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г Л ПАРтЙйНИТЕНОНГРЕСИСЮК йосип БР03 тито ЗА ПОДГОТОВКИТЕ на предстоящите

АКТУАЛНО

МЯСТОТО. РОЛЯТА И ЗАКАЧИТЕ ИА СИ В 

РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
ДНИ

РАВНОСМЕТКА
ОБИКНОВЕНО равносметка се прави в преломни

дни пред събития с непреходно, далновидно 
чение. По-отблизо се оглежда извървяния път 
се оценяват постиженията, несполуните, пропусните и 
трудностите, с една-единствена цел: занапред да се 
върви по-добре.

целта да се разработят мето 
дите на действуване на ОК 
и да се съобрази . (Неговата 
роля с новите условия- От 
особено значение са организи 
раноотта и активността на ръ
ководствата на ОК тяхната 
постоянна връзка и помощ на 
членството и на първичните 
организации. '

Съюзът на комунистите ,тряб 
ва най-н е посредствено да уча 
ствува >в демократичното обсъ 
ждане на съществуващите 
проблеми във (воички самоу 
правителни органи и органи 
зации. Това, разбира се подра
збира неговото участие в де 
мократичното изнасяне 
мнения, интереси >и алтврна 
тиви, и то заедно с остана 
лите трудови хора и гражда 
ните. Това от Съюза на кому 
кистите изисква да се ор
ганизира така, -че всениднев 
но да бъ‘де свързан с трудещи 
те се и техните организации 
заедно е тях да изгражда по 
литика, становища и реше
ния. да води борба за най- 
прогреоивни решения- Разби 
ра се, комунистът като отдел 
но лице излиза свободно и 
равноправно, накто и всени 
други самоуправител, като при 
това от него се изисква ста 
новищата и действуването му 
да отразяват интересите и це 
лите на Съюза на комунисти 
те, за което носи пълна отго 
верност. Такъв начин на орга 
низиране и действуване на ко 
мунистите е съществено усло 
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или Председателят на Съюза на югославсните ному 
нисти Йосип Броз Тито прие на 7 т. м. секретаря на 
Изпълнителния номитет на Председателството на ЦК 
на СЮК Стане Доланц и секретарите в Изпълнителния 
номитет Тодо Куртович, Юре Билич, Александър Гър- 

и Мирно Попович, които запознаха другаря Ти
то с подготовката за предстоящото заседание на Цен
тралния номитет на СЮК. На това заседание ще се 
разгледат основните тези за подготовна на станови
щата и документите на XI конгрес на СЮК и ще се 
приемат решения за свикване, канто и за критериите 
и начина на избиране на делегатите.

зна-
и реално

личков
В навечерието сме на два важна конгреса: XI 

конгрес на Съюза на югославсните комунисти и VIII 
конгрес на Съюза на комунистите в Сърбия- Две 
революционни събития, ноито са достатъчен повод 
да се извърши обстойна равносметка и чрез съзидате
лна нритина и самокритика да се очертаят пътищата 
на по-нататъшния прогрес.

Периодът от Писмото на другаря Тито и Изпъл
нителното бюро, Конституцията и Закона за сдруже
ния труд до студията на Едвард Кардел „Развойните 
насоки на политическата система на социалистическото 
самоуправление”, нато платформа за XI конгрес, със 
законна гордост може да се оцени нато период на 
богата равносметка от огромна политическа, социално- 
икономическа, организаторска работа.

В центъра на вниманието 
бяха актуални въпроси за 
мястото, ролята и задачите 
на ОК в развитието на со 
циалистическото самоуправле
ние в нашето общество.

Другарят Тито в началото на 
разговора изтъкна, че според 
негова преценка подготовките 
за XI конгрес на СЮК, за кон 
греоите на СК по републиките 
и конференциите на СК в 
автономните области протичат 
успешно и представляват по 
следователност на решенията 
и становищата на X конгрес 
на СЮК.

на

Осъществявайки последователното решенията 
на Десетия конгрес на СЮК нашето общество осъще
стви стабилни и високи темпове на развитие, не само 

икономиката, но и обществените дейности. Раздви
жени бяха скритите лостове за нарастване на трудова- 

на целокупното население. Единството —
народ.

