма ученика. към които, се обър 
нахме с въпрос:

— Какво ви привлича 
блиотеката? 1

I

★ Учащата се младеж се застъпва за по-добри 
образователно-възпитателни резултати, а селсната — 
процесът на сдружването на селсностопансните произ
водители да се реализира във всични села в би

През ноември в 58-те първи веденитв изборни събрания в 
чни организации на Съюза на 27 първични организации в ме 
Социалистическата младеж в стните общности, младежите 
Босилеградска община успеш са се застъпили за организира 
но приключиха изборните съб- -н<> провеждане на сдружване 
рания. Бяха избрани нови ръ като земеделските произво- 
ководства, обсъдени досегаш дители, като едно от основни

те условия за по-нататъшното 
развитие на селокото стопан 
ство. За съжаление този про
цес в Босилеградска община р ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА 
още не е започнал. досега ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ^В БОСИЛЕГРАД ПРЕИСПЪЛ-
няма нито един сдружен земе нЕН ГОДИШНИЯ ПЛАН С 30%"' 
делец. В сдружването младе 
жите — земеделци виждат въз 
можност за спиране на ми
грацията на младите и за съз 
даване на сигурен поминък на 
село.

Младежта от бооилеградски 
- ; те села търси по-добри усло

V* вия за обществена дейност.
/ Липсата .на помещения е голям

проблем за селските младежи 
организации.

В центъра на вниманието на 
изборните събрания на 
дежните организации в основ 
ните училища в Средношкол
ския център в Босилеград бяха 
въпроси, отнасящи се До п0' 
стигането на по-високи образо 
вателно-възпитателни резулта 
ти и укрепването на трудова
та дисциплина.

я~-. **Хорът и оркестърт при осн. училище в с. Звонци

ИЗПЪЛНЕН ГОДИШНИЯ 

ПЛАН С 30 одсто
МИОМИР ВАСОВ, ученик в 

III клас:
— В ученичесната библиоте 

на работи вече две години. 
Значително увеличих броя на 
прочетените книги и заобичах 
истински литературата. Освен 
това оказвам помощ и на мои 
те другари. С оглед на воично 
това сигурно е, че и догодина 
ще работя в библиотеката.

.V1
зията и опазването на човеко 
та жизнена и трудова среда 
босилеградските горани подър 
жат твърде плодотворно сътру 
дничество и със селските мла 
дежи и девойки, както и с ча
стните селскостопански произ 
водители. Резултат на това съ 
трудничество са залесените 18 
хиляди борови фиданки на 
площ 0т 450 декара, частни 
ерозивни терени, както и 300 
денара нови изкуствени лива
ди предимно в поречията на 
Драговищица и Тлъминсна ре

Общинската организация на 
гераните, кат,о специализирана 
организация на младежта и пи 
онерите в Бооилеградска об 
щина е твърде дейна. През та 
зи година тази организация е 
осъществила твърде резултатЙЙ мла-

ни успехи.
За дейността на 1300 постоя 

нни членове на организацията, 
предимно ученици 0т основни 
те училища в комуната и сред 
ношколския центрър в Босиле 

най-добра илюстрация

Ученици — пътници

ните резултати и приети про 
грами за работа за предстоя 
щите две години.

Изборите в няколко първич 
ни младежки организации в ме 
стните общности не са прове 
дени,защото мнозина младежи 
от тези организации още 
на сезонна работа.

За отбелязване е, че на про

лрад,
е факта, че тазгодишния тъпан 
е преизпълнен с почти 30%. 
Именно, залесени са 1 300 де
кара ерозивни терени и голи 
ни, а запланувани още 1 060 
денара. В борбата срещу еро

Учащата се младеж в Ьоси 
леград повдигна въпроса 
откриване на интернат, крайно 
необходим на учениците — пе 
шеходци.

на.за
Младите горани в комуната 

се грижат и за запазцане и 
подържане на горите в общи 
ната. През тази година те са 
попълнили проредените 
на площ от 120 денара.

За успешно провеждане на 
акциите по опазване на чове 
новата среда и залесяването 
на голите ерозивни терени, бо 
оилеградските горани сами про 
извеждат разсад. Така напри 
мер, през тази година в свои 
те разсадници те са произве 
ли 950 хиляди двугодишни и 
220 хиляди едногодишни боро 
ви фиданни.

