
ЬРШТВо С уназ на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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ОЗНАМЕНУВАНИ 40-ГО ДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КП НА ХЪРВАТСКО И ЮБИЛЕИТЕ НА ДРУГАРЯ ТИТО

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ БЕШЕ И СИ ОСТАВА 

НА ВИСОТАТА НА СВОЯТА РЕВОЛЮЦИОННА РОЛЯ
заяви другарят Тито на тържественото заседание на ЦК на СКХ в Загреб

които настъпиха с Хитлерова- 
та окупация на Европа.

Известно е нак се развива
ха събитията в навечерието 
на войната. Нито в Комин- 
терн, където това бдително 
се следеше, не съществуваше 
единство в оценката на оитуа- 
цията, в гледището дали от 
фашизма същеотвува опасност 
за поробяване на Европа или 
не. Но ногато Хитлер окупира 
Чехословакия, след това Ав
стрия, когато покори Франция, 
Белгия, Дамия, Норвегия, ко
гато нападна Англия — хора
та тънмо тогава се сепнаха и 
разбраха, че се поставя въп
рос за живот или смърт, схва 
щайни че по-добре е да бъ
деш прав и да се бориш, от- 
колкото да загинеш ноленичей 
ни. Така и ние поведохме ос- 

А вободителната борба.

С тържествено заседание на ЦК комунис
тите и трудещите се на СР Хърватско на 27 сеп
тември достойно ознаменуваха 40-годишнимата 
от формирането на КПХ и Титовите юбилеи. На 
заседанието в Загреб присъствува и президентът 
Тито. За историята на КПХ, революционната и 
борба и ролята на другаря Тито говори предсе
дателят на ЦК на КПХ Милка Планинц. На още

основоположници на КПХ бяха връчени 
златни значки, а на президента Тито и отделна
живите

уникат диплома.
у

На заседанието. поздравен 
с бурни аплодисменти говори 
и другарят Тито, който на на
селението от Загреб и на уча 
стниците на заседанието бла-

Ръноводеше да приемем 
такова решение. Вече споме
нах,
страсти сред сърбите и хър
ватите се разгорещяваха 
опасни размери. Когато окупа
торът пороби нашата страна, 
ако не беше Комунистическа
та партия — с оглед на твър
де тежката обстановна в стра
ната, с тана разстроени отно
шения — Югославия може би

ни

че националистическите

годари за сърдечното посре
щане, което е израз на без
граничното доверие на народа 
в нашия Съюз на комунисти
те, в нашите успехи и прес
тиж в света.

След това президентът Тито 
се спря върху обстановката в 
Хърватсно преди Втората све
товна война, за конфликтите 
между сърби и хървати в Хър
ватско и надвисналата опас
ност от политическите разми
рици.

ОГРОМЕН АВТОРИТЕТ В 
СВЕТА

Дали ние щяхме, другарки 
и другари, да повдигнем на 
борба толкова число хора в 
борбата, която беше страхот- 

а но нървава ако не бяхме г" 
А шили националния въпрос/ 

Нямаше. Ето защо воички на
роди на Югославия: сърби, 
хървати, словенци, македон
ци, черногорци, народите в 
Босна и Херцеговина, всички 
народи и народности на наша
та страна влизаха в нашата 
борба. Затова ние успяхме да 
да издържим воичките трудно 
сти на войната и нанрая да 
победим. Тун е на й-гол ям ата 
заслуга на нашата партия. И 
затова ние днес имаме голям 
авторитет в света.

щеше да изчезне от нартата 
на Европа. Всично щеше 
бъде разпонъеано. Щеше да 
дойде до всякакви 
кървави борби, нанто сетне и 
стана до известна степен. О- 
баче ние знаехме да насочим 
нещата и да осуетим дефини
тивното разпадане на Югосла
вия. И ние от началото тана 
поставяхме нещата да бъде 
не само народоосвободителна 
борба, но и народна револю
ция-

ре-

Йосип Броз Титовзаимни

Това ни задължава и в бъде
ще да водим сметка и за това 
какво хората вън мислят за 
нас.

се решава конфлинтът между 
Израел и арабските страни и
т.н.Ние тогава започнахме

Днес все повече се подтик 
ват конфликтите между необ
вързаните страни. Това се под 
тиква отвън- Стигна се до въо 
Ръжен конфликт между таки
ва необвързани страни, какви 
то са Етиопия и Сомалия- Та
къв е случаят и между Анго
ла и някои нейни съседни 
страни, нанто и между нянои 
други африкански отрани. Но 
това, че дойде до конфликт 
между нянои необвързани 
страни в Африка не смее да 
ни обезкуражи. Тези нонфлин 
ти ще трябва да престанат, 
върху това и ние ще работим. 
Каквото и да става трябва да 
се постигне те да седнат и 
преговарят, а не с оръжие да 
решават отделни проблеми. 
Ано не се тръгне по този път 
в Африката ще се стигне до 
твърде лоша обстановка.

Югославия спечели престиж 
и между необвързаните стра
ни, още по-голям отнолкото 
по-рано, защото е един от 
главните инициатори на дви
жението на необвързаните 
страни.

И днес голямо число държа
ви, а сигурно така ще бъде и 
в бъдеще, търсят да бъдат 
приети между необвързаните. 
Необвързването е факт, ной- 
то вече не може да се оспо
рва от никого. Тук може да 
се правят всевъзможни опи
ти, но принципите, утвърдени 
на конференциите в Белград, 
след това в Кайро. Лусана. 
Алжир и Ноломбо, са живи, 
възприемат ги всички страни, 
дори и онези, които не са не
обвързани.

консултации 
тът Тито — за създаване на 
КП на Словения и КП на Хър
ватско, защото се показа, че 
и Комунистическата партия 
ако пренебрегнем работата въ 
рху правилното решаване на 
националния въпрос ще загу
би доверието сред масите. Ра
зискваме за това и във Вие
на, когато бях излязъл от зат
вора. Тогава се уверих дълбо
ко, че е последен час да на
правим нещо, тоест че тряб
ва да създадем комунистиче
ски партии в Словения и в 
Хърватсно и да доближим пар 
тията до селсните и работни
ческите маси, че трябва да 
работим върху единството на 
работническата класа ...

каза президен
Тези дни ние бяхме на ед

но от най-големите ни посе
щения. Изминахме около 
хиляди километри. Посетихме 
Съветския съюз. НДР Корея 
и НР Китай- ВсякъДе ни пос
рещнаха нато и вие днес тука.
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Ж ;
ХРАБРО В БОРБАТА

Революцията ние подготвях
ме и преди войната, като съз
давахме всички условия под
готвени да посрещнем война
та. Нашата партия — макар че 
беше малочисленна с общо 12 
хиляди комунисти и оноло 30 
хиляди членове на СКОЮ, ус
пя да поведе народа на въо
ръжена победоноона борба.
Тук беше и Народният фронт, 
от нойто се разви днешният 
Социалистическият съюз на 
трудещите се в Югославия- 
Вече 1937 година, ногато бяха 
формирани номунистичесните 
партии на Хърватско и на Сло 
вения, партията със своята 
дейност бе спечелила голям 
авторитет в Народния фронт.
И партията бързо се омасовя- 
ваше, нарастваше броят на 
членовете й от редовете на 
бившите затворници от време 
то на шестоянуарийсната дин 
татура, нанто и от онези кои
то не бяха минали през зат
ворите. Тогава ние номунисти- 
те чрез Народния фронт успя
хме да създадем ядрото на 

партията, освободителната борба. В не- да 
го бяха номунистите, тези ко
ито и работеха върху това пар 
тията да се омасови. Благода
рение на воичмо, моето още 
преди това беше предприела 
партията, ние подготвено пос
рещнахме съдбовните дни,

РАВНОПРАВНО«от-

Да завърша с това, че 
СЮК нато цяло беше и 
остана на висотата на 
своята историчесна ро
ля. Нека тази славна 
революционна традиция 
бъде трайно вдъхнове
ние за номунистите и 
организациите не само 
в Хърватско, но и в ця
ла Югославия в битки
те за бъдещото разви
тие на социалистически
те самоуправителни от
ношения и унрепването 
на братската общност 
на равноправни народи 
и народности в нашата 
социалистическа страна.
«С1Ш111П111Ш1НШ11

Хората в тези страни мно
го знаят за нас и за нашата 
борба, знаят и за нашите труд 
кости в изграждането на со
циализма, но познато им е до 
коя степен в своето развитие 
се е издигнала нашата стра
на. Всично това нанто и голе
мият престиж, нойто Югосла
вия има в света силно ги им- 
пресионира...

Следователно, 
своето единство, със своето 
самопожертвование и с дове
рието си в своята партия, на
шият народ постигна огромен 
престиж. И днес на нито ед
на държава в света, без ог
лед на обществения й строй 
не пречи да разговаря с нас 
равноправно. А ние и не щем 
с никого да разговаряме дру
гояче, но равноправно, пак и 
кол мото да е голяма сила. (Бу
рни и дълготрайни аплодисмен 
ти).

РЕШАВАЩА РОЛЯ
Във Виена бе договорено 

този въпрос да се постави на 
четвъртата партийна конферен 
ция- в Любляна. Там бе прие
то решението да се формират 
КП на Словения и КП на Хър
ватско. Върху това работех аз 
в Централния комитет. И виж 
те какво имаме днес нато ре
зултат на направеното през 
тези съдбовни дни. А ной е 
основният фактор, който до
веде да имаме това?

Това бяха комунистите и 
другите патриоти, онези, кои
то симпатизираха 
всичките, които обичаха своя
та страна, своята работничес- 
на класа. На първо място то
ва беше работничесиата кла
са.

Позволете ми да нажа още 
няколко думи за това какво

със своето

Вие знаете нанво Югосла
вия значи днес в света. Ано 
ние не постигнахме всичко то
ва, ако не водехме танава у- 
порита борба срещу численно 
и технически много по-иадмощ 
ните врагове, не бихме могли 

постигнем тоя престиж. 
Ано след войната през тези 
тридесет и няколко годици не 
бяхме тана единни, ако не из
граждахме социализъм и в 
най-трудни условия не постиг
нахме крупни резултати, ние 
не бихме имали този престиж.

Днес светът отново се на
мира на ръба на опасността 

международен 
конфликт. Вижте, нито един 
от октуалните международни 
проблеми не се решава в ОО. 
Не се решава въпросът за о- 
ноичателна линвидация на но- 
лониализма и апартейда; не

от световен



ЙОСИП БРОЗ ТИТО И янош КАДАР В БЕЛЬЕОТ РАЗГОВОРИТЕ НА

УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
РАВСАМОСТОЯТЕЛНОСТ И 

НОПРАВИЕ НА ПАРТИИТЕПодчертано значението на белградското 
заседание на Конференцията за европейска 
та сигурност и сътрудничество. Президентът 
Тито прие поканата да посети Унгария

ти, канто и на взаимното ува 
жаване на разликите в 
граждането на социализма и 
в международната позиция «0 
двете страни...

ОТСЛАБВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИ 
ЕТО ТРЯБВА ДА ОБХВАНЕ 
ВСИЧКИ РЕГИОНИ

Йосип Броз Тито и Янош На 
дар подчертаха голямото зна 
чениена Берлинската номферен 
ция на комунистическите и ра 
ботническите партии на Евро
па за развитието на отношо 
нията и равноправното сътруд 
ничество между комунистичес

По покана на президента на 
СФРЮ и председател на 
СЮК Йосип Броз Тито първи 
ят секретар на Унгарската со 
циалистичесна работническа 
партия Янош Кадар направи 
приятелско посещание на Юго 

славил от 22 до 24 септем 
ври т. г. Разговорите Тито — 
Кадар и сътрудниците им се 
състояха в Белье — Славо- 
ния- В съвместното съобще
ние се казва, че разговорите 

атмосфера 
откровеност

из-
Доронсни в БельеДругарите Тито, Надар и

китв и работническите партии 
и всички прогресивни 
Съюзът на югославските но 
мунисти и Унгарската социа
листическа работническа пар- 

подчертават, че

Върху тези основи СЮК и 
УСРП ще се застъпват ^за ра 
звитие на доброволно сътруд 
ничество и солидарност меж 
ду комунистическите и работ 
ническите партии, всички про 
гресивни сили в борбата за 
мир, демокрация, обществен 
прогрес и социализъм. Съю- 
37/г на югославските комуни 
сти и Унгарската социалисти 
ческа работническа партия из 
тъкват значението от равно
правното, конструктивно и от
крито обменяне на 
между комунистическите и ра 
ботническите партии което е 
в интерес на развитието на 
социалистическата мисъл и за 
издигане на сътрудничеството 
в работническото движение.

Двете страни са убедени — 
се казва по-нататък в съобще 
нието — че приятелското пое 
щение на Янош Кадар в Со 
циалистическата Федеративна 
република Югославия и все- 
страната размяна на мнени
ята, извършена през това вре 
ме, представлявт още един 
значителен принос за по-ната 
тъшното развитие на приятел 
ството и сътрудничество меж 
ду СФРЮ и НР Унгария, Съ 
юза на югославските комунис 
ти и Унгарската социалисти
ческа работническа партия и 
народите на двете съседни со 
циапистичесни страни.

Първият секретар на ЦК на 
Янош Кадар покани 

президента на СФРЮ и пред 
седател на СЮК Йосип Броз 
Тито да посети Унгария. По 
каната е приета с удоволст
вие.

да определят своята политика, 
пътищата и методите по осъ 
ществяоането на своите исто 
рически цели, изхождайки от
обществено-икономическите и
политическите условия и мно
гонационалните особености на 
своята страна и от отговор
ността пред своята работни
ческа класа и народ.

сили.

Йосип Броз Тито и 
Кадар отделно подчертаха но 
обходимостта от полагане на 
усилия процесът на 
вано на международното 
прежение да се разшири вър
ху всички региони и върху 
всички области на междуна- 
нодните отношения, да води 
към решаване на ключовите 
международни 
равноправно участие на всич 
ки страни, което е от жизне 
но значение за устойчив мир, 
сигурност и развитие 
странно международно сътруд 
ничество.

Янош
тия отново 
всички комунистически и ра-намаля„са преминали в 

на приятелство, 
и в дух на пълно взаимно раз 
бирателство”.

По-нататък в съобщението

ботнически партии и всички 
други прогресивни движения 
самостоятелно и независимо

на

между другото се казва:
ПРЕД ЕВРОПЕЙСКОТО СЪВЕЩАНИЕ ЗА СИГУРНОСТ И 
СЪТРУДНИЧЕСТВОпроблеми приЗНАЧЕНИЕ И РОЛЯ НА 

НАРОДНОСТИТЕ мнения

Претворяване на докуме
нтите от Хелзинки

Двете страни изтъкнаха на 
значението и ролята на хърват 
окото, сръбското и словенско
то малцинство в НР Унгария 
и на унгарската народност в 
СФРЮ в развитието на юго 
славско-унгарските отношения, 
сближаването на народите на 
двете страни и за укрепване 
на взаимното им сътрудничес 
тво. Те и в бъдеще ще обръ 
щат пълно внимание върху 
воденето на правилна принци 
пна политика към народности 
те, та още повече да се афир 
мира положителната роля и 
принос на народностите 
взаимното запознаване и заз 
дравяване на 
«а народите в двете съседни 
социалистически страни.