в

та активност
тази мещна сплав на югославските народи и 
ности — намери пълна изява в единодействията при 
изпълнението на конгресните решения и задачи.

РЕШАВАЩА РОЛЯ НА КЛАСА
Отчетите в първичните партийни организации, 

накто и провеждащата се предизборна и изборна де
йност за делегации и делегати потвт»рждават, че са 

чувствителни крачни напред в утвърждава- 
роля на Съюза на но-

ТА

Й. Б. ТитоПредседателят Тито посочи 
че сега един от най-важните 
въпроси е как Съюзът на ко 
мунистите трябва да осъще
ствява (водещата ои роля и 
действува в политическата си

направени
нето на водещата, авангардна 
мунистите. В живота на трудещите все по-ясно и по- 
релефно се очертава ролята и мястото на СК нато 
мобилизиращ фактор. Протичащите избори в СК до
принесоха за чувствително подобряване на качестве
ния и социалния състав на първичните организации.

вата активна и насочваща роля 
в работата на делегациите, оа 
моуправителните органи и об 
ществено-политическите орга 
ншации, отделно в Социалисти 
ческия съюз, синдикатите и 
младежта. Необходимо е за

!
стема на социалистическата де 

която (развивам'емонрация, 
т.е. нак да се обезпечи негополитическа съзнателност сред тру-

=за^с=Ис^бГд= на дело“Г Съ.^ 
зът на комунистите е взел най-правилния курс и по- 
следователно прилага марисизма-ленинизма 
ние: съобразяване с коннретнитв условия-

Повишената

нато уче- ВЪВ ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Обсъдена проектопрограмата за 

предстоящата дейноот
Плод на това е и протичащият във всички сфе- 

Г=сГ™^атТо^оЪвТното 'Ци-

венаа—^априн^п,°Т°алеГ|ЖлШвСосиовитеЛн™еКонституци-

тическата съзнателност на самоуправителнте - труде 
щи се.

— КАНДИДАТИ ЗА СЪСТАВА НА НОВИЯ КОМИТЕТ
умение да се нон- 

наблюдават и 
вижда перспентив- 

ни все
на 7 т.м. секретаря иа 

нисти улосуш гпЯшПяНиТепотребности на трудещите се и гражданите.

Борбата аа по-нататъшно укрепване на 
идейно-политическото и акциоино единство на 
Съюза на комунистите ще бъде и в предстоящия 
период една от основните задачи на организации
те и ръководства на СК в Димитровградска об
щина. — Само по този начин Съюзът на комуни
стите ще може да осъществява своята роля на во
деща идейно-политическа сила в условията на со
циалистическа самоуправителна демократня.

на тази се разгледа и във вс:и 
чни първични организации на 
ОК в общината.

Освен задачите на идейно- 
политичесното, анционно, ка
дрово, организационно и кла 
сово укрепване на СК в общи 
мата, особено място в пропра

мата е сложено и на по-ната
тъшното развитие на самоупра 
вителните обществено-икономи 
чесни отношения въз основа 
на Конотитуцията и Закона за 
сдружения труд; задачите в 
осъществяването и по-нататъ
шното развитие на 'политическо 
та система на социалистическо 
то самоуправление; борбата за 
по-нататъшното ускорено сто
панско и обществено развитие 
на общината; осъществяване 
концепциите на 
отбрана, обществена оигурност 
и самозащита и развитието на 
междунационалните отношения
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Благодарение на ^

проблемите, по-ясно да седадени проблеми - преустрояването
Йосип Броз Тито прие

третизират задачите, 
решават I 
ността за

Накрая да изтъкнем на.място *. 
ние и самодоволство ням ,' *|?ОНОМИЧесио развитие, 
ти в целокупното Прашни, следва още
Отчетите и равносметката, иоя'^ г 
повече да изостри всизиателиостта 
допълнителните възможности 
пълноценно заживяване на

битие.

ни, да разнрие 
ускорен вървеж и по-

самоуправлението СЪЩ"
Това е само част от проекто

програмата за предстоящата 
четиригодишна дейност на Об 
щиноката организация «на Съю 
за на комунистите в Димитров 
градска община, която през 
миналата седмица обсъди Об 
щинокия комитет, а в началото

за всенародна
ността иа югославското

Ст. Н.