са

В. В. гори ЛЮБОМИР ФИЛИПОВ, уче
ник в III клас:

— Аз също работя вече две 
години в библиотеката и то 
с голямо удоволствие, 
част от освободното си време 
отделям затази работа, което 
е от ползи и за мен и за 
съучениците ми. Също ще из 
ползвам възможността още ед 
на година да работя в библи 
отената.

ОТ ОБЩИНСКАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ В БАБУШНИЦА
ьдна

Голям еЦприносът на 

младите
саРазбира се че това не 

нрайните предели на възмож 
ностите на младите горани 
общината. Ето защо наскоро 

Босилеград ще се проведе 
изпълнителния

Междуобщинската и Републи
канска конференция на Съюза 
на младежта.

За председател «на Общин
ската конференция на Съюза 
на младежта в Бабушница е 
избран ВЛАСТИ МИР НИНОЛИЧ, 
от с. Проваленик а за заме
стник председател ДАНЕ СТОЯ 
НОВ от с. Ракита.

всътрудничество и с общинска 
та организация на бойците. Че 
сто са устройвали срещи на 
младежи с първоборци от то
зи край, организирани походи 
■по партизанските 
под. Понрай това младежта е 
главен организатор на множе 
ство тържества, ов'/>рзани с ис 
торически дати.

Избрано е ново председател 
ство на Общиноната нонферен 
ция от 17 души и делегати за

Миналата събота в Бабушни 
състоя Общинска отчеца се

тно-изборна конференция 
Съюза на 
младеж. В доклада за дейно 
стта на младите в Бзбушнишка 
община през изтенлите две 
години бе изтъкнато, че млади 
те са дали значителен принос 
в комунално-битовото изгражда 

общината. Чувствително е

вна заседание на 
отбор на Общинската организа 
ция, който ще уточни програ 
ма за работа през идната го
дина, ноято естествено що бъ 
де и по-амбициозна. Сигурно 
е обаче, нато се имат предвид 
тазгодишните успехи, че и 
през идната година програмата 
ще бъде преизпълнена.

В. Боговв

соци алисти ч еск ат а
пътеки и

От нонференция бе изпрате 
на приветствена телеграма до 
др. Тито.

не в
напоследък и ангажирането на 
младите в самоуправителните 
органи на организациите г 
сдружения труд и местните 
общности.

ДЕЛЧА ГИГОВ, ученин
клас:

— Тази работа обикнах нато 
ученик в основното училище, 
понеже още от тогава работя 
в ученическата библиотека. Се 
га' съм в последния клас на 
гимназията и с този живот съм 
толкова свикнал, че раздялата 
с книгата ще ми бъде твърде 
трудна. Сигурно е, че ако има 
възможност и нататън ще ра
ботя. това което работих до
сега. Ежедневните срещи с 
учениците, които също обичат 
дачетат, разговорите и обмя 
на на мнения с тях е нещо, 
което се не забравя.

Деница Илиева 
(Редакционната група 

ОН на ССМ)

М. Джунична

С осъществяването на специалната система по детска за
щита установена през 1968 година, се увеличи числото на детски- 
те заведения и на другите форми на обществени грижи за деца
та Числото на ведомствата за дневно пребиваване на децата в

2/уо, а по

През изтеклите две години 
внимание е посветеноголямо

на марнсичесното 'издигане на 
общината. Отдел е 

на младежката полити 
на ,;Борба”, раз

младите в 
нията 1 периода от 1970 до 1970 година се увеличи с около 

същото време числото на техните ползватели иарастна с около 
15%. Увеличава се числото на училищата с целодневно ооуче- 
иие на децата. Все по-голяма грижа се полага за обезпечаване 
и школуване на децата които имат психически и физически не-

ческа школа 
ни курсове и семинари са .по
сещавали 408 младежи и де
войки. Голяма част от тях по- 
късно са били приети в рвдо 
вете на Съюза на комунисти достагьци.

(Из отчета на Председателството на СФРЮ, разгледай в 
Скупщината на СФРЮ на 26 ноември т. г.)те.