Подчертана е двустранната 
решеност и по-нататък да се 
насърчава разширяването на 
всестранното сътрудничество 
между социалистическа и не 
обвързана Югославия и НР 
Унгария и СЮК и УСРП, кое 
то е от общ интерес за на 
родите на двете страни, прог 
реса и световния мир. Двете 
страни и в бъдеще ще разви 
ват взаимоотношенията и сът 
рудничеството върху основите 
на взаимно уважаване принци 
па на равноправието, незави
симостта, суверенитета и нена 
месата във вътрешните рабо

на все

Йосип Броз Тито и Янош 
Кадар отделно подчертаха зна 
чението на белградското за 
седание на Конференцията за 
европейската сигурност и сът 
рудничество и изказаха убеж 
дението си, че всички страни
— участнички в заседанието
— с конструктивните си уси 
лия ще дадат ноннретен при 
нос към последователното и 
цялостно прилагане на Заклю 
чителния донумент от Хелзин 
ки и по този начин ще подти 
кат издигането на равноправ 
ното сътрудничество и укреп
ването на сигурността в Евро 
па и в Средиземноморието 
и по-широко в света. Към то 
ва развитие значителен при
нос могат да дадат прогресив 
■ните обществени и политичес 
ки сили и движения—

• ГОЛЯМ ПРИНОС НА НЕУТРАЛНИТЕ И НЕОБВЪРЗАНИТЕ 
СТРАНИ ЗА УСПЕШНИЯ КРАЙ НА ПОДГОТВИТЕЛНАТА 
СРЕЩА

Шефът на югославската де
легация на подготовителното 
заседание на КЕБС, послани
кът Милорад Пешич изрази у- 
беждение, че представителите 
на 33 страни от Европа и 
САЩ и Канада на конферен
цията, която започва на 4 он- 
томври в Белград, тежестта на 
своята активност ще насочат 
към оценката за провеждане 
на заключителните документи 
от Хелзинни и за по-нататъшно 
то укрепване на процеса на 
европейската сигурност и сът
рудничество.

На заседанието на Комите
та за външна политина на 
Сабора на СР Хърватско Ми
лорад Пешич в този контекст 
припомни за приноса, който та.

неутралните и необвързаните 
страни дадоха за успешния 
нрай на подготвителното засе 
дание като изказа убеждение, 
че такава свързаност на об
щите им интереси може да 
се осигури и на предстоящо
то бел градено заседание на 
Конференцията за европей- 
сна сигурност и сътрудниче
ство.

Според Пешич Югославия 
ще направи всичко да продъл 
жи процесът на разведряване
то, което в настоящия между 
народен момент е станало по- 
сложно и че това трябва да 
се пренесе в други области в 
света. Тана ще укрепне уни
версалния характер на детан-

за

приятелството
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Зверското изтребление на сърбите, 
хърватите и словенците продължава. В 
това изтребление на южните словяни не 
участвуват само онупатороките кървници, 
но и домашните 'изроди. Установяването 
на марионетената мизерия начело с от
вратителния сръбски предател, германски 
шпионин и корумпирал се човек, горкия 
генерал Недич, на 3 септември беше 
проследено със страхотно избиване на 
петдесет сръбски синове в Белград. Из 
биването на тези петдесет синове на оръб 
ския народ Хитлеровите фашистки банди
ти и слугите им, кръвници от разбойни
ческата банда на Недич, оправдават с 
убийството на един германски войник в 
Белград. Това е, разбира се, само гола 
измислица, присъща на фашистките кръ 
волоци, присъща на тези, които сами 
запалиха Райхстага, за да могат да оп
равдаят клането и хвърлянето в концен
трационни лагери на стотици хиляди гер
мански граждани.

Отнак германските злосторници поро 
биха нашата страна, те постоянно изби
ват най-добрите народни синове, нашите

деца, жени и старци, опожаряват нашите
.наЛотбр|2аАГна1раНга Геч^зададе «нога 
ядове. Фашистките бандити се почувству 
'ваха много слаби да изтребят нашите на 
роди и затова измислиха адени план. Те 
наеха домашните кръвници и убийци вме 
сто тях да вършат тази кървава работа. В 
Хърватско наеха един звяр, който 
съжаление има подобие на човек, да из 
требява не само сърбите, но и хърватите.

I

! НАЧЕЛО НА СЮК
за

Публикувано в ,,Бюле 
тина” на Главния щаб 
на народоосвободителни 
те партизански отряди 
на Югославия от 8 сеп 
тември 1941 година. Бю
летинът е печатан в не 
легалната печатница в 
Белград. Статият е подпи 
сана с Т. Т.

хиляди сърби, жени,

банда на Павелич°А Хиляди "сръб^Гс^ 
™5|_^_ДъЩеРи загинаха от ръката

льотичевците и агенти-

деца и 
на усташката

на
сръбските изроди
те на Ачимович, които ловят и предават 
2И™„ в ръцете на германските кръв
ници. Сръбските 'изроди льотичевци за- 

геРманците опожаряват население, 
□иждаини стараните на тези изроди гер
манските фашистни бандити намериха 
още няколко бандити и изроди, начело 
с Недич под формата на сръбското пра 
вителегво да унищожават и колят наше
то наоеление — сърби да избиват сърбите,
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Я1,В?ЩА^ИЕ В МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
НА СНС В ЛЕСНОВАЦ КОНФЕРЕНЦИЯ ООН И ЮГОСЛАВИЯСНАБДЯВАНЕТО—ВАЖНА 

И ТРАЙНА ЗАДАЧА
Световната организация, ко

ято като обхваща 149 страни, 
отдаде високо признание на 
Югославия, на една от най- 
привързаните и най-дейни чле 
нки тъй като представителя 
на нашата страна, зам.-сеное- 
таря на външните работи ЛА
ЗАР МОЙСОВ избра за пред 
седателствуващ на тъкмо от
критото 32 заседание на Ге
нералната скупщина на Орга
низацията на обединените на 
ции.

славия. При това югославсни 
те стремежи са насочени нъм 
това всички освободени стра
ни, отърсили се от оковите на 
колониализма, да получат свое 
място в ООН.

Като една от основателите 
на необвързването, 
вия заедно с другите необвър 
зани страми-основателни, даде

шен натиск, от трибуната на 
ООН дигна глас за отбрана на 
овоята независимост и сувере
нитет.

Гласът на Югославия се чу 
в ООН и в редица други об
стоятелства, ногато агресивни 
постъпки, чужда намеса, 
тервенции или натисн заплаш 
ваха независимостта на суве
ренните държави в разни ча
сти на света. Макар че ООН 
не винаги бяха в 
да окажат помощ на угрозе- 
ните страни, трибуната на О- 
бединените нации винаги бе
ше форум за разобличаване 
на агресията и нападателите, 
за ангажиране на световната 
общественост в отбрана 
независимостта на държави-

Югосла- ин-
А АНЕ НА ИРИЕпЯ! ЗАКЛЮЧЕНИЯ АНАЛИЗ ЗА ПР°ВЕЖ

На състоялото се на 21 сеп
тември т. г. широко съвеща
ние на темата „Актуални про
блеми в снабдяването на на
селението със селскостопан
ски хранителни продукти” бе 
посочено на проблемите и опи 
та в областта на снабдяване
то и определени конкретните 
задължения на всички факто
ри в тази област в предстоя
щия период.

Въз основа на уводното из
ложение и разискванията бя
ха утвърдени непосредствени
те задачи, носителите на съ
щите и сроновете за тяхната 
реализация-

В най-кратък срок, а най- 
късно до средата на октомври 
в организациите на сдружения 
труд, общините и региона ще 
се изготвят оперативни планове 
за мероприятията и акциите 
във връзка със снабяването на 
населението със селскостопан 
ски хранителни произведения.
Основният носител на органи
зираното снабдяване на насе
лението трябва да бъде съот
ветната сложна организация 
на сдружения труд, ноято се 
занимава с производство, пре
работка и оборот на хранител 
ни продукти, относно основа
ната организация на сдруже
ния труд в по-малките цен
трове.

В региона и в общините не
забавно ще се сключи обще
ствен договор за организирано 
снабдяване на населението, 
ще бъдат прецизно определе
ни правата и задълженията 
на основните фактори в снаб
дяването особено от гледна 
точка на материалния подтин 
и икономическата заинтересо
ваност на сдружения труд в 
областта на производството, 
преработването и оборота.
При това ще бъдат уточнени 
и наказателни санкции за не- 
изполнение на приетите задъл 
жения-

С тези мероприятия 
сложи край на явленията на 
стихия на пазара и върлува- 
'нето на матрапази в областта 
на снабдяването със 
стопансни продукт:1 
чертано на заседанието.

Снабдяването търси постоян 
на и организирана дейност от 
страна на сдружения труд, ин 
тензивиране на

ще се
състояние

В изключително 
сложна роля на Обединените 
нации, в тяхната плодовита, 
но и трудна дейност в тече
ние на 32 години, Югославия 
винаги беше една от най-агил 
ните членки

отговорна и
селско- 
бе под-

на
в последовател

ното настояване на изпълне
ние на мисията на ООН в бор 
бата за запазване 
ния мир, за равноправно меж 
дународно сътрудничество и 
за мирно разрешаване на про 
блемите на нашето време.

Югославия се числи 
основателите 
организация 
учредителното събрание на 50 
отрани в Сан Франциско през 
1945 година. От самото нача
ло на действуване на ООН, 
нашата страна се бореше за 
укрепване на световната орга 
низация. за нейната ефикас
ност, за зачитане на Хартата, 
за приемствено осъществява
не на основната концепция — 
този световен форум да не 
бъде ничий инструмент, нито 
на великите сили, ни на блоко 
вете, но да бъде механизъм 
за равноправно участие, дей
ствуване и съдействуване на 
всички членки, което в след
военния и днешния свят на 
практика дава възможност за 
равноправно съдействие 
малките, независимите и нео
бвързаните страни в разреша
ването на съществените проб 
леми.

Идеята на универсалност на 
ООН нанто в политиката, из
цяло, така и в обсега на дей 
ствие на световната органи
зация, винаги получаваше пъл 
на подкрепа от Югославия- 

Деколонизацията, епохал
ният процес на настоящето 
столетие, също така се числи 
нъм първостепенните задачи, 
за чието последователно осъ
ществяване се застъпва Юго

те.процеса на 
сдружаването на частните сел 
скостопансни

Югославия в ООН беше и- 
нициатор на резолюция 
приемане на резолюция 
задълженията и поведението 
на държави в случай на избу 
хване на военно стълкнове
ние, която днес е още в си
ла като постъпка за мирно 
разрешаване на стълкновение
то, за забраняване на геноци 
да, за приемане на дефини
ция за агресията, след това 
на декларация за приятелсни 
те отношения между държа
вите.

на светов- запроизводители, 
които все повече трябва 
се включват в сдружения труд 
и да станат същински стоко
ви производители. При 
не трябва да изостане и дей
ността на обществено-полити
ческите сили във всяка среда. 
Защото снабдяването е трай
на задача от обществено-ико
номически и от 
аспект — бе подчертано в ма
териалите

зада

това към 
на световната
участвува на

политически Лазар Мойсов
фирмацията и на необвърза
ните страни, с укрепването на 
ролята на малките, независи
ми и звънблокови страни и 
че ООН трябва да се превър
не в един от централните ин
струменти за укрепване и раз 
ширяване на ролята и дейст- 
вуването на 
движение

разискванията. 
Комунистите в трудовите орга
низации, които пряко се зани
мават със снабдяване на на
селението със 
ски произведения, на този ва
жен обществен проблем тряб
ва да гледат като на партий
но-политическа задача, ноято е 
от върде важно значение и за 
укрепване на всенародната от
брана.

и
Югославия приемствено се 

застъпваше за по-ефикасно 
разрешаване на световните и- 
кономически проблеми в ООН, 
участвува в основаването на 
УНКТАД през 1964 година, но 
гато бе създадена „Групата 
77” и се числи към протагони 
стите за приемане на реше
ние за установяване на нов 
световен икономически поря
дък.

селскостопан-

необвързаното 
в световни разме

ри, да се ускори приноса на 
необвързаните в преодолява
нето на крупните противоре
чия, наследени от подялбата 
на света на блокове или на 
сфери на влияние, на напред 
нали и изостанали, на богати 
и бедни, на привилегировани 
и злепоставени.

В това действуване, една от 
крупните дати на ООН е свър 
зана със септември на 
година, когато петима лидери 
на политиката на необвързва- 
>не — Тито, Неру, Насър. Су- 
нарно и Ннрумах — участву
вайки в Х\Лта сесия на Гене 
ралната скупщина на ООН 
Ню Йорн раздвижиха 
за спиране на по-нататъшното 
изостряне на международното 
положение и за по-лесно раз
решаване на крупните пробле 
ми каквито са разоръжаване
то, премахването на колониа
лизма и други. С това бяха 
отворени вратата за изява и 
действуване на необвързаните 
в рамките на ООН, чиято ро
ля в международните събития 
оттогава непренъснато расте. 
Днес, 17 години от тази важ 
ма инициатива и беседа 
президента Тито на трибуната 
на ООН, почти две трети от 
членките на ООН съчиняват 
необвързаните страни, а тях
ната роля и мисия в градив
ното влияние върху световни 
те отношения е в постоянен

В приетите изводи точно са 
прецизирани задачите и сро
ковете за изпълнението им

В по-ново време най-важна 
та инициатива на Югославия 
в ООН е насърчението за по- 
ефинаоно приобщаване нъм 
разоръжаването в света, от 
което след конференцията на 
необвързаните в Коломбо въз 
никна и решението за специ 
алното заседание на Генерал
ната скупщина на ООН идна
та година, посветено на въп
росите на разоръжаването.

В своя принос Югославия 
също тана зачислява и после 
дователното свързване на ро
лята и действуването на раз
виващите се отрани и ООН. 
Със своята ангажираност в 
световната организация наша
та страна допринесе основни
те решения на движението на 
необвързаните да се осъщест
вяват чрез работата на ООН.

Всред инициативите на на
шата страна се намира и при 
носа й за установяването на 
мировни сили на ООН, в чий 
то състав участвуваха и на
ши отряди. Активен също та
на и приносът на нашата стра 
на нризата на Близнил изток 
Да се решава посредством 
ООН.

Югославия активно е застъ
пена във всички органи на 
ООН, три пъти заема място в 
Съвета за сигурност — през 
1949/51, 1956 и 1973 — след 
това в ЕКОСОН, в Икономиче
ската комисия на ООН за Ев
ропа, твърде е ангажирана в 
програмата по оказване на 
техническа помощ при ООН и 
в други активности на светов 
ната организация.

В качеството на председател- 
отвуващ на 32-та сесия на 
Генералната скупщина на 
ООН, представителят на Югос 
лавия ще председателствува 
и през идната пролет на спе
циална сесия по разоръжава
нето, досега на най-важното 
събрание на световната орга
низация във връзка с спира
нето на надпреварата във въо 
ръжаването. С това инициати
вата на Югославия за по-ефи 
каоно разоръжаване в света 
получава и отделно признание 
в Обединените нации.

на
до края на годината и техни
те непосредствени изпълнител 
ни — организациите на сдру
жения труд в областта на про 
изводството, преработката и 
пласмента на селскостопанска 
та продукция, стопансната ка
мара, кооперативния съюз, 
компетентните общински ор
гани и други субекти. През 
януари 1978 година ще бъде 
направен анализ който до къ
де е стигнал в изпълнението 
на приетите на съвещанието 
задачи.