Ук



организации с комунистически 
те работническите, социали 
етическите н останалите про- 

партииМЕШ, МЛЯТА»ЗАДАЧИТЕ НА СЯ»РАЗВИШТ0 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
на икономическите

с чужбина,

гресивни движения и 
в света.

Тито посочи 
противоречия 

отно*

Председателят 
сложността и

международните
и актуалните проб

леми на политическата обета 
новка в днешния свят. Той 

че международните от 
са обременени с мно 

и проблеми, ко 
световния 

сигурност и във връзка 
необходимо-

та на 
шения

, отно 
особеноти еза фушционмране ?Г™г=Г1ва нсадр—

шаване. В нашето общество 
трудовият човек е все поне 
пооредей фактор на обединя 
ване на всички области на оо 
шествения труд, носител на ра 
звитието на материалните про 
изводителни сили и на съвкуп 
ното обществено развитие, с 
което решаващо влияе и въР 
ху увеличениео на собственото 
жизнено равнище. В тази на 

комунистите трябва още 
да дойству-

оцени, 
ношения 
го трудности

застрашават

шения
с развиващите 
необвързаните страни, 
политика трябва да г-- 

върху увеличаване
овен(дане на вноса

(От 1 стр.)
успешно функционира 
самоуправление ю и ця 

„ага политическа система,
осъществяването раЬотн,иРческа чн0 в делегациите

р и водещата правителните органи, местне
общност и Скупщината. 

От особено значение са мя 
на осъществява- стото >и -ролята -на първичната 
1_;к на делегатска организация -на Съюза на I 

система -по- мунистите. -която трябва и за 
напред да се оспоообява, за 

може в по-голяма степен

отговорност 
то на политическата 
за по-ефикасен -начин 
бота на -първичните организа
ции и .комунистите, преди вой 
^ -и самоу

се страни и 
Тазивие за 

не -на се осно- ито
на мир и 

с товавава
износа и

платежните възможности на 
През пооледните го 

доста е направено

посочи 
засилени усилия на 

прогресивни 
ма военни

стта от
всични страни и 
сили за премахване 
те огнища и 
застрашава националната 
висимост и свободата на стра 

1 народите. Предеедате- 
Тито в този контекст изък 

на необходимостта от „поето* 
укрепване ролята на 

на необвързаните 
между

ващата 
та класа, внакто 

СК в обществото.
и изисква

страната, 
дини
-идейно-политическото
собяване на комунистите и тру 

Тази дейност тряб 
по-систем

та зароля на 
ит това произтича всичко, което 

незаоспо-
нето начина 
не ролята на 
та политическа
добре и по-определено да се 
постави -и .разработи в докумен Да 
тите на Единадесетия конгрес 
и Статута и да се посочат ос 

организационни реше

де-щите се. 
ва да бъДе °Ше 

-и по-организирана. 
Комунистите — изтъкна ДРУ 

гарят Тито — не смеят нико 
га да бъдат доволни от пости 
гнатото. Изграждайки нашето 
социалистическо самоуправител 
но общество се срещаме с 
твърде сложни въпроси и 
не е просто да се откриват 
изнамирват правите отгово 
ри на тях. Затуй трябва да 

комунистите и на 
трудови хора 

да учат работейки и бо
рейки се за нови отношения- 

другарят Тито изтъкна, че 
добре да се 

познават изворните лроизводе 
на марксизма, Програма 

нашите теоре 
тически постижения, проблеми 
те на нашата социалистическа 
самоуправителна практика, 
трябва да -настояваме въз ос 

нашите

ните и
лятнаинициативитеда насърчава 

и акциите на комунистите и 
да укрепва тяхната отговорност 
върху принципите на демокра 
тическия централизъм.