Младежта ОТ Бабушмишна 
община е осъществила тясно

при
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Учредена самоуправителма 

регионална общност иа 

интересите по здравно 

осигуряване в Ниш
ИНФОРМАТОР!

■ .. •«.*,*.гя«теляка обюркосх ет юите1*есюг«
осна т,-

№.

Пи**»’*'
Пирот, за председател на Изпъ 
лнителния съвет — Браниолав 

Ниш, а

Тези дни в Ниш бе учреде- 
на Самоуправителна рвгионал 
на общност на интересите по 
здравно осигуряване, която ще 
започне да действува от 1 яну 
ари на 1977 година. Тя ще .,по 
нрива” 15 общини в региона.

Очаква се новата организация 
по здравно и пеноионно оси 
гуряване да действува за подо 
брен*ие за здравеопазването на 
трудещите и гражданите като 
способствува за по-пълно из 
ползване намощностите. За 
председател на новосъздаде
на регионална общност по 
здравно осигуряване е избран 
БОЖИДАР БОГДАНОВИЧ от

1
Павлович, делегат от

— председател Миро 
от Бабушница.

ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА НА ЧЕРВЕНИЯ НРЪСТНовини в 

лекуването 

иа децата

за зам. 
елав ОласичПРИЗНАНИЯ НАЦДЪЛГОГОДИШНИТЕ 

ЗАСЛУЖИЛИ ДЕЙЦИ
За изпълняващ длъжността 

на новосъзаденатасекретар 
общност е избран Данило Ине 
жевич от Ниш, а за негови за- 

Томислав Банковияместници: 
от Пирот и Радислав Милоса- 
влевич от Про.чупие.

седание на Скупщината на об 
щинената организация Черве
ния кръст.

Доклад за значението и раз 
витието на организацията на 
Червения кръст в Републиката 
и общината изнесе СИМЕОН 
КОСТОВ, секретар общин 
сната организация на Черве
ния кръст в Димитровград.

След това на дългогодишни 
те заслужили дейци на тази 
организация бяха връчени при 
знания, присъдени от Републи 
канската скупщина на Черве 
ния кръст

Грамоти получиха Диаманка 
Георгиева и Ефтим Истатков.

Сребърни значки получиха 
Мирно Панов, посмъртно, нак 
то и следните другарки и дру 
гари: Живко Виденов, Димитър 
Славов, Илия, Петров. Михаил 
Любенов, Панта Стоянович, Ме 
тоди Георгиев, Лиляна Камено 
ва. Тодорка Крумова Петрана 
Яничева, Драгомир Иванов, Ге 
орги Димитров, Петър Гигов, 
Евд^ния Герова, Нелна Ставро 
ва. Слободан Димитров, Сава 
Васфв^ Еленко Тодоров, Свето 
зар Йованович, Лъбомир Ди 
м игров, Милорад Златанов и 
Адам Георгиев.

В Димитровград се проведе 
на заседание Скупщината на 
общинската организация Черве 
ния кръст. Бяха приети планът 
и програма за работа на Скуп 
щината и Общинския отбор на 
Червения кръст през 1977 го
дина, Статутът на Общинсна 
та организация на Червения 
кръст, а обсъди се и бъдеща 
та дейност на първичните ор 
ганизации на Червения кръст в 
общината.

Основни насоки в плана и 
програмата за работа на общи» 
ската организация на Черве
ния кръст е по-нататъшното 
масовизиране е организационно 
укрепване на първичните орга 
низации, канто и последовател 
но развитие на делегатската 
система. Това ще създаде и 
предусловия за осъществяване 
на акционното единство в ра 
ботата на организацията. 1вър 
де важни задачи са и здрав 
ното образование на населе
нието. накто и подготовката за 
всенародна отбрана и общест 
вена самозащита в извънредни 
условия и при природни бед
ствия.

П0 повод чествуванетона ст^ 
годишнината на Цервения кръ 
ст, след редовната Скупщина, 
се проведе и тържествено за

Тези дни в гр. Ниш бяха 
организирани дни на детена- 
та медицина. В организация 
на антива на педиатрите нъм 
Сръбското ленарсно друже
ство в гр. Ниш и детената 
интерна нлинина при Медицин 
сния фанултет — се проведо 
ха XV юбилейни дни на дет
ената медицина. Над 150 ле
кари-педиатри от 60 медицин 
ски центрове 
продължение на два дена из 
несоха свои научни съобще
ния от областта на лекуване
то на децата.