1960

в
акция

Ст. Станков

сами да се изтребват славяните. По този 
начин тези предатели проправят път на 
германските и други поробители 
щите окончателно да загосподарят с на 
шите прекрасни и плодородни равнини, с 
нашите богати гори, с нашите горди пла 
нини, с нашите плодородни лозови маси
ви, с нашите крайбрежни краища, с на 
ша горда Далмация, с нашите градове и 
села.

гато всички славяни се сдружават в бор 
ба за спасение на славянството, по вре
ме, когато вече ясно се вижда пропастта 
на подивялата фашистка банда.

Подлият предател Недич се льже, ако 
мисли, че ще успее със своите планове. 
Сръбският народ ще му даде достоен от 
говор, отговр, иамъвто е давал на всички 
Бранковичи в своята история. Сръбските 
народни партизани, манто и партизаните 
във всички останали части на Югославия, 
още по-ожесточено ще продължат борба 
та срещу окупаторите ма нашата страна, 
накто и срещу разните Павеличи, Неди- 
чи, Льотичи, Ачимовичи и воичми народни 
предатели. Сръбсният и останалите наро 
ди помагат и още повече ще помагат 
героичната борба на партизаните до онон 
чателната победа над окупаторите и тех 
ните слуги — Недичите и останалите.

Това мизерно марионетско правител
ство, начело с още по-мизерния генерал 
Недич се заканва с нлането. Същото пра
веше и предателският им партньр Паве- 
лич, но постигна противоположното — на 
родът масово започна да се вдига срещу 
своя предател. Народът никога не е под 
крепвал своите изроди и предатели и ня
ма и сега да ги подкрепи. Недич се за 
канва с кланета, а ние му отговорямо. че 
партизаните заедно с народа безмилостно 
ще изтребят неговата банда, също така, 
манто и неговите злосторници господари: 
германските, италианските и другите оку 
потори. Кръв за кръв — смърт за смърт! 
— това е нашият лозунг в тази всеобща 
мародноосвободителна борба.

Смърт на предателите I

та съ-

на

Предателят Недич, този разбойник, 
който заслужава същата съдба манто и 
неговият двойник Павелич в Хърватско 
се заканва, че ще унищожи нашата гор- 

нашите славни партизани, които възход.
Югославия също така пос

ледователно се застъпваше 
ООН да върви в крак с вре
мето, постоянно да се- разши 
ряват компетенциите на ООН, 
ООН да бъдат включени в но 
вовъзнинналите процеси, без 
колебание да се включи в 
разрешаването на актуалните 
световни проблеми.

Така в течение на своята 
история ООН беше трибуна и 
място за намаляване на опас 
костта за световния мир в го
дините на отудената война. 
Обединените нации бяха мя- 
ото, мъдето угрозените държа 
ви-членки се обръщаха към 
световната общност за защи
та от натиск, от попълзнове- 
мия или нападения върху тях 
пата независимост. И нашата 
страна преди четвърт век. ко
гато беше изложена но вън-

дост
с кръвта си измиват честта на своя на
род, която опетниха предателят Недич, 
Льотич и останалата шпионска шепа.
Той организира някакви чети с помощта 
ма германските фашистки бандити, които 
ограбват нашия народ и масово избиват 
неговите най-добри синове; той органи
зира тези чети за да поведе война на 
срещу сръбския народ, да продължи за
почнатото от германските окупатори — 
да покори поробения сръбски народ, та 
той да стане послушен роб на фашистки
те завоеватели и злосторници.

Нечистият предател Недич и остана 
лата шепа наемници вършат своите услу
ги на окупатора и поробителя на нашия 
народ по времето, ногато този заво- 
евал претърпява тежни удари от героич
ната Червена армия, по времето когато 
гори под краката му във всични окупира
ни страни, ногато се обединява целият 
цивилизиран свят в борбата против фа
шистките нашественици, по времето, но (6. д.)
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СИСТЕМА В ОПИТА НА СУРДУЛИШНА ОБЩИНАДЕЛЕГАТСКАТА

ПЪЛНЦЕННО НАВЛИЗАНЕ В 

ЖИВОТА НА ХОРАТА
КОЙ В ДИМИТРОВГРАД НЕЗАКОННО 

ЗАДЪРЖА ОБЩЕСТВЕНИ КВАРТИТИ?
рите. А нашито закони по то
зи въпрос са яони и недву
смислени: всеки гражданин, 
който има своя нъща дължен 
е да освободи обществената. 
Или: всеки гражданин, който 
е напуснал трудовата органи
зация и там ползвал общест
вена квартира е дължен да 
напусне същата, ако в друга 
трудова организация е полу
чил обществена нвартира.

Не се касае само за закон
ните разпоредби. Моралните но 
рми са също така важни, за- 
щото се касае за хора, които 
в момента имат отговорни по 
стове в нашия обществен и 
политически живот. На зпседа 
нието на Изпълнителния съ
вет посочиха имената на Ди
митър Манов, бивш председа
тел на Общ. скупщина, сега 
подпредседател на Стопанснпта 
камара в Ниш. Той си е по
строил нъща в Ниш, а квар
тирата на улица „Маршал Ти- 
то” №22 още не е освобо
дил. След това Дърндаревич, 
бивш началнин на граничната 
милиция, държи още кварти
рата в Димитровград, а има 
къща в околността на Бел
град и чака обществена нвар
тира в Белград. Витомир Томо 
вич, работи в Ниш в Републи
канското отделение за движе
ние, а в квартирата в Димит
ровград на площад „Освобож 
дение” № 10 Държи двама 
квартиранти.

Нужен ли след това комен
тар на явлението, което е в 
разрез с нашата официална 
политика, която има кристал
но ясни становища по този 
въпрос.

ПРЕЗ последните години ди 
митровградсна община увели 
чи числото на обществените 
квартири. В собственост на об 
щественно-политическата 
щност в Димитровград 
66 квартири. Изразходвани са 
значителни материални сред
ства за построяване на тези 
квартири. И все пан община
та няма достатъчно квартири 
и не може да довежда спе
циалисти на някои работни 
места.

• 140 ДЕЛЕГАЦИИ С НАД ДВЕ ХИЛЯДИ ЧЛЕНОВЕ ПРЯНО РЕШАВАТ ПО ЖИВО- 
ТОТРЕПТЯЩИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТОоб-

има например делегацията на мес
тната общност в Божица, са 
развили богата и многостран
на дейност. Има примери оба 
че на отделни 
(напр. в селското стопанство), 
които не устройват събрания- 
И трет пример: известни де
легации в началото са разви
ли добра дейност, която сет
не е позаглъхнала.

Оттук необходимостта пос
тоянно да се издига делегат
ското съзнание и идейно-по
литическото схващане на де
легатската система.

ПРОГРАМИРАНЕ И СЪГЛАСУ
ВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ

тема е проведената анкета, в 
която най-отговорни в обще
ствено-политическите органи- 

организациите

ОБЩЕСТВЕНАТА същност 
на делегатската сиотема е в 
пряко съотношение с развити
ето на самоуправителните от
ношения като цяло. Всъщност 
делегатската оистома предстлг 
влява най-оотествения 
на самоуправителните отноше 
ния в основните организации 
на сдружения труд, мостнито 
общности, общностите на ин 
тересите и пр.

назации, в
сдружения труд, в местните 
общности и общностите 
интересите дадоха свои отго
вори. На анкетата отговориха 
и председателствуващите де
легациите, канто и делегати-

делегации
на

израз

хора
напуснали Димитровград и по 
строили свои частни къщи не 
законно задържат обществе
ните, ползвайки неефикасно- 
стта на компетентните органи 
в прилигането на законните 
разпоредби. Ивпълнителния 

съвет на Общинската снупщи 
на в Димитровград неотдавна 
констатира, че през последни 
те години има хора, които тъР 
сят начин да задържат квар 
тирите и да пускат в тях нвар 
тиранти, роднини и по този 
начин затрудняват квартирния 
въпрос в града. Затова Изпъл 
нителния съвет е взел реше
ние да се отнесе към съда 
за освобождение на кварти-

Въпреки това някои

Един от начините делегаци
ите да заживеят пълноценно 
е програмиране работата на 
Общинската скупщина, самоуп 
равителните общности на ин; 
тересите, делегациите, органи 
те на управлението и общест 
вено-политичесните организа
ции. Взаимното съгласуване 
има особено значение, тъй 
като делегатската система об 
хваща голям брой участници 
в скупщинското решаване.

Не без значение е и прераз 
глеждането на самоуправител
ните актове, с които се уреж 
дат правата, длъжностите и 
отговорностите на делегации
те. делегатите и скупщината. 
Това изисква особено прилага 
нето на Закона за сдруже
ния труд.

Но за да функционира деле 
гатсната система, необходимо 
е членовете на делегациите и 
делегатите навреме, пълно и 
точно да бъдат информирани.

БЕЛЕЖКА Сурдулица

На кого помагаме? ЗАКЛЮЧЕНИЯТАИзхождайки от тези постав 
ки, а оценявайки тригодиш
ния опит на делегатсната си
отема в общината, Общинска
та конференция на ССРН в 
общи черти можа да отчете 
положителни резултати. Осно
ва за обобщаване на досегаш 
ния опит в делегатската сис-

Обикновено се изхожда от 
данните. Тук обаче ще напра
вим изключение, тъй като са 
мите заключения по-лъпно от 
разяват сполуките и несполу
ките на делегатската система 
в Сурдулишна община.

Част от делегациите, както

От няколко години 
насам, макар и в незна
чителни размери, и в 
Бабушнишка община бя
ха теглени кредити от 
„зеления” план. Истина, 
от търсените 700 — са 
получени над 150 милио
на динара, което съвсем 
не е достатъчно, но и 
между получилите кре
дити има известно число 
,.несдружени” селскосто 
пански производители.

Десетина 
селскостопански произ
водители под претекс, 
че теглят кредит за ра
звитие и подобрение на 
селското стопанство, се 
запасили с трактори, ко
ито едвали изобщо са 
пуснали бразда в поле-

А. Д. — Б. Н.

ОТ СЪВЕЩАНИЕТО ПО СНАБДЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАД питиета, защо не би могли и 
с тези стоки? — добави той- 

КОНКУРЕНЦИЯ
Спирайки се обстойно вър

ху състояние то в снабдяване 
то, генералния директор на 
Предприятието „Босилеград" 
Иван Стойнев, чиито ООСТ 
„Слога" и „Напредък" главно 
се занимават с търговия, изък 
на и следното: — Нашата ор
ганизация работи при остра 
конкуренция, създадена от 
Комбината „Тома Костич" от 
Лесковац и Селскостопанския 
комбинат от Враня. И двете 
нонкурентски организации пол 
зват достъпните и икономиче 
ски най-добрите села в общи
ната. На нас предимно ни ос
тават за снабдяване най-отда- 
лечените и пасивни села. То
ва нещо удвоява разходите 
и намалява нашата доходност. 
Подобна конкуренция на „зе
ления пазар" създават матра- 
пазите и другите частници, ко 
ито дори и в един ден менят 
цените на отоките си по ня
колко пъти!

В заключителната реч секре 
т-арят на ОК на СКС Гоне Гри 
горов каза, че след това съ
вещание трябва да се очаква 
изостряне на отговорността на 
компетентните за снабдяване 
то и предприемане на коннре 
тни мерки — там нъдето има 
субективни слабости._Защото, 
по преценка на Григоров и на 
участниците на съвещанието, 
съществуват обективни усло
вия онабдяването да се подо
бри.

ИМА УСЛОВИЯ ЗА П0- 

РЕДОВНО СНАБДЯВАНЕ ОТ ИМЕТО НА КОГО?находчиви

Досегашният опит и потвър 
дил, че голям брой делегати 
не взимат думата. Една част 
пък говори от свое име, без 
предварителен контакт с деле 
гациите. Само определен брой 
делегати „пренася” становища 
та на своята делегация-

Следователно, делегатсната 
система губи своя съществен 
смисъл ако делегатът дойде 
на сесия на ОС без мнение и 
становище на сврята делега
ция по даден въпрос. Затуй 
съвсем основателен е въпро
сът: от името на кого?

Занапред ОС ще прави 
верна дали делегатите са раз 
глеждали с делегацията въп
роса, по който взимат дума-

МИНАЛАТА седмица в Бо
силеград се проведе съвеща
ние на тема: „Снабдяването 
на населението с хранителни 
стоки", което въз основа на 
решенията на Изпълнителния 
комитет на Председателство
то на ЦК на СЮК организи
ра Общинският комитет 
СКС. В разглеждането на про 
блемите от тази област уча
ствуваха: председатели на ме 
стни общности, секретари на 
първични партийни организа
ции, ръководството на пред
приятието за производство, о- 
борот и битови услуги „Боси
леград", ръководителите на 
обществено-политическите ор 
ганизации и на Общинската 
скупщина, членове на ОК на 
СКС и други.

Във встъпителната информа 
ция на Общинския инспектор 
тю пазаря Васил Йованович се 
изтъкна, че проблемите от об 
ластта на снабдяването 
сложни, но не и нерешими.

При положение, когато ед
на трета от селата, в ноито 
живеят около 4 хиляди жите 
ли нямат търговски магазини, 
а в други осем липсват стоки 
от първа необходимост, необ 
ходими са конкретни мерни и 
ангажиране. Именно затова с 
оглед на настъпващата зима, 
да се превземат отделни гри
жи за зареждане на отдалече 
ните селски магазини. Единст 
вено така няма да се повто
ри миналогодишното положе
ние, когато в редица селски 
магазини през целия 
период нямаше брашно, сол, 
захар, олио и други стоки.

РЕЗУЛТАТИ И СЛАБОСТИ
В разискванията председа

теля на местната общност в 
с. Долно Тлъмино Раде Мил- 
нов изтъкна, че по-рано за 
снабдяването на магазините 
от този район е ползван трак 
тор. Сега вече такъв няма и 
— магазините са полупразни. 
Изкупуването на добитъка е 
също нередовно и слабо ор
ганизирано. По тази причина 
от района на Тлъмино повече 
от 3 хиляди агнета са прода
дени на земеделската коопе
рация в Крива паланка. Инак, 
според думите на Милков, зна 
чителен напредък е постигнат 
с въвеждането на две работ
ни смени в магазините, което 
подобрява обслужването.

В Босилеградска община и- 
ма повече села, в които има 
и нужди и условия за откри
ване на магазини. Такъв е слу 
чая със селата Груинци, Ми- 
левци и др.

— Нашата местна общност 
е готова да построи сграда за 
боикновени покупки не отива 
търговсни магазин, за да по 
ме в Босилеград, отдалечен 
7 километра — изтъква СИ
МЕОН АРСОВ от с. Милевци, 
член на ОК на СКС. Той е 
също на мнение, че през та
зи есен трябва да се изнупу- 
ват и нартофи, чиято ренолта 
е добра в цялата община.

Говорейки за проблемите на 
снабдяването в селата от ра
йона на Любата, председате
ля на местната общност от с. 
Г. Любата ИВАН СТОЙЧЕВ из 
тъкна, че тук населението се 
нуждае и от снабдяване с 
хляб, месо, пресни овощия и 
други стони. — Ако сме ре? 
довно снабдени със спиртни

то.
Техните стопани ги из

ползват за 
строителен 
или на търговски стоки.