янно 
движението

сома
по-оргаиизирано

заедно с трудовите хоро 
насърчавайки развитието на 
самоу п ра в и тел к ата и ни циат-ива 

На всеки работник

самостоятеленновните ват като
народен фактор в разрешаване 

парещите и дългосроч 
проблеми

ния-
Другарят

крепкото свързване 
работническата класа и наши 
те народи е един от прове
рените и афирмирани опити 
на нашата Партия, което е 
пНРяпрчавало нейната водеща ция
обезпечавало « ве на комунистите.
рОЛЯпгВ„и войната по Треме създават условия за градив 
НО и в следвоения ле на критина за всички отрица
Н3 И Съюзът на комунисти тел ни прояви и за насърча

гаавен мобилизатор ване самокритиката за соб
се бори трудовите ствен-ите недостатъци -и ела-

по всични бост

Тито напомни, че 
с масите, то на

на днешнияи съзнание, 
трябва да бъде кол ното се
може по-яона дългосрочната 

на неговата ос 
ма сдру

комунистически 
свободната размяна

ниОткритият
свят.диалог и 

на мнения са предпоставни за 
по-нататъшната демократиза- 

на отношенията в Съюза 
С това се

в работническото и 
в прогресивното дви 

оцени прел 
все повече

Днес 
изобщо 
жение в света, 

Тито

перспектива -и 
нови а 
жения

организация 
труд и ма трудовата 

накто и -персиек
се борим 
шите 
нно

постоя- седателят 
се афирмират принципите на 
равноправие, 
избиране на свободен път на 
собственото развитие съгласно 

потребностите 
ненамеса 

работи на

организация, 
вата на сдружаването на тру 
да и средствата с други орга 
низации,

независимост

риод. е необходимокойто
-имаме

като Един от въпросите, 
трябва постоянно да 
предвид — по думите -на пред 

Тито — е борбата 
производител 

на труда в стопанство 
на всяко друго място

те, условията и 
на всяка 
във вътрешните 
другите и т.н.

на масите, 
хора 
важни 
то ма 
ния труд. 
нистите няма дилеми 
ва негова роля, но трябва да 
се намерят практически ре- 

В подготовките за -кон 
това трябва да се 

внимание.

страна,да решават
въпроси за развитие 

обществото и сдруже-
к Г-кюза на кому ваме такава

за така- формираке, която ще рсигу ,НОстта 
човек да о’ьАе то -и

което Това ще даде възможност за 
увеличаване на дохода и за 

В сегаш създаване на още по-добри 
жизнени и трудови условия на

ния
та на СЮК иСъщо така трябва ра разви 

оистема на ин-
седателя 
за повишаване

Тито под- 
въз основата

но Председателят 
черта, че само 
па тези принципи може да 
се изгражда солидарност и 

сътрудничество

ри трудовият 
осведомен за всичко, 
му е необходимо за самоупра 
вителното решаване, 
ната фаза -на развитие на на-

обществено-икономиче машите трудещи се и гражда 
политическа система Ни. Във връзка с това и бор 

нови -искове по бата за осъществяване
икономическа стаби

нова на всичко това 
хора самостоятелно

да разсъждават и да дей 
ству-ват. Това ние в 
партия постоянно изтъквахме 
Нашият Съюз на комунистите 
в голямо число 
млади хора и затова те тряб 

добре да запознаят исто 
ричесното развитие и борбата 
на нашето работническо движе 
ние. Това е важно условие, за 
да се развиват като икерени 
борци за укрепване придобив 
ните на социалистическото са 

равноправието

и творчешения- 
гресите на 
посвети най-голямо 
Развитието на димократ-ически 

те отношения в обществото 
трябва да бъде във функция 

по-нататъшното осъще 
целите

всестранно 
между революционните движе 

които се борят за сво

сни
нашата

шата ния,
бодата и прогрес, за мир, си 
гурност и активно мирно съ 
жителство. Нашата страна и 
Съюзът на югославските кому 
нисти винаги са се застъпва 
ли за равноправно сътрудни 
чество с всички народи и стра 
ни. С това социалистическа 
самоуправителна и необвърза 
на Югославия спечели голям 
авторитет в света. Нъм това 
СЮК с конструктивната си 
дейност и в бъдеще ще до 

подчерта другарят

ска и полисе поставят 
отношение на колкото се мо 

-и навременно 
на трудовите 

а тази система от своя 
дава положителни въз

съставляваттиката на 
лизация. което и занапред си 
остава като един от твърде 

обществено-икономи 
задачи

та на же -по-пълно 
осведомяване 
хора, 
страна
можности за развитие на ин 
формирането.