С оглед огромното значение 
на това научно събрание пред 
седателят на организационния 
комитет д-р Лазар Йованович 
изтънна, че целта на тази 
манифестация е обмен на 
опит в лекуването на децата 
и ефикасността на ленарства- 
та, които се употребяват.

За прв път в танава мани
фестация участвуват и меди
цинските сестри.

Покровител на тази научна 
проява е фабриката на фар
мацевтични произведения „Не 
вена” в Лесновац.

новата СаАоу 
правителна регионална общно 

пуснат на публично рази

Статутът на

ст е 
окване.

М.

страната в

До 1980 

още 373 здравни обекта
В проекта на развойната про 

грама в периода от 1976 до 
1980 година, на територията на 
56 стопански изостанали общи 
ни в републиката — ще бъдат 
доизградени 31 здравен дом, 
136 здравни станции, а в раз 
ни селища и квартали в 64 об 

се подобри здравната защита ,щИни — ще бъдат построени
185 амбулатории.

До 1980 година в недостач- 
но развитите краища в Социа
листическа република Сърбия 
без автономните области, ще 
бъдат изградени и обзаведени 
373 здравни обента като по то 
зи начин до голяма степен ще

А. Д. на населението.

На вътрешен план СР Зиет- 
оам е социалистическа страна. 
На външен 
обвързана република. Тя се 
бори да стане равноправен 
член на международнатс об
щност. Но все пак има сили, 
ноито са се изпречили на 
пътя й. Тана напоимер, СР Би 
етнам все още трябва да води 
борба за да стане членка на 
ООН.
кръгове с разни машинации 
осуетяват това право на виет
намския народ.

Отношенията между нашата 
страна и СР Виетнам са прия
телски. За това допринасят 
сходството борбата за свобо
да в двете страни, независима 
та необвързана позиция й со
циалистическото 
разбира се със собствени си
ли по собствен начин и път.

на народа в земеделието. Но 
и за превъзпитание на пода
ниците на бившия марионетени 
сайгонски режим. Тези меро
приятия без съмение много 
ще повлияят върху живота на 
жителите 
щата на
пример на последните 
ставлява квартал Ло Оиеу в 
11-ия сайгонски дистрикт. В 
това селище на ужаса, хора
та нощуваха между гробове, 
в дупки и ями, в землянки — 
раждани и погребвани на едно 
място. Това са тежките по
следствия от дългогодишната 
война ...

Животът във Виетнам бързо 
се мени. Много е сторено до
сега, но трябва да се строи 
още повече. „Социализъмът е 
необходим .и на ЮР” — изтън-

ЗА УЧАЩИТЕ СЕ СЕМЕЙСТВОТО НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
независима не-

СР ВИЕТНАМНа първата сесия на 
Националната енушцина 
проведена през лятото в 
Ханой бе решено: Виет
нам е отново единствена 
страна ноято върви по 
пътя на социализма и 
води политина на необ- 
вързаност. Столица на 
обединената страна е Ха
НОИ.

настанени в „сели- 
ужаса". Най-жапън 

пред-

Империалистичесните

и Южен Виетнам. От 1976 го
дина съществува 
Виетнам
република Виетнам. Съществу 
в а единно пранителство и ед
на делегация при движението 
на необвързаните нъм Обеди
нените нации. С това се осъ
ществяват думите на леген
дарния им вожд Хо Ши Мин, 
който
стамент завеща последното си 
желание: Да се обедини на
родът и създаде миролюбив, 
единен и прогресивен Виетнам.