Вредата е налице. Вме 
сто кредити да получат 
сдружени селскосто

пански производители, 
които развиват производ 
ствено сътрудничество 
със земеделската коопе 
рация — средства полу
чават несдружени, които 
си припечелват големи 
пари, ползвайки облаги
те, ноито предлага „зе
ления план".

Това явление бе осъ
дено и на неотдавна 

състоялото се заседа
ние на изпълнителния 
отбор на Регионалния 
ноопераативен съюз в 
Ниш. Затуй занапред 
кредити от „зеления 
план" ще могат да по
лучат само сдружени 
селскостопански произ
водители.

Именно те и заслужа
ват да се ползват с об
лагите, които предлага 
той, защото те сдружа
ват средства и труд с 
нооперацията нато един
ствен път за по-усноре- 

, но развитие на селско
стопанското производ
ство^

напревоз на 
материал

про

ИЗВОДИТЕ

Една от бъдещите задачи е 
да се подобри дейността на 
професионалните служби 
ОС и

са при
самоуправителните об

щности на интереоите, на из
пълнителните колегиални орга
ни, организации и отделни ли 
ца, за да ое подобри едновре 
менно и връзката на базата 
с делегациите и делегатите: 
Защото единствено с най-ши 
рокото участие на трудещите 
се в процеса на решаване се 
обезпечава пълноценно 
отвуване на делегатската 
стема.

дей-
На съвещанието бе занлю- 

чено- ООСТ „Слога" и „Напре
дък” да изготвят конкретни 
оперативни програми с уточне 
;ни задачи в областта на снаб
дяването и изкупуването. С 
тези програми ще бъдат за- 

първичните партийни 
организации и местните общ
ности в общината.

си-

Досегашните резултати и 
положителни опити са реална 
'предпоставка за 
навлизане на делегатската си 
стема в живота на хората от 
Сурдулишна община.

зимен пълноценно
познати

М. А.

В. В. Ст. Н.
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с ДИМИТРОВГРАД
АКТУАЛНО

СРЕЩА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ • 
НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ОТ 

ЮГ0СЛА1ИЯ И! БЪЛГАРИЯ

КОМУНИСТЪТ - 

ВСЕСТРАНЕН ДЕЕЦ
ШНН

г
ДИН от актуалните въпроси от дейността на 

©ъюза^ на комунистите в предконгресната дейност е 
действуването му в останалите обществено-поли 

тически организации, преди всичко в Социалистичес
кия съюз на трудещите се, като обединяващ фронт 
на всички прогресивни сили.

Азбучна истина е, че не е достатъчно член 
Съюза на комунистите да бъде само редовен 
събранията на своята 
плаща членския си внос.

Въпреки че след Десетия конгрес на СЮн е по
стигнато много в раздвижването на всестранна ак
тивност на комунистите, все пак, макар и единични, 
има случаи на недоразбиране задачите на Съюза на 
комунистите. На първо място, още има такива чле
нове на СИ, които в останалите организации, вклю
чително и ^Социалистическия съюз, считат за „вто
ростепенни”. Те не проявяват почти никаква дейност 
в тях, бездейни са и в местната общност, почти на 
всички полета.

Има и такива членове на СК, които обикновено

На 23 септември,т вюгДйми- г^ълтария .«моЗДР Кйрй/рсрвд. 1аб^^«йШрЕя®1Йяр*^лЧЙ>ве- 
тровград се сьртояцсревца^гиа гяов.юпървизг^м^^мйй.ейр^йсе- Ш^тф^ст>'кбятбг;щЙ гсв°Й$- 
представителитайжаоМервения дател н+оинж. Теоргй РЪсПВДй- (-‘тсмгвг Бу нУрещЯп оипетнрвне 
кръст от СФР КЗгоолавця 01*1 нов и завеждащ отдел за.ме- ЗД* Бяха'°полбн<иТелнсЛ Ценени

ШШЖна
на N

организация и редовно да

ЯЯ
шв своята организация на сдружения труд се оправ- 

рават, че „много работят” в местната общност — а 
в местната общност избягват от всяко задължение 
под изговор , че са „лрезадължени" в своята органи-

тт;т
: & Л'Г :.

йи Щшщ
‘•'•Лодон

зация на сдружения труд.
Отдавна е ясно, че член на Съюза на номунис-

а активен об- на- пострадалитвп от0 войните и 
други приррдни.-з^едствия^.оУ,,

Необходимо р3да;.гсе--язтъкг 
не, че между делегациите-.гдт 
двете страни беше постигнато 
пълно съгласие по всички^ вът 
проси, а становищатабяха 
единни.

тите не е никакъв вероизповедник 
ществено-политичеоки деец, борец за самоуправителен 
социализъм, за утвърждаване на делегатската систе 
ма и всички други актуални задачи, които разрешава 
нашето време. Следователно, ония които само идват 
на събрания да „се отчетат" че са присъствуващи, 
не са от голяма полза... С тях първичните организа
ции на Съюза на комунистите ще трябва да открият 
диалог и ония, които не ги интересуват задачите на 
Съюза на комунистите, не са дължни и да бъдат в 
него само на брой-

В този смисъл и преди няколко години, говорейки 
на митинг на Козара, др. Тито каза: „От комунистите 
не искам нищо друго, освен да бъдат — комунисти!” 
Какво значи това — е пределно ясно. Значи, че за 
мълчаливци и бездейни — не бива да има място в 
редовете на Съюза на комунистите, защото с пове 
дението си пряко засягат и накърняват атворитета на 
Съюза на комунистите.

Кърводаряването — хуманен жест

Маринов от българска страна.
Основна цел на разговорите 

беше установяване на по-тяс
но и по-редовно сътрудниче
ство между националните ор
ганизации на Червения кръст 
от двете страни и обмяна на 
опит и мнения по определе
ни въпроси.

Представителите на 
организации 
връзка с предстоящата Све-

вори, в които взеха участие 
председателят на организация 
та на Червения кръст в Юго
славия — примариус д-р Бо
жидар Распопович, генерал
ният секретар — Осман Зубо- 
вич и съветника в отдел за 
международни връзки при 
Червения кръот — Миланка 
Цветкович от югославска; как 
то и председателят на органи
зацията на Червения кръст в

В разговорите взеха учаотие 
и представители на ОС ж ■ оф 
ществено-политичесните п орга 
низации в Димитровград.то от 

След разговорите участнйци^ 
те направиха обиколка и 
гледаха Здравния дом и

раз- 
бол

ницата в Димитровград. 'кмп-9
двете

говориха и във
А- ДГ

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСНИЯ КОМИТЕТ В ДИМИТРОВГРАД <оллИ в неотдавна публикувания политическо-теоре
тичен труд на др. Едвард Кардел „Насоки на разви 
тие на политическата система и 
самоуправление” се подчертава, че е 
ролята на Съюза на комунистите в останалите обще
ствено-политически организации, преди всичко в Со 
циалистическия съю3- В него Съюзът на комунисти
те трябва да бъде „координатор на демократическо 

социалистически орга-

ДОЯ

ПРЕДСТОИ ЗАСИЛЕНА 

ДЕЙНОСТ
социалистическото 

низаменима т»оП
ННМД

упоУ,.
1!-'5М<ГТ

КР.ВТ
ОНГ.«Т

» етун
НЛ&8ГП

на всичкисътрудничество 
низирани сили.” Значи, следва да действува в съз
вучие тях, да бъде водач на най-широките маси тру- 
обществено-политически сили. Той непрекъснато тряб
ва да разширява своето политическо влияние в общо

ГНОМ оп
ционен смисъл, а доходните'' 

се остават ^ за1
йймМ

за работата върху: развитието 
на самоуправителните отноше 
ния в сдружения труд.

В оряда- на 21 септември 
т.г. в Димитровград се състоя 
се разширено заседание на 
Общинския комитет на СНС. 
На заседанието присъствува- 
ха и председателите на об 
ществено-политичесните орга 
низации, председатели на из 
пълнителните органи в общи 
пата, председател на Предсе 
датолството на 
конференция, секретар на ак 
тива на непосредствени про
изводители, членовете на ко
мисията на Общинската кон 
ференция за обществено-ико 
номичесни отношения в сто
панството и извънстопански- 
те дейности и членове на ра 
ботните групи, които изготви 
ха материала върху когото се 
разискваше на заседанието, а 
не оа членове на ОК СНС в Ди
митровград. На 
присъствува и Живота Марко 
вич член на Секретариата на 
МОК в Ниш.

отношения — 
по-нъсно!

Това е присъщо в и звънете^ 
ланските организации, аггрн?а^п 
министрацията е почти ^рав^

ството.
По-нататъшното развитие на нашето самоуправи- 

телно общество търси такава активност от комунис
тите.

По този начин подчерта 
Димитров — ние откриваме 
предизборната и изборна дей 
мост и предконгресната актив
ност в Съюза на комунисти
те. Една от най-важните зада
чи в предстоящия период е 
да се мобилизират изцяло 
всички субективни социалисти 
чески сили на първо място в 
претворяването в живота на 
Закона за сдружения труд.

Голямо внимание Димитров 
посвети на проблема на раз 
витието на самоуправителните 
отношения в сдружения труд 
като ийтънна, че обсъждани
ят материал е ярна картина 
на стопанската и политическа 
действителност в Димитров
градска община.

паОсъществяването на конституционната роля 
ССРН като обединяващ фронт на всички прогресивни ло! .отоноа

В разискванията участвува*, 
и Живота Маркович, к^й^Ц п$м 
ложително се изказа ' върху 

документ'^1 нШт
»е

дещи се и граждани.
Ясно е, че днес Съюзът на комунистите не може 

да съществува сам за себе си — а само в съчетание 
с останалите обществено-политически сили, на първо 
място Социалистическия съюз, нъдото неговата роля 
и дейност са незаменими.

Общинската
предложения 
изтъкна, че същият : 
ва да се допълни с п

Е;?кания, съдържеани 
та студия на др. 
дел и в такъв вид да бъде 
анализиран 
конференция на СъкЩТое№ 
комунистите.

М. Андонов

Ч.. общинскатана
НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАИЗ ДЕЙНОСТТА онтоем

В материала, нойто обсъж
даме — изтъкна Маркович — 
не е ясно разграничена рол
ята на Съюза на комунисти 
те, Социалистическия съюз и 
останалите 
сили във всички акции, а осо 
бено сега в претворяването в 
живота на Закона за сдруже 
ния труд.

След това бяха гласувани 
и конкретни заключения във 
връзка с по-нататъшната дей 
пост и развитие на самоупра 
.вителните отношения, както в 
стопанството, така и в извън- 
стопансните дейности.

Ции

Идейното образоваиие- 

постояииа грижа
заседанието

В изготвянето на същия са 
консултирани трудовите и об 
ществено-политическите орга 
низации, а изучени са и мно 
го от самоуправителните ак 
тове в ООСТ — приключи Ди 
миров като подкани присъству 
ващите да вземат учаотие в 
разискванията.

В станалите разисквания 
мнозина участници изнесоха 
примери, нъдето прилагането 
на Закона на сдружения труд 
ое осъществява в организа-

социалистически
на ЮНЛ между 

войни”.
На проведеното заседание 

бе разговаряно, наистина дос 
та бегло, и за досегашната 
дейност в прилагането на За 
йона за сдружения труд в та 
зи най-голяма стопанска 
ганизация 0 Босилеградсна об 
щина. За целта обаче не бе 
изготовен анализ,1 който 
обстоен начин да посочи до 
сегашните резултати и слабос 
ти в реализирането на Занона.

дветеетоПървичната партийна органи 
зация в Предприятието за 
производство, оборот и

„Босилеград в Бо

Във встъпителното си сло
во, секретарят на ОК СКС 

Венко Димит-
бито-

Димитровград,
изтъкна, че е Общинския 

материала

ви услуги 
силеград редовно обсъжда те 
ми, които имат за цел да по 

идейно-политическо об
ров
комитет, готвейни 
„Актуелни идейно-политичесни 
въпроси в осъществяването 
на самоуправителната практи
ка и задачите на комунисти 
те”, всъщност подтикна субеи 
тивните социалистически сили

вишат
разование на своите членове. 

Според утвърдената за та-
ор-

нази цел програма, на последно 
то заседание в тази партий 
на организация бе обсъдена 
темата: „Борбата и развити

Д. с.
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)оим>ол)М 1>о * (Шш^пршШ
удШИДДШ
НОМУНАЛНО-БИТОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСЛУГА"

НИШНИ РЕГИОНв ПО-СТАБИАНО СТОПАНИСВАНЕПОДОБРЕНА РАБОТАТА ВЪВ 

ВСИЧКИ ЦЕХОВЕ
с 16,2 на сто, което е все още 
на ниско равнище. Въпреки 
нарасналата производителност 
на труда и увеличение на до
хода за 59,1 на сто, нвсъгла- 
суваното потребление с уве
личените на дохода, канто и 
появата на загуби в известно 
число стопански организации, 
също зле се отразяват върху 
възпроизводствените 
ности на стопанството.

Изтъква се още, че немалък 
брой организации не осъще
ствяват развойните си прргра 
ми, дори някои от тях нямат 

Основните

Секретариатът на Междуоб- 
щинската конференция на Съ 
юза на комунистите и Предее 
дателството на Междуобщин- 
сния синдикален съвет неот
давна на съвместно заседание 
обсъдиха стопанисването 
Нишки регион и осъществява
ното на икономическата стаби 
лизация- В работата на засе
данието учачетвуваха още и 
обществено-политически и сто 
лански дейци от Ниш и общи 
ните в Нишки регион.

Нанто вт»в встъпителното из 
ложонио на члена на Секрета 
ри ата на МОК на СНС Живо
та Маркович, така и в разис
кванията, бе оценено, че от 
началото на тази година е о- 
същоствено динамично стопан 
ско развитие и че усулията на 
трудещите се в Нишки регион 
да ост>ществят трайна иконо
мическа стабилизация са дали 
необходимите резултати. В ре 
зултат на това промишленото 
производство в петнадесетте 
комуни на този регион за о- 
сем месеца на текущата го
дина е увеличено за 11,9 на 
сто. което е много повече от 
заплануваното. Радващо 
това е, че най-крупните про
мишлени предприятия в регио 
на, нанвито са Електронната 
промишленост, каучуковите за 
води „Тигър" и др. стопанис
ват положително и постигат 
твърде добри резултати.

Разбира се, има редица и- 
кономически показатели, нои 
то възлагат още по-сериозно 
отношение и разрешаване на 
съществените въпроси на сто 
накисването, 
възпроизводствената 
ност на стопанството все още 
изостава — едва е нараснала

Освен това, планира се тъ
качният цех да получи парно 
отопление, конто и да започ
не реконструкцията на хлобо 
пенарницата.

вговорените срокове, тона че 
производството през някои ме 
сеци е било в застой:

Трябва обаче да се каже, че 
новоприетите работници са 
вече напълно овладял и проце 
са на производството. А това 
ще се отрази пряко и на ре
зултатите и финансовите е- 
фенти в този цех.

Комунално-битовото продпри 
ятие „Услуга” в Димитровград 
значително подобри тазгодиш 
ната си работа във всички це 
хове на трудовата организа
ция- Това потвърждават и фи 
нансовите показатели.

възмож
А. Д.