на нашата 
не параван 

скривали
и действували антисоциалиети 
чески, ант-исамоуправителни
догматични или либералисти 
чни и други подобни сили и тен 

Най-ДобъР път за осъ 
на това изисква

ваствяване 
Революция,

които биха се
а важните

чески и политичесни 
Нейното успешно осъществя 
ване изисква -по-икономично 
и по-рационално 
не, по-добро ползване -на раз 
полагаемите кадрови и матери 

мощности, необходими 
промени на стопанската 

структура, а особено съгласу 
ване на всички видове потре 
бление с дохода. От особено 
значение за стабилизранетс 
на целокупното стопанско ра 
звитие е постоянното разви-

зад

стопанисва-
Борбата на нашите трудови 

хора за социалистически само 
управителни 
комически 
ди все 
нова 
кона за 
ята активност 
трябва да насочат към унреп 
ване с Конституцията

моупрвление, 
братството и единството на иг 
шите народи и народности.

денции. 
ществяването

е Съюзът на комунистите 
съдържателно с метода 
работа и с насоки на ангажи 
ране да се насочи нъм разви 

действу-ването на работни 
общностите

алниобществено-ико 
отношения се во тене -на Председателят Тито положи 

телно оцени досегашното сътрУ 
дничество на Съюза 
славските номунисти. 
листическия 
други обществено-политически

принася
Тито в разговора със секре
таря на Изпълнителния коми- 

сенретарите в Изпълни 
комитет на Председа

по-интензивно въз ос 
,на Конституцията и За 

сдружения труд. Сво 
трудовите хо

на юго 
Социатие тети 

телния
телството на ЦК на СЮК.

ческите съвети, 
на интересите, скупщините. 
стните общности, обществе
но-политическите и обществе 
ните ‘ организации, сдружения 
та и други форми 
правително организиране.

Във връзка с това другаря 
Тито особено подчерта отговор 
ността на Съюза на комуни- 

на всеки .негов член

съюз и нашитеме
утвър

на самоу ЕДВАРД КАРДЕЛ

НАСОКИ НА ПО-НАТАТЪШНОТО ИЗГРАЖ 

ДАНЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ (3)
^ (ИЗВОДИ ИЗ СТУДИЯТА НА ДРУГАРЯ ЕДВАРД '

ОСНОВА ЗА ДЕЙНОСТТА НА

стите и
Необходимо е да се застъп
ва за развитие на конкретна

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР- 
ОНАТА ИАЕОДНОСТ В 

ОФ? ЮГОСЛАВИЯ 
Излива есени петък 

Урежда редакционна 
нолегим 

Директор 
ТОДОР ВЕЛЧЕВ
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КАРДЕЛ, ПРИЕТА КАТО 
СЮК В ПОДГОТОВКАТА ЗА XI КОНГРЕС НА СЮК)

Най-сетне, бех желал да из 
тъкна още една задача, коя 
то има отделно значение, а 
която често твърде много за- 
-немаряваме. Именно трябва 
да ' предприемем всички необ
ходими и възможни мероприя 
тия и крачки та установените 
институции и организации на 
политическата система наисти 
'на да могат свободно, демокра 
тически и обществено отговор 
но, т. е., в рамките на сво
ите компетенции и права, да 
действуват на практика. Тъй 
като засега това все още не 
е случай, следователно и лроб 
лема за отговорността на отде 
лни органи, институции и фун 
кционери в нашата полит-ичес 
ка оистема до голяма степен 
е замъглен. А това в опреде 
лени случаи може съвсем се 
:риозно да наруши демократич

ните отношения в самоуправи- 
телното и общественото упра 
влени е.

Главната причина за такива 
явления, по мое мнение е там 
че не тана рядко решенията 
които трябва да приема даден 
орган или институция се при
емат извън тях. и тогава тези 
решения във въпросните орга 
ни, относно институции се при 
емат само формално. Зарад 
това дейотв-ител-ната и формал 
-ната отговорност вече не са 
едно и също. До това, очевид 
но, се стига затуй- защото у 
нас е възможно все още съз 
даване на тесни групи, 
то се натрапват наги центрове 
на сила, както и зарад това че 
на практина невинаги по съот 
ветен начин е разрешен въпро 
са за положението и отговор

ноотта на обществено-полити
ческите организации.