Стопанското укрепване на 
страната и съгласуването на 
живота на населението живу
що на север и това, което жи 
вее на юг, това са най-важ
ните настоящи задачи на но
вото правителство. С канъв 
темп ще върви това преобра
зование трудно може да се 
предвиди. Но в условията на 
мирен живот, това сигурно на
скоро щ© се осъществи. Се
вер е изпреварил Юг благода
рение на свободата. Донато 
северната част е била под го
сподството на нолониалистите 
—90 на сто от населението 
е било неграмотно. През 1956 
година ток е текъл само по 
155 км даленопроводна мре
жа, а построени са били само 
12 системи за напояване. През 
последните 20 години на сво
бодно развитие Северен Виет
нам е направил гигантски нрач

ки в своето развитие: сега в 
страоата има сто пъти повече 
студенти отнолкото преди 30 
години в цял Индокитай, да
лекопроводите са десет пьти 
по-дълги отколното преди осво
бождението, построен** са над 
1000 напоителни системи.

само един 
Со ци а п истич ес к а

Н а повече от две хил
яди години на съществувание 
държавата на виетнамците е 
имала само редни и кратки 
периоди на мир — между вой
ните, разрушенията и чужде
странното угнетяване. Но все 
пак основната добродетел на 
народа в тази страна е опо- 
нойствието. Колко героизъм е 
внедрен в тяхната стабилност 
може да се види и от списъка 
на поразените на виетнамско
то поприще: царски Китай, 
Япония и САЩ и Франция. 
Най-великите сили, в три епо
хи, от три нонтинента.

Южната част на страната 
все до миналата година беше 
изложена на жестоки разруше 
ния, ноито бяха оценени като 
най-тежки военни престъпле
ния, геноцид, дори като същин 
ска пложадна за опити с най- 
съвременните и най-опасни ме 
теорологиесни оръжия 
отнемане на кислород, за 
^производство” на наводения 
и суша. Същевременно в 
Южен Виетнам америнанците 
приложиха и таканаречената 
урбанистичесна бомба. Това е 
метафорично название за го
лемите изгнания на селяните 
от домовете им в градовете. 
По този начин само в Сайгон 
пребиваваха над четири мили
она души, една четвърта част 
от цялото население на южна
та част на страната.

изграждане,своя политически те- ват южновиетнамците пре чу
ждестранните журналисти, ко
ито все по-често посещават 
тази страна.

Международните организа
ции и много държави са да
ли помощ или са обещали, че 
ще помогнат изграждането на 
южен Виетнам. Поставя се

за

един основен върпос — защо 
хората все още са много по 
щедри когато трябва да се 
развърже кесията за война, 
отколното за мирно строител
ство на една страна. По вре
ме на 12-годишните борби в 
Южен Виетнам американците 
ежедневно харчеха по 74 ми
лиона долара като изсипаха 
над населението над седем ми 
лиона тона бомби 
отнолкото хвърлиха върху всич 
ките си врагове през Втората 
световна война.

Виетнам днес усилено се 
възобновява и изгражда. И 
гордият виетнамски народ раз
чита на собствени сили. Така 
разчиташе и се опираше на 
тях и във войната. •

ИЗПЪЛНЕНО Е ЖЕЛАНИЕТО 
НА ХО ШИ МИН

Понастоящем, отново на вро 
дения им достойнствен начин 
виетнамците вършат своето 
преобразование и преобразова
нието на страната. Те промен
ят картата на света. Заличават 
изкуствената граница по про
тежението на 17ния уопоред- 
нин, с която империалистите 
бяха разделили страната на 
две части — Северен Виетнам

повече

НЕОБХОДИМА Е СОЛИДАР 
НОСТ

Временното 
правителството след освобо
ждението на страната пред
прие много мерки за връщане

революционно
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200 ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРА БЕЗ 

ПОПРАВКА НА КОЛАТА
Съобщение! Съобщение!

м По случай новата 1977 година Издателство „Брат 
подарява -на овоите читателиство

ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР Ж И ВОИН Станкович е шоф
ьор на намион „ТАМ 6500". Ми 
налият месец за втори .път .по
лучи' награда от Фабриката за 
автомобили от Марибор „ТАМ". 
Тази награда Жика Станкович 
е пол .учил за изминат 209 хил 
яди нилометра със своя ками 
он „ТАМ 6.500" — без поправ 
ка. Освен това от фабриката 
той получил часовник, диплома 
и две значки на „ТАМ" — мал 
ка и голяма.