През първите шест месеца 
осъщественна годината е 

общ доход от 10 милиона ди 
нара, което в сравнение със 
същия период на миналата го 
дина е повече за 2,5 милиона 
динара. Осъществен е 
доход от 4 милиона динара, 
което е почти двойно повече 
от миналата година. Печалба
та възлиза на 410 хиляди ди
нара, а миналата година се е 
работило със загуба от 
хиляди динара. Личните дохо 
ди са увеличени за 20 на сто 
и в момента средния 
доход възлиза на 2500 динара-

ТРЪНСНИ ОДОРОВЦИ планове.такива
причини за това са от субек
тивен харантер. Надделяване- 
то на това е спешен въпрос. 
Единствено така може да се 
изпт>лни цялостно програмалга 
за откриване на нови работ
ни места и съответно да се 
увеличат дохода и личните до 
ходи на трудещите се. Това, 
от своя страна, ще доприне
се за още по-ускорено разви 
тие на целия регион.

ИЗМЕНИ 3500 

КИЛОГРАМА 

ШИПКОВ ПЛОД

В СТРОИТЕЛНИЯ ЦЕХ — ОТ 
ЗАГУБА ДО ПЕЧАЛБАчист

Строителният цех през пос
ледните няколко години редо 
вно работеше със загуба. Та
зи година в него се бележат 
значително по-добри резулта
ти. В течение на годината са 
набавени два нови камиона, 
подобрени са и условията за 
работа, а цехът е оборуден и 
с нови машини.

Също са увеличени и це
ните, утвърдена отговорност
та на всеки работник и пред
приети мерки навреме да се 
изпълняват задълженията. Тъй 
като цехът първенствено ра
боти за нуждите на гражда
ните, нередовно плащащи ус 
лугите), това мероприятие 
показа добър финансов ефект.
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХЛЯБ 
УВЕЛИЧЕНО ЗА 10 НА СТО
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личен Накрая бе посочено, че по 
вече основни организации на
сдружения 
приетите становища по отно 
шение на изразходване 
средствата за общо потребле 
ние, а определен брой орга
низации са заплатили 
доходи над предвидените със 
самоуправителните актове.

физически обем 
на производството, както 
премахването на допуснатите 
слабости, могат значително да 
допринесат в края на стопан
ската година Нишки регион с 
положителни показатели

Земеделската 
„Сточар” от Димитровград и 
„Агроенспорт” от Белград из
купуваха в район Трънсни 
Одоровци 3500 нилограма шип 
нов плод по цена от 5 и 6 
динара. До нрая на сезона се 
очаква да бъдат изкупувани 
още 1000 килограма.

Най-голямо количество плод 
са предали учечниците от ос
новното учичлище в Трънсни 
Одоровци, над 500 килограма, 
а от частните производители 
най-вече плод е предал Йо- 
ван Джунов от Драговита — 
над 300 килограма.

коперация
труд не спазватНужно е да изтъкнем, че в 

„Услуга” в течение на послед 
ната година са приети на ра
бота 70 нови работника, кое 
то представлява една 
от в момента настанените ра
ботници в предприятието. Ес
тествено за обучението на но 
вите работници е трябвало и 
време и средства. А ако се 
има предвид, че болшинство
то от тях е прието на работа 
в течение на тази година — 
резултатите от тяхната дей
ност ще онажат положително 
влияние върху общите резулта 
ти на организацията в предсто 
ящия период.

при
на

трета
лични

По-гол ЯМ
е и

I Така например, 
способ-

даИ в ^останалите цехове на 
„Услуга" се стопанисва по- 
бре. Хлебопекарницата е уве
личила производството си за 
10 на сто, а води се сметка и 
за качеството на хляба, което 
е също подобрено.

Сервизът за електро-телеви 
зионни — радио услуги рабо 
ти на равнището на миналата 
година. Гражданите нередов
но плащат, за оназаните им 
услугите, което има отраже
ние и на крайния финансов 
резултат.

Да нажем и това, че края 
на годината се очаква с още 
по-добри резултати, 
капацитетите в тъкачния цех 
ще се използуват цялостно, 
в строителния цех планът за 
първото полугодие е преизпъл 
нен и до края на годината и- 
магг договорени работи; а съ
що се очанва по-добра рабо
та и на останалите цехове.

заеме едно от по-високите ме 
ста в Републиката.

А. Д. Ст. Н.

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗ
ВОДСТВЕНИТЕ КАПАЦИТЕТИ В КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ „ТИГЬР-ДИМИТРОВГРА Д"

През последните няколко го 
дини най-добри резултати в 
„Услуга” се осъществяват в 
тъкачния цех. В течение на 
тази година този цех значи
телно увеличени производстве 
ните си капацитети. Бяха из
градени нови производствени 
помещения и започнаха с ра
бота десет нови тъкачни ста
нове.

Имайки предвид, че 
станове започнаха с работа 
два месеца по-нъсно от пред
виденото, то и резултатите не 
бяха на равнището на плани
раното. Освен това доставчи
ците на материали и сурови
ни, необходими за работа на 
този цех, не са спазвали до-

ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛ- 

ТАТИ-Д0БРА ОСНОВА ЗА 

РАЗВИТИЕ
понеже

тези

Каучуковата промишленост 
„Тигър — Димитровград” за
върши миналата година с от
рицателни финансови [ 
тати. Изход от лошото иоложе 
ние бе намерен в увеличаване 
обема на производството, про 
изводителносгта на труда и 
цялостно ползване на произ
водствените капацитети, пол
зване на по-евтини материали 
и суровини, намаляване бра
ка и прочие. Всичко това да
де и определени положител
ни резултати.

Физичесният обем

или почти двойно повече в 
сравнение

мени нишки на базата на ла- 
текс и реконструкция на цеха 
за техничесни стоки. Главната 
причина, че тези планове все 
още не се осъществяват е 
недостигът на постоянни обо
ротни оредства, недостигащи 
още от 1971 година.

с осъщеотвения 
общ доход през първите шест 
месеца на миналата година.

При това трябва да се изтък 
не, че цените на стоните са 
останали на миналогодишно
то равнище, ноето говори за 
увеличение на общия доход в 
резултат на по-големия обем 
на продукцията и по-висока 
реализация;

резул-

ДИМИТРОВГРАД

ЕДИН СЕКРЕТАР НА ДВЕ САМОУПРАВИ- 
ТЕЛНИ ОБЩНОСТИ След минаване на Димитро 

вградена община в изостана
лите общини в републиката в 
„Тигър — Димитровград” оча
кват, че ще могат да ползват 
средства от Фонда за насър
чение развитието на изостана 
лите общини. По този начин 
и реализацията на 
ционната програма става мно 
го по-реална. А нейното из
пълнение ще създаде възмож 
ност за работа на още 
нови работника, както и уве
личение на производството и 
съответно на общия 
Както се

Неотдавна се проведе съв
местно заседание на коорди
национния отбор за осъщест- 
ности на интересите и полити 
ма, Самоуправителните общ- 
вяване на делегагената систе- 
чесната система при ОК на 
Социалистическия съюз в Ди 
митровград, на което присъслг- 
вуваха и Изпълнителните отбо 
ри на Самоуправителните общ 
ности на интересите: за нау
ка и култура и предучилищно 
и основно образование.

На заседанието бе обсъдена 
и обстановката в Самоуправи- 
телната общност на интереси 
те за наука и култура след о- 
тиването на секретаря й Ней
ков на друга длъжност.

Заседанието прие и заклю

чение Цветан Еленков, секре
тар на Самоуправителната об
щност на интересите за пре
дучилищно и основно образо 
вание да бъде сенретар и на 
Са моуправ ителн ата

Резултатите пряко са се отра 
зили и върху увеличението на 
личните доходи, ноито в срав 
нен и е с миналата година 
нараснали за 18 на сто.

на произ 
водството след първото полу 
годие на годината е възлизал 
на 2100 тона различни видове 
отоки, което е дал финансов 
ефект от над 95 милиона 
нара. А това означава, че 
осъществено увеличение 
отношение обема на произве
дените стоки за 43,7 ,на сто в 
сравнение със същия период 
на миналата година. Наред с 
положителните резултати във 
физическия обем е осъщест
вен общ доход (по наплатена 
реализация) от 86 милиона ди 
нара, което е за 97,8 на сто,

саобщност 
на интересите за наука и нул- 
тура.

Освен това, на същото за
седание бе избрана комисия 
която трябва да изпита въз
можностите за формиране на 
единна административна служ 
ба за всички общности, нанто 
и това да съгледа в досегаш 
ната им работа и с това за
познае Координационния отбор 
Срокът за тази работа на но 
мисията е 10 октомври на те
кущата година.

инвести-

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПЛА
НОВЕ — ОСОБЕНО ВНИМА-ди- 210

НИЕе
по

До края на годината в кау- 
чуновата промишленост се о- 
чанват още по-добри резулта
ти. Особено внимание при то
ва ще бъде отделно на инве 
стиционните планове. А в раз 
витието на тази организация е 
предвидено изграждане на фа 
орина за производство

доход.
предвижда изгражда 

■пето ще може да започне в 
началото на идната година, а 
строителството трябва да при 
нлючи през 1979 година.

Д. с.
на гу- А. Д.
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богат опит за СЪТРУДНИЧЕСТВО
спе (елените пари те учат де
цата си. Купиха нови мебели, 
електрически уреди и живеят 
по-хубаво и по-богато. От 
кога бедните села Вучи дел,

ЗЕМЕДЕЛСНАТА КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА" В ЗВОНЦИ

Нашушковица, Берин Извор, уреждането
Ясенов дел, Ракита, Пресена влияние върху това оказва и
и други се създават нови, по- сътрудничеството им с ноопе-
оогати селища, в които жи- рацията.
телите имат възможности за

им, а значително

ДВЕСТА КООПЕРАНТИ 

В ЗВОНСКИ РАЙОН
«я-

Б. Н. — А. Д.

Строи нова овцеферма— КРАВАРСТВОТО ОТХВЪРЛИ МОТИКАТА

Земеделската 
„Ерма” в Звонци 
програма особено 
слага върху развитието 
краварството в района. Може 
свободно да се наже, че вече 
почти няма домакинство, кое 
то ме се занимава с отглеж
дането на крави. Ръководство 
то на кооперацията отдавна 
забеляза, че домакинствата ос 
тават без работна ръка. Хора 
та все повече отиват в про-

кооперация 
в своята

то на краварството в 
район, манто и с оня момент, 
когато започна

нашия
ноперативни овце и около 800 
на частни производители, кои 
то сътрудничат с кооперация
та. Смятам, че това е наш о- 
пит в сътрудничеството с ча
стните овцевъди, ноито пора
ди недостиг на работна ръна 
нямат възможност да отглеж 
дат своите стада през лятото 
и ги дават на кооперацията, 
каза другаря Таков.

ударение изкупуването 
«а млякото. Така започна раз 
говорът с дядо Го, който 
не трябваше да влага много 
усилия и да ни убеди, че пок
рай малката му пенсия с нра 
вите заработва още две таки 
за пенсии.

на Овцефермата ще има 
три хиляди овце. • Раз
ширяването на връзни- 
те между кооперацията 
и частните селсностопан 
сни производители

— Освен млякото тази годи 
на продадох на кооперацията 
една крава и две хубави те
лета. Овце не мога да отглеж 
дам. а отглеждането на кра
вите все пан е по-леоно. Ко- 
вачлъкът е тежка работа 
моите години, а трябва нещо 
да се работи, понеже съм та
ка научил. Затова краварство 
то е доходно занимание 
мен.

С ЦЕЛ да се подобри 
овцевъдството в Звонски ра
йон земеделската кооперация 
„Ерма" в Звонци започна из
граждане на нова овцеферма, 
в която след завършване 
на обекта ще се отглеждат три 
хиляди овце. Фермата ще се 
строи в местността „Рид", не 
далеч от Звонци. Тъй 
кооперацията през последните 
три години бележи добри ре
зултати в развитието на овце
въдството и има богат опит в

НОВАТА ОВЦЕФЕРМАТА ЩЕ 
СТРУВА 150 ХИЛЯДИ ДИНА

РАза
Тъкмо на такива начала, за 

ноито говори другаря Танов 
ще работи новата овцеферма 
в Звонци. Началният опит в 
овцефермата ще се усъвърше 
нствува и при това трябва да 
намерят икономичесно оправ
дание и частните производите
ли и кооперацията.

Овцефермата ще има голям 
комплекс от пасбища. Чрез 
комасация и нупуване имоти
те на частните селскостопан
ски производители овцефер
мата вече има ст$ хектара 
земя, ноято ще се използва 
за напасване на овцете.

Обектът се изгражда със 
средства на кооперацията. Ве 
че са изразходвани 150 хиля 
ди динара за строеж на по-

натоза

ВИДА ВАСИЛЕВА: ПЧЕЛЯ 
ПОВЕЧЕ ОТ СЪПРУГА СИ, 
ЗАЕТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

сътрудничеството с частните 
селскостопански производите 
ли, попитахме директора на 
кооперацията Божко Таков да 
ни наже нещо повече по те
зи въпроси.

— Овцефермата, ноято сега 
изграждаме, е всъщност про 
дължение на инициативите,

Божко Таков
Заварихме домакинята Ви

да Василева в момента, кога
то със своята дъщеря Пюргя 
приготвяха зимнина. Нейният 
съпруг работи в строителното 
предприятие „Прогрес” в Пи
рот и в момента е в коман
дировка в Белград. В селото 
ни казаха, че Вида принадле
жи КЪМ ОНИЯ трудолюбиви до 
макини, които най-добре сът
рудничат с кооперацията.

— В доманинството сме са
мо аз, дъщерята ми и един 
старец, нойто не може да ра 
боти. Затова напуснахме от
глеждането на овцете и земе 
делието. Сега се занимаваме 
с краварство и имаме две кра 
ви, които на месец дават ло 
350 килограма мляко, което 
продавам на кооперацията. Ра 
збира се имаме и зеленчуко
ва градина, а останалата земя 
превърнахме в изкуствени ли
вади. Мога да кажа, че с кра 
вите повече заработвам от

мещенията и с това е лриклю 
чило изграждането на първия 
етап. Сега ще се продължи 
с изкупуване на още 200 хек 
тара земя, за да може на те
зи пасбища да се отглеждат 
три хиляди овце, както е 
предвидено в плановете на 
кооперацията.

които предприехме преди три 
години, за подобрение на жи
вотновъдството. Строителната 
част на овцефермата е гото
ва. Ние вече имаме в нея 200

Вида Василева

отдават на науна. Затова коо
перацията започна да насочва 
доманинствата да отглеждат 
расови крави с висока млеч- 
ност. Следващата крачка бе
ше изкупуване на мляното от 
частните селскостопански про 
изводители. Това беше огром
но насърчение за всични 
района. За да се убедим 
това посетихме шестдесет и 
седемгодишния Петър Таков, 
пенсионер и Вида Василева, 
домакиня от село Звонци.

Б. Н. — А. Д.

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЛАНИНСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

СДРУЖАВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ 

ТРАЕН ПРОЦЕС
В
В

ПЕТЪР ТАКОВ: ВНЕСОХ В 
КООПЕРАЦИЯТА 357 ЛИТРА 
МЛЯКО ЗА ЕДИН МЕСЕЦ

В ОБЩИНИТЕ в Южномо- 
равския регион, включително 
и в Босилеградсна община, съ 
ществуват изгодни условия за 
развитие на селското стопан
ство в планинските 
които за С7>жаление все още 
не се достатъчно ползват.