В Лесновац всички знаят за 
успехите на Живоин Станкович
За него казват, че в къщи ми
налата година е нощувал само 
80 нощи. Останалото време в 
бил на ,път по Югославия.

Тази път календарът съдържа портрет на дру
гаря Тито, изработен в многоцветна техника.

В годината когато чествуваме 40чгодишнината от 
идването на другаря Тито начело на Партията и 85-ия 
му рожден ден — календарът със онимката на дру
гаря Тито е същевременно първото наше приложение 
за ознаменуваме на тези две велики дати.

Съобщаваме на нашите читатели, ревизори на
време да се направят поръчки за вестника защото ще 
се печата в ограничен тираж.

Календарът ще ви дойде с новогодишния брой 
на „Братство”, „Другарче” и „Мост”. Цените на тези 
наши издания ще останат същите.

Станкович получава 3 000 
динара на месеца в старта, 
останалото завиои от неговите 
минали километри. По някой 
месец той получи и милион 
стари динара.

Издателство „Братство"

С нолело от Лесновац до АвотралияЧЕСТНИЯТ УЧЕНИК ЦВЕТАНОВ. 1 . _

НАМЕРИЛ 750 ДИНАРА 

И ГИ ВЪРНАЛ НА 

ПРИТЕЖАТЕЛЯ ИМ

стояние колкото от Лесковац 
до Австралия.

Двадесет и пет години не- 
пренъснато т°й е изпълнявал 
усърдно своята служба. На мно 
го хора е оказал помощ 
време и затова получил медал 
за народни заслуги...

Преди известно време зами 
на в пенсия болногледача Бо 
ра Станкович от Лесковац за 
ногото назват, че като изпъл 
нявал своите задължения ка 
то болногледач посещавал бол 
ните с нолело и изминал раз

на

Ученикът ДАНЕ ЦВЕТАНОВ 
от с. Доганица намерил на ав 
тогарата в Бооилеград порт
фейл с 750 динара и пред тръ 
гване на автобуса го предал 
на притежателната Станика И- 
ванова. Изненадана <уг постъп 
ката на ученика Иванова пред
ложила на Цветанов 50 дина
ра като възнаграждение, но 
той отказал да ги приеме.

Дане Цветанов е ученик 
Учебния център „Иван Карай 

" - Босилеград. Роден е 
Доганица в бедно семейство. 

Баща му боледува от захарна 
болест. Цветанов завършил ос 
новно училище в Битър, къде 
то получавал помощ в учени 
ческия интернат.

ПОСТЪПКАТА на ДАНЕ ЦВЕ 
ТАНОВ, ученик от Доганица 
приятно изненада всички път 
ници в автобуса Босилеград — 
Д. Любата. Неговата постъпка

действително заслужава 
мание. Въпреки това. че и той 
няма достатъчно пари за издър 
жка и през цялото си школува 
не е чествувал нужда за тях 
той не е и помислил да вземе 

момента

вни-

Най-активен член на 

филателистичесното 

дружество в Лесновац
чуждите пари, а в 
влиза в рейса и ги предава на 
жената. Даже се отназва и от
възнаграждението.

в
Неговата постъпка трябва да 

бъде пример както на негови 
те съученици, така също и на 
всички ония, ноито възпитават 
младото поколение. Затова ние 
предлагаме на класния му на
ставник и ръководството на учи 
лището да бъде посочен пред 
неговия нолентив нато приме
рен ученик.

ванов в
оноло четири хилядив струва 

нови динара.
Тези трима лесковчани — 

шофьори Живоин Станкович, 
болногледача Боро Станоевич 

местната общ-

Ф ил ат еди етическото друже
ство „Дубочица” в Лесковац 
има богата история и активни 
членове. Но Бора Радивоевич 
е най-активен и 
член
бира марни от освобождението 
до днес. В неговата нолекция 
липсва сам0 мерната от Конгре 
са на есперантиотите в За
греб през 1953 година, която

паоиониран 
на дружеството. Той съ и .секретаря на 

ност „Център" Боро Радивое 
вич — са влюбени в своите 
професии и активно изпълня
ват своите задължения. Неот 
давна и местния печат ги по
сочи за пример.Вене Ников 

учител

ХУБОСТИ НА НАШИТЕ КРАИЩАПОГЛЕД ОТ видлич
то създава илюзия за морски 
пейсаж.