низации не изнамират съответ 
ни организационни форми за 
създаване на определени ико 
номически отношения и не 
предлагат решения за трайно 
ползване на ресурсите в пла- 
нинсните краища.

Изхождайки от факта, че в 
предстоящия период животно 
въдството трябва да бъде гла 
вен отрасъл на селското сто
панство в планинските краи
ща, изпъква необходимостта 
за изготвяне на коннретна ре 
тонална развойна програма. 
Отделна програма ще бъде 
изготвена за увеличаване про 
'изводството на фураж, без 
нойто не може да се органи
зира съвременно животновъд
но производство. Подобни про 
грами трябва да ое търсят и 
за производството на тютюна, 
от чието отглеждане в регио
на сега живеят около 14 хи
ляди домакинства.

но-техничесни документации 
за съответно производство в 
планинсните краища и да сти 
мулира необходимите надри.

Регионалната междуобщин- 
ска скупщина предлага да се 
изучат възможностите селско
стопанските производители 
планинските краища да бъдат 
освободени от заплащане на 
определени данъчни облагания, 
което също може да тласне 
развитието на животновъдст
вото. Изграждането на 
пътища, електрификацията на 
селата от своя страна силно 
ще съдействува този процес.

Изхождайни от нуждите и 
възможноотите в тази област 
и от предложенията на Регио 
налната междуобщинсна снуп 
щина, Изпълнителния 
на Общинсната снупщина 
Босилеград е оформил коми
сия, ноято до 15 ноември та
зи година ще изготви ноннрет 
на акциона програма, обеди
няваща воички мероприятия, 
анции и носители им за раз
витие на селското стопанство 
в общината. Програмата меж 
ду другото ще съдържа, ре
шения за арондация и кома
сация на обработваемите пло 
щи и пасбищата в общината, 
без което е невъзможно

Петър Таков, бивш ковач, 
живее в домакинство със съп 
ругата си, която е също на

краища,

в

По преценка на Скупщина
та на Южноморавсната меж- 
дуобщинска регионална общ
ност, това е една от причини 
те за масова миграция на сел 
ското население от планински 
те краища в по-развитите цен 
трове в региона и вън от 
него.

нови

Непренъонато увеличаващи
те се потреби от месо, мля
ко, овощия и други стоки, от 
криват широки възможности и 
перспективи за нарастване на 
селскостопанското 
ство, за което трябва да до
принесат и решенията, ноито 
се предприемат от общество
то. Това нещо задължава най- 
напред организациите на сдру 
жения труд от областта 
селското стопанотво максима
лно да се ангажират за акти
визиране на съществуващите 
ресурси.

По преценка на Скупщина
та на Междуобщинсната ре
гионална общност, 
но самоуправително-доходното 
организиране, въз основа на 
сдружаването на частните зе- 
меделсни производители, бав
но се реализира. Една от при 
чините е, че селяните произ
водствените и търговски орга

съвет
в

производ-

За осъществяване на основ 
ните развойни цели ще се ло 
лзват по-големи средства от 
Фонда за развитие на недо
статъчно развитите краища, а 
също така и от същеотвува- 
щите фондове за развитие на 
животновъдството, 
мо е да се ангажират_ сред
ства от „зеления план", бан
кови кредити и др.

Много повече отнолкото до 
сега да се ползвалг възможно
отите Ропублинаномия фонд за 
развитие на недостатъчно раз 
витите краища да финансира 
изготвянето на инвестицион

на

Петър Танов със супругата си

моя мъж, не без гордост ка
за Василева.

Ето това ни казаха Пет'ьр и 
Вида. Примери има много — 
над двеста нооперанти на зе
меделската кооперация- Пол- 
звайни се със създадените 
условия от страна на коопе
рацията редица домакинства 
в Звонски район подобриха 
жизненото си равнище. Със

67 години, болна е и не може 
да работи. Получава пенсия 
от 1500 динара, има повече от 

хектара обработваема зе
мя но не я вече обработва. 
Земята е засета с изнустве- 
на трева.

— Спасението за нас, ста
рите хора, ДОЙД© когато коо
перацията в Звонци започна 
да се занимава с внедряване

Необходи-
да

се организира съвременно про 
изводотво.

При изготвяне на програма 
та професионална помощ ще 
окаже и Регионалната стопан
ска камара в Лесновац.

процесът
три

В. В.
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ПРЕЗ ТАЗИ ЕСЕН В СР СЪРБИЯ 1ЦЕ СЕ ФОРМИРА:

Републиканска ебщност за
насочено образование

общност, която ще има пре-Членовете на Секцията за
ди всичко за задача да утвър-образование, наука и култура 

при Общинската нонферечция ждава политиката в развитие
то на насоченото средно, лона ССРН, представителите на
лувисшо и виеше образование 
и да участвува във финанси-

обществено-политическите ор 
ганизации, на Общинската ску

райето му. Отделни задачи ипщина и на Средношколския 
образователен център ..Иван 
Караиванов” в Белград дадоха

роля тази общност ще има в
утвърждаването на потребите
на организациите на сдруже-положително мнение за само-

управителния договор по фор- ния труд от областта на сто
панската и другите обществе-миране на общност за насоче
ни дейности за кадри със срено образование в СР Сърбия-
дно, полувисше и виеше обра-Както е известно, през сеп-
зование.тември тази година ще се 

формира тази Републикансна В. В.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БОСИ
ЛЕГРАД

Решително против слабостите
В образователния център за ние, в тази учебна институция

се стигнало до очевидно без-средно насочено образование 
„Иван Караиванов” в Босилег- действуване, преди всичко от

: л*........
НИКОЛА АНТОНОВ — ПТИЦИ

бе казано науправата мурад съществуват редица сла
бости, чието премахване 
може да се отсрочва.

Тази констатация бе изказа
на от членовете на Изпълни
телния съвет на Общинската 
енулщина в Босилеград, кои
то подробно разгледаха състо 
янието в тази образователна 
институция въз основа на ана 
лиза на Просветно-педагогиче
ската служба от Враня.

В годината, когато трябва да 
се предприемат сериозни мер 
ки за успешното реализиране 
на задачите от областта 
средното насочено образова-

заседанието на Изпълнителния 
съвет на ОС.

Въз оонова на взетото реше 
ние, до края на този месец 
управата и самоуправителните 
органи в Образователния цен
тър са длъжни да предприе
мат мерки за премахване на 
установените от Просветно-пе
дагогическата служба слабос
ти. След това ще бъде изгот 
вен отчет, който ще обсъдят 
членовете на\ Съвета на сдру 
жения труд на Общинската 
енупщина.

не
(Върнячна баня)

Никола Антов: „Работя енулптура във Върнячна баня“
НИКОЛА АНТОВ е роден през 1922 година в гр. 

Ниш. Училището за приложно изнуство е завършил в 
Ниш, а Анадемията по изобразителни изнуства — в 
Белград. Участвувал е на изложбите, организирани 
от УЛУС (дружеството на художниците в Сърбия).

Устройвал е самостоятелни изложби (Ниш — 1968) 
или е участвувал в нолентивни изложби 1965—1968 и 
1970—1972, Белград, Онтомврийски салон.

В Хаг 1966 г. на изложбата на малката енулптура 
е първото пронинване в чужбина.

Носител е на доста награди: 1966 — УЛУС-ова 
Октомврийска награда 

награда на Галерията 
за съвременно изнуство от Нови Сад и др.

на
В. В.

ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Ще се прилага Законът за 
реформираното училище

награда за енулптура, 1966 — 
на гр. Ниш, 1067 — Отнупна

Един от двамата наградени 
между осемте скулптори, ко 
ито от цялата страна работ

От 1 септември тази година 
започна новата учебна година 
във всички основни училища в 
Бабушнишка община. С пър
вия учебен ден, започна да 
се прилага на практика и За
кона за реформираното учили 
ще. Така учениците от I, II и 
V клас на основното училище 
работят по план и програма 
според най-новите изисквания- 

Всичките пет основни учили
ща ще имат петдневна работ
на седмица. Такова е решение 
то на неотдавна проведената 
сесия на Общинската енупщи- 
на в Бабушница- По този въп-

рос предварително е получено 
положително мнение на Заво
да за подобрение на възпита
нието и образованието в град 
Ниш.

През тази година в гимнази
ята „Вук Нараджич" в Бабуш
ница ще работи първия 
пуск по новата учебна програ 
ма според основите на сред
ното насочено образование.

Голям брой ученици от ос
новните училища в Бабушниш
ка община ще получат без
платни учебници.

ят скулптури под открито във 
Върнячна баня е и Димитров 
градският скулптор 
АНТОВ. На нашия вече тра 
диционен въпрос: „Върху ка
кво работите?”, той отговори:

— До преди някой работих 
върху скулпторна творба във 
Търнячна баня под открито не
бе. „И тази творба е от цикъла 
„Птици”, върху който работя 
доста дълго.

На въпроса ни: подготвя ли 
изложба, с присъщата 
скромност и неохота за дъл 
ги разговори, каза:

— Художникът трябва да 
работи, а не да говори. Аз 
се придържам към това пра 
вило.

Сетне ,ни предостави атели 
ето, за да се запознаем 
част от „продукцията" му. Из 
чоплихме още някои данни. 
А именно:

Никола

ВЕЛИЧЕСТВЕН УСПЕХ НА ТЕАТЪРА „БОШКО БУХА” ОТ БЕЛ
ГРАД НА ДИМИТРОВГРАДСКА СЦЕНА

Сцемна адаптация на 
„Разкази за Тйто“

ви-

ПО ПОКАНА на Центъра за 
нултура в Димитровград, при 
пълна помощ на Републикан
ската културна общност, а в 
рамките на Титовите и наши

юбилеи, в Димитровград гос
тува популярния детски 
тър „Бошко Буха” от Белград.

Белградските артисти се пре 
деггавиха със специална дет
ска програма „Разкази за Ти- 
то" с две представления, кои 
то наблюдаваха повече 
ляди деца и ученици от оонов 
ното училище „Моша Пияде”.

Сценичната адаптация „Раз
кази за Тито" взета е от брой 
ните разнази под същото за 
главие подготвена от познати 
те югославски детски писате
ли разказвачи Звонно Щауб- 
рингер и Милое Попович, 
ито са още автори и на вече 
известните у .нас заглавия 
„360 разказа за Тито” и „Анег 
доти за Тито”. С театрална по 
дготовка белградоният театър 
„Бошко Буха” успешно се 
представил в предишните го
дини, а в чест на X

теа- му

М. Дж.

тI
■ • ■8Ш§1 от хи

% с
Iи*.

—■ през лятото е работил 
Полша (Хайоуна)в в между

народната колония на скулптоI ко ри;
освен* _ цикъла „Птици",

работи и върху цмнли „Пор 
трети , също продължителен 
период;

*,

доколното бива поканен 
да участвува на изложби и 
други художествени 
довно се отзовава...

Инак скулпторът Никола Ан 
тов принадлежи нъм 
нието югославски 
чиято самобитност 
бързо се 
с оргиналност и

еШ рркг & изяви, реI конгрес
ъюза на югославските ко 

муниоти, по случай 30-годиш- 
нината от освобождението на 
Белград, Деня на 
рождения ден на другаря Ти-

Онаг
. ' ,

поколе 
художници,тшяшш. Щ младостта иI* т ' | твърде 

изяви и се наложито.
Тяхното завладяваща 

емоционалност. Главно работи

менталност, дори и когато по 
вой те размери не претенди 

рат за монумент.

пък присъствие 
Димитровград събуди

в
- ГОЛЯМ

интерес особено сред млади
те имайки предвид, че в тях
на чест по пръв път гостува 
един известен театър в Юго
славия.

. чтштшш. /щяяшщш т а» тШШШШтж
т Щ

СТЕНОПИСИ ОТ БОЛЕВДОЛСКАТА ЧЕРКВА (XIII В.) Сн. Б. Н. Кирил Трайков
Ст. Н.
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падежкл страница
СУРДУЛИЦА

ЗВОНСКА БАНЯ

Развитие на
традициите ма НОБ

Семинар за младежки
ръководители

В поделението на Тихомир 
Нинолич на 12 септември т.г. 
бе особено тържествено. 
Именно, на тоя ден тя пое 
задължение да носи името и 
да оазвива традициите на 26 
сръбска партизансна бригада.

На тържеството присъству- 
ваха оцелелите борци и ко- 

; мандири на тази бригада, род
нини на загиналите борци и 
командири, представители на 
общините Църна трава, Боси
леград, Владичин хан и Сур
дулица, както и сестрата на 
първия комендант на бригада
та Косара Цветнович.

На митинг за боевия път на 
бригадата, нейните успехи и 
роля в освобождаването на 
отраната говори началника на 
щаба на тази бригада, първо- 
борец и носител на „Партизан 
ска споменица 1941" Любо- 
мио Трайнович.

По тоя повод на войници и 
командири бяха връчени приз 
нания, похвали и награди. На 
частта също бяха връче
ни подаръци, Общинската сну 
пщина в Църна трава и в Сур 
дулица подариха телевизор, 
Общинската снупщтина в Бо
силеград, трудовите организа
ции „Мачнатица" и Електро
снабдяване

ООСТ на сенцията по горсно 
стопанство от Владичин хан и 
тютюневата фабрика — ради- 
апарат.

Частта, която ще разви
ва традициите на 26 сръбска 
партизанска бригада, ще офор 
ми бригадна отая от матери
али, оръжие, писма, фотогра
фии, дневник, записи, които 
дават сведения за тази брига
да. Поради евидентиране не
обходимо е да се обадят всич 
ни живи борци, били в състав 
на тази бригада.

На гроба на първия номен- 
дант на бригадата Раде Цвет
нович бе положен венец, а 
взето е решение назармата в 
Сурдулица да носи името на 
народния герой от Сурдулиш- 
на община — -Тома Иванович.

Покровител на това забеле
жително чествуване в бъдеще 
ще бъде ООСТ „5 септем
ври" от Сурдулица. Това тър
жество значително подпомог
наха ОК на ССРН и Съвета 
на Съюза на синдикатите в 
Сурдулица. От забележително
то тържество бе изпратено 
поздравително писмо до пре
зидента на Републиката Йосип 
Броз Тито.

В организация на Междуобщинсната 
нонференция на Съюза на социалистиче
ската младеж в Ниш, на 24 и 25 септем 
ври т, г. в Звонска баня се състоя се
минар за младежки ръководители от об 
щините: Димитровград, Бабушница, Бела 
паланка и Пирот. Присъствуваха около 
70 девойки и младежи.

Бяха разгледани следните теми: Йо
сип Броз Тито — 40 години начело на 
Партията; Антуапни въпроси на Съюза на 
югославските комунисти пред Единадесе- 
сетия конгрес на СЮК; Международни 
отношения, Европейско съвещание за си 
гурност и сътрудничество и необвързанос- 
тта; Младите и политическата дейност в

предконгресната антивност и други. Сназ 
ни изнесоха Васно Тодоров — председа
тел на Изпълнителния съвет при Об- 
щинсната скупщина в Димитровград, Дра 
гоглпв Стоилкович — член на Сенертари 
ата на Републинансна нонференция 
ССМ, Томислав Стоянович — председа
тел на Междуобщинсната конференция 
на ССМ, Радован Чирич — секретар на 
Междуобщинсната конференция на ССМ 
и Новица Станнович — председател на 
Общинсната конференция на ССРН в Ба 
бушница.