Ано пътувате нъм висок, 
спрете при „ Маряна чешма"1 
сто.

сомач и други височни села. 
Снежната покривка вече дава 
гледната на зимен пейсаж.

На юг е Забърдие, а в да 
Влашка планина

сто. И онова, ноето не можем 
да кажем с думи, се опитва 
ме да пренесем о двете фото 
графии.

Погледът към билото на Ста 
планина обхваща околно

стта на Каменица. Сенокос, Ро

ан0 пътува с автомобил. Погле 
дът на север и на юг от билото 
на Видлич при „Марина чеш
ма” действително е очаровате 
лен!

Нашата фотонамера тези дни 
„направи поглед" от това мя

Когато на път за Висон чо 
вен се изкачи на 
„Марина чешма", непременно 
ще спре. Тази почивна той ще 
направи не само от физическа 
та умора, ано е ходил 
към билото на Видлич, но и

Видлич при

илечината 
Гребен планина. Долините са 
пълни с гъста мъгла,Ра Текст и снимки: Б. Николовпеша ноя

Забърдие
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МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА

ЗАВОЯТ »ГРАДИЩЕ«\

Нашите краища са привлана 
талии и хубави.

От планинските върхове и 
баири са откриват прекраони 
гледки, 
нашита
забележат <и твърде интересни 
природни атракции. За любите 
лите на природата пък и дру 
ги хора ще бъде от интерес 
йа" посочим 
природни атранции.

Такава е местността „||ради- 
ще" на 600 метра пред Боои 
леград.

Често пъти гледайки
краища могат да се

МАНЧИН СЪН няколко такива

'
Да видите чудо! Тия дънове дошле

работе под Видлич. Надиго 
Гледам работници у синье дрейе 
а машине ко оная що копа ка- 

водуту у ЗабърВе землю назад.
Питам я кво работе тува тея машине, 

йеднън работник ми каже:
— Копамо дедо тунел през Видлич. Не

да идете през Видлич, па при Ма- 
рину чешму, па путат завеян и автобусат 

да дойде. И лето и зиме ка оакате 
идете за Цариброд...

го-
леме машине и 
се я та там.
само снову, 
налат за

интересен 
завой, като обхожда Лиоинсна- 
та и Лзобатсната река. |ун е 
била крепостта на нрал Бус, 
срещу него от лявата страна 
е старата електрична централа 
край местността „Било".

Тук пътя прави
Завоят при „Градище" ирай Босилеград

Някога тук е имало водени
ци с 13 витла, тепавици, дзра-

Стоян ЕВТИМОВ

* Сега тук работят само още 
единдве стари воденици и 

малък млин.
ци.

:
ма више Iне може 
че си ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

На ютре дън ка отидо до Брайъовци 
има кво и да видим: тунелът изкопан. Ми- 
ную лимузине и ка се гмурну у тунелат та 
право излазе при Смиловци, а от Смиловци, 
а од Смиловци друЬе дооде овам та над Бра- 
йгьовци отоде по височката села...

дървоХилядолетно
70 метра височина. Според из 
численията на 
то е на повече от хиляда годи

на ЗеВ държавния резерват Кун- 
фйонг (ДРВ). на 120 километ 
ра от Ханой, расте едно от

най-старите дървета 
мята. То е от вида „сумаха , 
право нато свещ и достига до

специалистите
с - на.Ка погледа това од радос се развика, 
$ сълзе ми потекоше. Реко цел живот се му- 
> чимо по тия пусти Видлич, чеке и я да сед

нем у автобусат да минем йеднуш под Вид- 
лич, доста сам обикалял по кривулицете.

V Дрейф около полюса Разположен сред огромна до 
лина, резерватът представява 
девствен тропически лес. Гун 
растат почти две хиляди раз ли 
чни видове растения, между 
които и много редни. Дървови 
дната папрат например е изче 
знала Ог всички други места в 
света преди милиони години. 
Освен богатата растителност 
резерватът Кунфйонг е забеле 
жителен и с разнообразния си 
животински свят. Към най-инте 
ресите екземплря на фауната 
тук принадлежи „летящата ка 
терична", ноято може да пра 
ви сконове до сто метра, и гу 
щерът „летящ дранон”. Резер 
ватът представява голям инте 
рее за учените.