на

!
I
I

Участниците в семинара разиснваха и 
отправиха редица въпроси върху изнесе
ните сназки. Б. Н. — А. Д.

СРЕЩИ НА СЕМИНАРА В ЗВОНСКА БАНЯ

Верица Стоянович: »Гордея се, че 

етанах член на СК в годината на 

Титовите юбилек«
Сурдулица, С. Минич— Кажете нещо за себе си?

— Ученика съм в 3 клас 
на гимназията. Участвувах в 
трудовата акция „Крагуевац 
’77,. Тази година станах член 
на Съюза на комунистите и 
се гордея, че това се случи 
в годината на Титовите юби 
леи. От 1 нлас на гимназията 
съм степиндиант на Титовия 
фонд, а то миналата година 
съм секретар на Общинската 
конференция на ССМ. ЗавъР 
ших младежката политическа 
школа на „Борба" и индиви
дуално работя за своето тео 
ритическо издигане.

— Бъдещите ви планове?
— Имам желание да след

вам медицина. И в бъдеще 
ще работя в млздежната ор 
ганизация-

Ученичката от III клас на Ба 
бушнишка гимназия 
СТОЯНОВИЧ тази година ста 
на член на СЮК. Тя не скри
ва радостта си, че стана член 
на СЮК в годината на Ти
товите и наши юбилеи. Пре 
ди да стане член на 
упорито работеше в младеж
ката организация на гимнази 
ята. Сега е секретар на Об
щинсната конференция на Съ 
юза на социалистическата 
младеж в Бабушнишна общи

Допълнителни учебни програми за 
учениците от българсна и албанска 

народност

ВЕРИЦА

СЮК,
бъде разгледана от Комисия
та за училищата на народнос 
тите и бъде предложена 
Просветния съвет на потвър-

наПросветният съвет на Соци
алистическа република Сърбия 
на последното си редовно за
седание от 22 септември, та
зи година, по предложение 
на Нинола Потконяк, предсе
дател на Просветния съвет, 
прие занлючение на идната 
сесия на Съвета да се раз
гледат и приемат допълнител
ни програми за учениците от 
българсната и албанска народ
ност в Социалистическа ре- 
публина Сърбия, произтичащи 
от законопредписанията за 
училищата', в ноито обучение
то е на български или албан
ски език. Според заключение
то на Просветния съвет, Ре
публиканският завод за разви
тие на възпитанието и образо
ванието, а в унисон с вече 
приетите съвместни основи в 
реформираното основно учили 
ще, ще трябва веднага да из
готвят предложение на допъл
нителна програма, която ще

ж дени е.
Допълнителните 

ще бъдат изготвени по отно
шение на история, геогра
фия, изобразителното и му
зикално образование и същи
те ще съдържат определен 
брой теми и въпроси, свърза
ни с българската, т.е. албан- 
сна национална история и ге
ография, както и по-задълбо- 
чено запозване на постиже
нията в областта на музикал
ното и изобразително изнуство 
в съседните две страни.

С приемането на горния до
кумент напълно ще бъде из
вършено задължението на Про 
светния съвет към тези две 
народности, имайки предвид, 
че вече са приети учебните 
програми по български и ал
бански езици, като майчини, 
и сърбохърватския език, като 
немайчин език.

програми
на.

Нашата организация е 
ни разказа В. Стояновичмногочисленна 

другарката Стоянович — Ор 
ганизации на Съюза на соци 
алистическата младеж 
почти във всички села

Имаме над 1700 чле- 
Титовите

програми в селото и активно 
участвуват в номуналните ан 
ции на селото. Те 
заслужиха това високо отли
чие.

има 
на об напълно

щината.
-на. В годината на 
юбилеи нашата 
твърде разнообразна, 
тази година 
внимание подготвяваме наши
те програми за чествуване на 
всични забележителни дати 
из най-новата ни история, 
особена из живота и дейнос
тта на другаря Тито.

антивност е 
През

■ние с голямо Радисав Тодоров: «Младите се 

каляват в трудовите бригади«а

Между делегатите от Дими 
тровград беше Радисав Тодо 
ров, студент по електротехни 
на в Битоля- Участник в много 
трудови бригади.

— Аз участвувах в 
трудови бригади и 
кажа, че там младежите со 
каляват. Трябва и занапред да 
се организират младежни тру 
дови анции. Иснам да изтън 
на, чо тая година и в Дими 
тровградска община се форми

ра трудова бригада, която но 
само чо постигна добри тру 
дови резулатати, но повлия 
върху заздравяването на мла 
дежката организация.

Учаотвувах в трудовата ан 
ция „Димитровград 77" като 
командир. Зная, че много 
младежи за пръв път учас
твуваха в такава бригада и ве 
че желаят да се формират по 
добни бригади и през идната 
година.

няколно поОрганизирахме 
хода. Трябва да иажа, че по 

по повод формирането 
партизансните 
1944 година ще се пом 

Над

хода бригадина много 
мога да Кирил Трайковпрез

ни от всични участници.
250 младежи и девойки ми 
наха по партизанските пътеки 

Пирот, Бабушница, Студе
на, Петровац, Нийевац...

Ние формирахме и няколко 
трудови бригади. В бригадата 
„Добринка Богданович” мно 
го младежи от нашата общи
на антивно участвуваха. След 
това наши младежи участву
ваха на анциите „Сава 77 , 
Робайе при Валево и други

от

Аз бях и в трета смяна в Ро
байе в бригадата „Велко Влахо 
вич". Аз бях и том заместник 
— командир. Следователно, 

Спортния

"ЩШЩтЖ&Шк
V:

<■ ятшн..
бях на анции в 
център в Димитровград, _ Роба 
йе и „Димитровград 77".

— Какво мислите за семи 
нара?

V?Щ.ШШ* "I 
/ . ‘ 1 шШШ 
ЩШ мм

.акции.
— Защо младежите от На 

шушновица получиха Септем
врийска награда?

— Млздежната организация 
е Нашушковица тази годи- 

отличи в „Срещи 
на селата”, ноито се провеж 
награда за редица проведени 
дат всяна година в нашата 
община. След това 
от това село организират свои

— Запознат съм с програ 
мата на семинара и считам, че 

' това ще бъ'Дв голямо полза за 
запознаването на младите от 
трите общини с най-антуални 
те въпроси у нос и в свето 
пред > нашия 11 конгрес на
сюн.

ш
гI, I ’■

на се мш■},

■ ' В новото у-ще в Звонци: в часмладите Б. Н. — А. Д-Р. Тодоров
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СИГНАЛИ

ГОГОВИ ЛИ СМЕ ДА ПОМОГНЕМ 

НА ХОРАТА ПРИ НЕЩАСТИЕ?
Прояви, които тревожат МИНАЛАТА събота в Звонсни район се случиха 

три нещастия* Първо в амбулаторията на Звоици по
търси помощ Ружа Тошева, 22-годишна девойка от 
Берин извор. Девойната бе ухапана на нянолно места 
от иуче. Това стана по време, ногато в амбулаторията 
бяха само двете медицински сестри. Те оказаха *ъР* 
ва помощ на девойката. След това потърсиха линей
ката от Бабушница и когато тя не дойде Ружа замина 
с автобус за Бабушница.

Същия ден в късните вечерни часове от Вучи дел 
донесоха пред амбулаторията едногодишното дете 
Бранкица изгоряло се с кипяща вода. Майка й Бранка 
Гюрова, която се считаше за виновна в това неща
стие едва държеше малката Бранкица. Тя искаше по
мощ в амбулатория» но вратите бяха заключени. Две
те медицински сестри сега не бяха в амбулаторията, 
лекар в селото няма, а единствена телефонна вързка 
с Бабушница можеше да се направи само от мили
цията.

След четири мача (един не се със
тоя) в Междуобщинсната футболна ди 
визия в Ниш отборът на „Асен Балкан
ски” от Димитровград не може да се 
похвали с добри резултати.

В три мача (играни в Димитровград) 
бяха спечелени само две от възможните 
шест точни. Обаче това и не е най-съ
щественото. Тревожат редица други про- 
яави, които трябва да се съсекат в но 
рена.

ли да удари, без причина, един от про
тивниковите играчи.

Когато съдията му поназа, съвсем ос
нователно, червено картонче той не ре
агира спортсменсни, но ръкомахаше към 
него и като че му казваше, че след мача 
Щв МУ ..даде да разбере”. Когато излиза
ше от терена нападна един зрител.

Тези и подобни прояви на димитров
градските футболисти заслужават сериоз
но обсъждане от страна на управителния 
отбор на „Асен Балкански”. И не само 
°Т ?его но и от стРана на Общинската 
нонференция на Съюза на социалистиче 
сната младеж, градската организация 
младежта и първичните организации 
Съюза на комунистите, в ноито членуват 
това трябва да го знаят и играчите на 
някои от тези футболисти.

Като

С държанието си болшинството фут 
болисти не заслужават да се намерят 
терена в спортния център „Парн”, терен 
какъвто нямат и много по-начествени от
бори.

на

на
на След малко от Берин извор донесоха и едногодиш 

иото дете Миня на Радука Александрова. Детето бе
ше тежко болно.

На болните деца първа помощ оказа зъбния лекар 
Дража Пърлинчевич, а след това настъпиха мъчител
ни минути в очакване на линейната от Бабушница.

За щастие, тая вечер тя дойде. Хората разправят, 
че много пъти се случавало, че линейната при подоб- 

случаи не може да дойде и тогава хората търсят 
помощ от частници, ноито имат кола.

Поставя се въпроса: дали в Звонсни район здрав
ната служба е готова да онаже нужната помощ 
хората.

Един брой от играчите само „стати 
рат на терена”, други явно говорят, 
няма да играят според възможнжостите 
си, трети по нянолно мача играят, 
след това дават изявления, че без тях 
отборът не може да играе и търсят от
делни привилегии и т. н. А има и хули 
гансни прояви.

Да споменем само инцидента на Дра 
"Величков на последната среща с „Ру 

дар” в Алексинац. Този футболист, ному- 
то този инцидент не е първи, си позво-

че
назваме това имаме предвид (и 

„Асен Балнансни”), че те имат общество 
на отговорност. Още повече, че обще
ството е вложило големи средства 
развитието на футбола и спорта изобщо. 
Моменталното им отношение нъм футбола 
за тях изглежда е само „собствено удо 
волствие”, ноето е в остър разрез с об 
ществите усилия тази дейност да 
издигне на по-високо равнище. А. Д.

а

за
ни

ган
насе

Отговорът е категоричен: НЕ!
Селата Вучи дел, Звонци, Ясенов дел, Пресека, 

Нашушковица, Ракита и др. нямат организирана здрав 
на защита, която ще им помогне в случаи каквито 
видяхме миналата събота. Хубаво е, че солидарността 
на хората тук е на високо равнище. Но може ли само 
на това да се разчита. Не е ли нужно да имаме тана- 
ва здравна защита за тия планинсни и далечни села, 
която на хората ще гарантира сигурност при нещаст- 
ни случаи. Б. Н. — А. Д?

БОСИЛЕГРАД

Оформена организация на 

инвалидите по труда ФУТБОЛ

Ново поражение на >Мяадост«Неотдавна в Босилеград бе 
основана Общинска организа
ция на Съюза на инвалидите

ло труда, в която вече чле
нуват повече 
За председател

низация е избран ЗАНКО ПЕ- 
ТРУНОВ.

Според програмата 
бота, тази 
за цел да обедини и органи
зира всички инвалиди по тру
да в общината, а след това в 
районните центрове в Горна 
Лисина, Долно Тлъмино и Гор
на Любата да бъдат оформе
ни местни организации.

На предотоящото заседание 
на Общинската конференция 
на Съюза на 
труда, което ще се състои на 
5 октомври тази 
бъдат оформени 
социално^здравни и жилищни 
въпроси, за спорт и ренреа- 
ция, за банско лечене и др.

На своите членове тази ор
ганизация ще оназва матери
ална помощ. За целта ще се 
оформи единствен фонд за 
взаимна помощ. Също така 
ще следи дейността и трудо
вите условия на своите чле
нове, които са все още в тру
дово отношение и ще им она
зва помощ в решаване на оп- 
равдаемите им иснове.

от сто души. 
на тази орга- си за ре

организация има
„МЛАДОСТ” — „ВУЧИЕ” 0:2 (0:1)

Гостуващите футболисти от 
Вучие при убедително по-доб
ра игра успяха да победят в 
Босилеград футболния отбор 
„Младост" с резултат 2 : 0. Та
ка босилеградските футболис
ти и в петия кръг на футбол
ните състезания в Южномо- 
равската футболна дивизия за
губиха на свой терен 
раните точки.

Канто и в

болистите на „Младост" 
виха старите си слабости: не- 
ефикасност на

проя-

Ще стане ли »Свобода« член на 

Сръбска дивизия?
нападателния 

ред, липсва на колективна иг
ра и на нондиция при повече- 
то футболисти. Тези слабости 
налагат управата на футболния 
отбор незабавно 
ме мерки, една от 
бъде обезпечаването

да пред при е- 
ноито да 
на лице, 

което ще се грижи за трени
ровките на футболистите.

„СВОБОДА" — „ОЗРЕН” (СОКО БАНЯ) 77:68 (36:26) инвалидите по плани-
година, ще 
комисии по предишните фут

болни срещи и този път фут-НА 24 септември т. г. „Сво 
бода" от Димитровград 
беди „Озрен” от Соко баня 
с резултат 77:68.

По този

Инак, най-ефинасен в мача 
срещу „Озрен" бе Симов — 
напитена на отбора „ 
да”, с постигнатите 30

(В. В.)по
Свобо- ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНАтрчни.

Следват го Рангелов и Минев 
с по 15 трчки.

начин Димитровград 
сните баснетболиоти са 
на една крачка до триумфа 

влизането в Сръбска 
визия. От това ги дели само 
мачът като гости

Топли зануски във всички 

основни училища
само

Такади- и димитровградските 
баснетболиоти, също като и
югославските доставят по- 
голяма радост на зрителите 
от своите колеги футболиоти.

в следва
щата неделя, която по думи 
те в момента — Иван Симов 
не сме спечелили само донато 
одиграем!

ПРИ ВСИЧКИ основни учи
лища в Босилеградска общи
на през тази учебна г 
ще работят ученически сто
лове, в които ще се готвят 
топли закуски за учениците, 
наред с това при ооновните 
училища в Долна Любата и 
ьистър, както

се отразяват и върху работата 
на ученичесните столове. Този 
въпрос може единствено да 
се разреши с подобряване на 
снабдяването, за което най-
вияВОСРлНога'? °°СТ 38 ™

година
Д. С. В. в.
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тите гол за 90 минути игра!
Въпросът е, толкова по-ин 

тересен защотоЕДИН ИЗКЛЮЧЕН, ТРИМА 
ЗАПИСАНИ И — РЕМИ!