антицинлонен дрейф, което му 
осигурява продължително съ
ществуване. тъй нато най-че- 
сю ледените масиви, достигай 
ни топли води, започват да се 
топят и натрошват на късове. 
Станцията „Северен полк — 
22" се движи в затворен кръг 
със скорост 80 километра 
месец".

Вече трета година станцията 
извършва проучвания. През то 
ва време учените са установи 
ли тенденция на понижаване 
на температурата на Артика и 
повишаване на солеността на 
морската вода. По-нататъшните 
наблюдения ще имат за цел 
да установят причините на те 
зи особени природни явления.

Според съобщения от Янут 
„АН-12" под но 
на А. Габишев

сн самолетът 
мандуването 
на 10 ноември е кацнал на ле 
дения блон. върху крйто се 
намира станцията „Северен 

22", и е доставил

И тамън да узнем карту и да се у ка
чим у автобусат, ка некой ме сеца за рамото. 
Гледам Стания над мене ока.

ПОЛЮС
първите пратки от провизии и 
материали. Понастоящем стан 
цията се намира в района на 
географския полюс -на Земята 
— на две хиляди километра от 
бреговата линия. Рейсът над 
ледовете е продължил

— Айде Манчо, господ да те убийе, ди- 
забавиш, ли че идеш у Цариброд, Взе се, че се

автобусат само що нейе дошъл. . .
Бре, гледам у креветат сам. Сънувал 

сам. Токъв сън до са не съм сънувал у мой 
: .. Ама кво да прайим сън си йе сън,

требе да идем у Цариброд, имам работу. 
Излезе на сред село. Човеци се сбрали 

^ и чекаю автобусат. Гледамо на саат времето
кво

осемживот, 
а я часа.

Началникът на станцията Н. 
Виноградов е съобщил: 
строението на зимуваоците е 
много добро. Нашият леден ос 
трев е попаднал в момента в

„На-

си мину^е а нега нема. Човеци се чу де 
йе станудо. Йедни кажу нейе се упалил у 
Криводол други кажу дека нейе и дошъл от един бик. който я гледал другият.

—А така ли? А какво е 
направил?Х*/Л|фр свирепо.сношка. . . — Вероятно заради черве 

ната ви блузна.
— Боже мой

* Я дрема, дрема по сред село и да ви 
$ признайем яд ме беше на Станию що 

пробуди.
ме възкликва 

девойката. — Аз, разбира се, 
знам че тя е ужасно старомод 
на, но и на ум не ми дойде 
че това може да 
един селски бик.

о

! Мъж и жена излиза от църн Шивач дава на бръснар па 
ри на заем. Трогнат, бръсна
рят му наза:

— Джон, никога няма да 
забравя добрината ти. Акс 
някога имаш неприятности и 
всички твои роднини се отна 
жат от тебе, ела при мене, 
аз ще те избърсна без пари.

Колко ми убаво беше у рейсат ка пой-
♦ до, па колко убаво тунелат беше ископан,
♦ а са ка погледам ко се сггущила моглата по
♦ Видлич стра ме вача. . . Ама кво да се прарт
♦ требе да идем у Цариброд. Че стойим на
♦ йедну на другу ногу, ега дойде дойде авто- 
I бусат да пойдемо...

ва.
— Забелязах, че ти пусна 

в касичката за пожертвувания 
пет хиляди лири.

— Е, та?
— Бих искала да знам какъв 

грех ои сторил, та даваш тол 
нова много.

забележи

о

Двама селяни, ноито са във 
Вашингтон за първ път, виж 
дат нянолно полицейски мото 
циклета, а след тях голяма чер 
на нола

— Кой е в колата? — пита 
единият.

— Президентът — отговаря

о о

I
4

МАНЧА Девойка от Ню Йорк пре
карваща ваканцията ои на се
ло, се оплакава на фермера

— Бихте ли ми назали къде 
еднаще сляза аз и слезте 

спирна преди това.

Димитровградски
отчети