Отделен проблем 
ганизирано да 
изхраната на 
ученика в

и в предишни
те учебни години, ще работ
ят ученически интернати. Съ
що така и в няколко ооновни 
в силата училища ще се гот
вят топли занусни за учени
ците 4

е нак е ор 
се осигурява 

повече от 500 
.а,п средношколския об
разователен център „Иван Ка 
раиванов". Когато 3
за потребите 
'не може 
ученичесни 
въпроса накво

на послед
ния мач видяхме и неспорт 
сменено държане на няколко 
футболисти от„АС. БАЛКАНСКИ” — „РУДАР” (АЛЕН. РУДНИК) 0:0 димитровград
ския отбор, които Съвсем 
вилно бяха наказани 
диите. Именно, след 
грубости над футболистите 
гостите във второто полувр 
съдията поназа, най-напред 
червено картонче на футбо
листа Величков, а след това 
и на Димитров жълто

се знае, че 
на това училище 

Да бъде

пра
импи'?!?МИТр0ВГраА г?5 ?,ептемвРи- Игрище в спортскоренреа 
им хи? чентър „Парн . Времето идеално за игра. Зрители 
над хиляда. Съдията с помощниците си на висота.
Лими™. ТаНСНИ":и Стаароа к- Гошев. Велнов, Тодорович, 
Петп^ л Ип' Нр*ст?8' Иаиенов САленсов), Михайлов, Петров А. и Петров М. (Деннов).

ОТ СЪ- 
НЯНОЛНО Това построен 

интернат, изпъква

'НО да се предприеме? Защото

отвенИг?епЗД НЯМа НИТО ствен стол, нито млечен рес-
гашнНиТ’т К0ЙТл да обле«чи сегашният проблем на ученици-

твърде положително
начинание има и няколко 
бено остри слабости. Една от 
тях е, че в учечническите 
лове не се 
отвени и

над
еме

осо-

сто-
осигуряват каче- 

по-разнообразни то- 
зануски. Досегашният опит 

в работата на 
столове

Завърши и четвртия кръг 
«а състезанията в междуоб- 
щинския физнултурен съюз 
от Ниш, а футболният отбор 
на „Ас. Балнансни” от Димит 
ровград спечели едва две 
точки и това от два нерешени 
мача!

Време е, да се запитаме за 
що е тана, когато знаем, че 
отборът със същите футбо 
листи играе вече 4—5 годи 
ни и знаем нак е играел и 
кан е побеждавал! В момен 
та „отб°Рът на „Ас. Балнан
сни не е в състояние

Г7ЛИкартонче!
ученичесните 

показва, че ученици- 
Т0 получават една и сЪща хра 
на, ноято често и качествено
авЕц°то пнабдяването в Боси- 
лепрадона община все още 
«е задоволява. Това е така 
има редица нередности, които

те.
Мачът се отличаваше с 

неефикасност и грубости. Та 
ка и гостите „отнесоха" два 
Жълти нартона, заедно с ед 
ката точна от 
ските футболисти.

«м^Ъ1?еСтвуват Реа"ни усло-
«е нДОтр-^НТраешН|ниИеЗНоГт?:

ка лГД Т6 На еднв закУ°-
чеснио Д, °безпечава 8 У46™- чесния стол на основното учи 
лище в Босилеград

димитровград- 
Д. С.да пое
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Погановски манастир 

туриатичесно-рекреацнонвн център
Съобщение на редакция >'Мост«

РЕДАКЦИЯ „Мост” осведомява заинтересованите, 
ноито желаят да участвуват на творческия награден 
конкурс със стихотворения, разкази, новели, 
научни и публицистични статии, че сронът за доставя
не на творбите СЕ ПРОДЪЛЖАВА ДО 15 НОЕМВРИ т.г.

Тъй нато тази година представяна година на озна
менувано юбилеите на др. Тито, конкурсът поставя 
на преден план следните ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ:

ТИТО —. РЕВОЛЮЦИЯ — СОЦИАЛИЗЪМ — САМО 
УПРАВЛЕНИЕ — БРАТСТВО И ЕДИНСТВО — ВСЕНА
РОДНА ОТБРАНА — МИР — НЕОБВЪРЗАНОСТ.

Освен тези основмй тематични области на ноннур- 
са МОГАТ ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ ТВОРБИ И НА ДРУГИ 
ТЕМИ ПО ЛИЧЕН ИЗБОР НА АВТОРИТЕ.

За останалите условия на жмкурса потърсете в. 
„Братство" от 16 септе.мври т.г., където ще видите по- 
подробно останалите условия на ноннурса, 
предвидените награди, ноито се дават за стихотворе
ния, разкази, новели, есета, научни и публицистични 
статии. РЕДАКЦИЯ „МОСТ"

есета,

накто и

I

<5&»от.аз«роника

В Звонци иТрънскиОдоровци ам
булаториите модерно оборудени

Снимна: С. МарновичИзглед от Погановски манастир

Неотдавна в Димитровград 
се проведе заседание на пред
ставители на Завода за защи
та на културни паметници от 
Ниш, «а общините Пирот и Ди
митровград и на гоотилничар- 
ското предприятие „Балкан" 
нанто и на електроснабдител
ното предприятие в Димитров
град.

Главна тема на заседанието 
бе обсъждане идейното реше 
ние за уреждане околността 
на Погановсния манаспгир в 
единствен туристически ком
плекс. Обсъдена бе също та
ка и възможността за изграж
дане на мост на р. Ерма, нан
то и довеждане на ток до ма 
настира.

Идейното решение на турис 
тическочренреационния 
плекс предвижда изграждане 
на: паркинг, модерен бюфет 
на мястото на стария, ловен 
дом, детсно летовище в което 
през течение на учебната го-

В амбулаториите в Трънски Одоровци и Звонци, 
които са модерно оборудени, работят по един стома
толог и един лекар. Амбулаторията в Трънсни Одо
ровци покрива два района — Поганово и Трънсни 
Одоровци. Ежедневно има над 25 пациенти, от ноито 
болшинството търсят помощ от ленаря- В амбулато
рията в Звонци броят на пациентите е значително 
по-голям, но затова пъ^ и района, с около 10 хиляди 
жители, е двойно по-голям.

щина в Димитровград, след 
което това идейно решение 
ще бъде изпратено на пуб - 
лично разиснване в ООСТ, де
легациите, самоуправителните 
общности на интересите и дру 
ги заинтересувани в Димитров 
градената община.

С изготвянето на идейното 
решение на 
комплекс „Погановски 
стри” ще се спре безразбор
ното изграждане на обекти, 
преди всичко вили, за които с 
изграждането на съвремения 
път Суново 
тересовани има в Димитров
град, Бабушница и Пирот.

След години ногато идеята 
бъде действителност клисура
та на рена Ерма ще бъде обо 
гатена с ново съдържание, на 
ред с повечевеновния мана
стир, неговата архитектура и 
стенопис.

дина ще се провежда и обу
чение на учениците под откри 
то небе. Запланирано е изгра
ждане на хотел с 72 легла, 
басейн, работническа почивна 
станция, младежка почивна 
станция- Около 50 вили — ча
стни и обществени ще се 
правят по свободни идейни 
замисли и не така на строго 
запланирани места.

На заседанието бе предло
жено през река Ерма да се 
построи висящ мост, а елек
трически ток до манастира да 
се доведе до Поганово под
земно, та бетонните стълбове 
да не би нарушавали природ
ната хармония-

Заседанието прие заключе
ние Заводът за защита на 
културни паметници в Ниш до 
изготви комплети от идейния 
проект и до 3 онтомври т. г. 
ги достави на Изпълнителният 
съвет на Общинската енуп-

туристичесния 
мана-

Ракита заин-

ном-

Д. Стоев

Трудовата общност на Отдела за стопанство и фи
нанси и на Отдела за обща управа и обществени дей
ности при Общинската скупщина в Димитровград

обявяват

Амбулаторията в о. Трънсни Одоровци

ЗВОНЦИ
2

Конкурс
за попълване на следните работни места:

1. ЛЕСОВЪДЕН ИНСПЕНТОР в Отдела за стопан
ство и финанси — на неопределено време.

2. РЕФЕРЕНТ НА ПИСАРНИЦАТА в Отдела за обща 
управа и обществени дейности — на неопределено 
време.

нещастие
Шофьорът на „Ниш-енсп- 

рес” Драгиша Йованович — 
Дално в последния момент заУСЛОВИЯ:

Под № 1 — завършен лесовъден факултет, три 
години трудов стаж на тези или подобни работи и по
ложен държавен изпит.

Под 2 — завършено средно управно, бюротех- 
ничесно или средно инономичесно училище — адми
нистративен отдел или гимназия- Може да се приеме 
и кандидат без трудов опит.

Молби с необходимите донументи се доставят до 
ноннурсната комисия на съответна трудова общност в 
срон от 15 дни от деня на публинуването на ноннурса.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

беляза, че двете задни коле 
лета на автобуса са пред от 

Тованъсване от осовината. 
се случи само няколко минути

♦ преди автобусът да спре на 
последната спирка и в село 
Звонци.

Стоматологът Георги Георгиев 
ежедневно има от 5 до 10 

пациенти

Медицинските сестри Миляиа 
Ранчич и Гюра Василева: 

първа помощ
Автобусът на „Ниш-експ- 

рес”, нойто се движи на лини 
ята Ниш—Звонци тръгна 
16 часа от Ниш с 53 пътника. 
Ако откъсването на колеле- 
та бе станало в завоите неда 
леч от Звонци където и пътя 
не е добър, катастрофата с 
автобуса щеше да бъде печа 
лна.

в

Основното училище „Васил Ловени” в с. Горна Ли- 
сина обявява

Конкурс
На своя колега ■ от „Ниш-ен 

опрве” оказа помощ шофьо
рът Симеон Антанасов от 
АТП Пирот.

За един преподавател по физическо възпитание — 
14 часа седмично.

Условия: Завършено виеше или полувисша обра- 
съглаоно Правилника за професионално обра
на просветните работници за основните учи-

зование 
зование
лиша и познаване на български език.

Молби с необходимите донументи се изпращат в 
срон от 15 дни от публикуването на ноннурса до тру
довата общност на училището.

Б.Н.

Т. Одоровци: Пациентите ие чаиат много аа преглед
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ИСТИНАТАИНТЕРЕСНИ НОВИНИ«»ММ»М>Р*»»М« *♦♦♦♦♦♦♦

♦ Къде & Елдорадо?
големи ио- 

• Ръотът на 
бил- между 1,70—1,80 

им^ла бам'ьрвно-

♦* • ви • и притежавало- 
личества злато, 
ниави
м, кожата им 
червен цвят. Спбред Ванли 
племето е, патомтж ■ на неиз- 
вертна дорега индианеца ци-

Б'ьди приятел на исти 
мата до мъченичество, 
но не
щитник до 
мост.

Според лекари фра|щузии 
Впили, живял дълго време в 
Перу, легендата за приназна- 
т-а отрана Елдорадо. не е ли-

♦ ♦

ЯН8Н1ма♦ I бъди «ейн за- 
нет7»рпи-Ж)♦

♦ шепа от известно достопар- 
- пост. Той о съобщил, че в 
Т лесовете на Амазонка , е_ от- 
Т крил .'неизвестно досега . пле-

То наричало собе' си -нио- килизация.

♦ ПИТАГОР
♦

ИЮйЬУШ
*■

истинатаДумите «а 
са прости.

•• ме.
♦ да плуваш по Лоара ЕСХИЛ♦
♦ л еяьа щ кгидая

са, за да се' опуойе, пдУвай- той неправо, се е влачил по 
„и, по цялото течениеЧ,а-лос.
ра, а през това време том ус- труд^ен и в чаотта на Лоара 
пяваше и да поспива.-, Според межДу. Анже 'и.’,'Най.т, '-заМъР1 
него най-трудно е-било само-_ сена.до нрави; предел............

♦
Всяна истина се раз- 

крива с времето.
МЕНАНДТ^Р

♦
♦

х (НЕ) КАДЪРНИ ИСТИНА БЕЗ, ТРУД 
ЩЙ СЕ ЗАЩИТИ СА
МА.

:
♦

ЦИЦЕРОН♦
На Саву тишляратога детето поднесе молбу на за- 

другуту да му дадемо степендию да учи за агронома. 
Сви се зарадувамо дена и нашата задруга, че изучи 
йедно дете од наше село за агронома. Я пръв гла
сува у нооперативния съвет на детето да се отпущи 
стипендия-

Записа се детето у първу годину и отиде у Бел
град. Ние прачамо паре, детето се учи. Мину йедно 
време онну ме председнинат на задругуту:

Няма да чуем истина
та, ако сами не я на-

ПУБЛИЙ 'СИР
зваме.

!
Истината" може по

някога да бъДе затъм
нена, мо никога не га
сне. ' •

ТИТ ЛИВИЙ— Манчо, наже он — чуйем дена йе дошло дете
то на Саву тишляратога од Белград. Ти си определен 

идеш • •од Задругуту да 
дена йе стигал с науку. Че изучи ли вече.

да га питаш до-и
ИСТИНАТА Е НЕОБО

РИМА, АНО СЕ ИЗКА- 
ЖЕ УМЕЛО.

е
Надиго се я та у Савини. Момчето седло на нре- 

ветат пущило грамофон и пуши цигаре.\
— Перо, — рено. — Я сам дошъл да те питам 

кино ти върви науката, че станеш ли сноро агроном. 
Ано си нещо научил излезни да ни покажеш кино да 
оремо, кино да садимо да се роди повече.

— Дедо, каже Пера, нашият степендиянт, я 
учим да ти идем по ниве и ливаде, да газим калище, 
я учим за диплому.

Я си узо капуту и излезо.

Минуше се неколко године и верно детето дойде 
с диплому. Баща му ли йе тишляр, напрайил рамку, 
детето донесе дипломуту и 1)у заначи на стенуту.

ПЛУТАРХ
Ф❖
♦ Посвети живота си в 

служба на истината.
ЮВЕНАЛо

♦
© не♦

Истината има споной- 
но сърце.

♦

! ШЕКСПИР

Само истината е пре
красна, само тя е до
стойна за обич.

!
Каза, че не желае , да замръсява околнота среда:

БОАЛО
! Отодим я йедън дън у задругуту 

агроном да излезне у „Падйне" да ми понаже ненойе 
работе кино да засадим детелину за нравете.

Он отвори ченмеджето, извади йедну ннигу и ми 
прочете кино се оре и сади детелина.

— Дедо, я не съ 
да одим по „Падйне” и

и окам новият

Нйщо не е така труд
но да се каже на хора
та, като истината.

*
!

ВОЛТЕР
м търлял чиновете по Белград 
да газим калище.

Искара тена още пет године, седе у канцеларию- 
ту, получава си паре на дипломуту, а нийе си орамо 
нино преди године, — кино си нийе знайемо и уме- 
йемо.

Най-великите истини 
обикновено са най-про
сти..♦

I К. МАЛЗЕРБ

♦ Абстрактна истина ня
ма, истината е винаги 
конкретна.

Ка са дойде Законат за удружену работу — и там 
се каже дека дипломата йе само да дойде на рабо
ту, а^за заплатуту требе да работи. Видим детето на 
Саву купило чижме од Гумаруту у Димитровград и оби 
каля по „Падйне” и „Долове”, показуйе на човеци ни
но се копа и оре.

♦
9

ХЕГЕЛ

Мъдростта е 
истината.

само вТа санам да ви кажем, да су живи и здрави ония 
що измислите Законат за удруженуту работу да на- ГЬОТЕ
нараю да работе и ония що само узимащ паре од 
диплому, а не од работу.

Ако искате да ни вяр 
ват, трябва да напра
вим истината невероят-

МАНЧА
— Този отговаря за мито ...4»
— Давал ли е или е получавал?
— Не, той е отнрил мито! на.

(Миодраг Стоянович) НАПОЛЕОН

Ф » » <•>♦

КАША РАБОТА