Зарад това чеото се случва 
обществено-политическите ор
ганизации по несъответен на
чин да се намесват в решава 
нето на отговорните самоупра 
вителни, държавни и обществе 
ни органи и организации или 
пък представят тези органи и 
организации да решават извън 
демократичните отговорности 
пред обществото. А друга, мо 
же би още по-важна причина 
за танива явления е тази, че 
оп ред ел ен и сам оу п р авителн и
и обществени органи, а особе 
но държавни изпълнителни ор 
гани и техни институции 
мата система са твърде много 
затворени в себе си, относно 
твърде мално са отворени към 
нормалното и постоянно демо 
кратично влияние на целокуп

ната структура на творческите 
социалистически сили, 
след това довежда и до явле
ния на недемократична наме
са отвън в тяхната работа.

По-задълбочен 
анализ на такива и подобни 
причини трябва да ни посочи 
практическите решения, които 
трябва да обезпечат 
явления да се сведат на ми 
нимум. При това трябва да из 
хождаме' оттам, че всеки ор* 
ган и всяка институция трябва 
самостоятелно да приеме ре
шение, за което са компетент 
ни и в пълна степен да поемат 
и политическа 
отговорност за тези решения 
като всяко такова решение 
преди да бъде взето, трябва 
да бъде отворено за допитва 
не и влияние на всички твор 
чески социалистически

което

критически

такива

Т9МУШВ «метна 
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ям”, От. Пфюаич 

М п - Ниш 
Адрм ш издателството: 

» дете «ери № 8

кои-
и материалнав са

сили

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО ★ Ю ФЕВРУАРИ 1978



ОБСЪДЕНА ПРОЕКТОПРОГРАМАТА ЗА 

ПРЕДСТОЯЩАТА ДЕЙНОСТ
(От 1 стр.)

и международно 
ство.

На заседанието

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В НИШКИ РЕГИОН

Укрепване на 

делегатската 

база
ски работник, Слободан Гщров 
юрист, Васил Тодоров 
Венко'Димитров юрист.

За секретар на Комитета с 
отново предложен Венко Дими
тров.

сътрудниче- при ОС; за председател 
мисията

на ко
за междунационални 

и ^ международни отношения 
Райко Зарков, работник в СВР; 
За председател на комисията 

обществено-икономически 
стопанството

юрист и
на Комите

та, както и на събранията 
първичните организации 
згледа

ев
се ра-

и предложението за 
състава на новия Комитет.

за
отношения 
Нрум Величков, икономист; за 
председател на комисията за 
обществено-икономически 
шения в селското стопанство 

на село Димитър Славов 
завеждащ отдел народна от
брана при ОС и за председа
тел на комисията за обществе 
но-икономически отношения в 
обществените дейности Спас- 
на Дойчева, юрист.

Също са предложени, 
дидати за делегати на Между 
общинска конференция 
СКС в Ниш и за членове на 
комисите при Междуобщиискг 
та конференция.

Кандидатите ще бъдат 
брани на утрешното заседание 
на Общинската конференция 
на СКС в Димитровград.

За секретар на Актива на 
комунистите работници-непо- 
средствени производители е 
предложен Стоян Миков, ра
ботник в „Градня”; 
дател
на ОК на СКС

в стенВ разговор с представители 
за масова ин-

жител в региона — ще 
бъде делегат.За членове 

тет са предложени:
на средствата 
формация в Нишки регион 
началото на февруари Десимир 
ЙОВИЧ, председател на Ме- 
ждуобщинската конфер ен ция
на Социалистическия съюз, Ра 
дмило ЧИРИЧ, председател на 
•Междуобщинския съвет на си 
•ндикатите, Неманя СТАНКО
ВИ Ч, председател на Общин
ската конференция на ССРН.. 
Александър 
председател на ОСВ в Ниш 
и др. видни общественонполи 
тически дейци в региона и 
общината говориха за аначе 
нието на настоящата изборна 
дейноот за делегати и делега

на новия Коми- в
ТРИ ПУНКТА НА РЕШАВАНЕ

— Тазгодишните избори — 
както изтъкна Неманя Станко 
вич в значителна степен се 
различават от предишните.

Този път същевременно ще 
избираме делегати и в само у 
правителните общности на ин 
тересите, и в скупщините и 
в инфраструктурата. Паралелно 
с това ще избираме и по три 
делегации в трите най-важни 
пункта на политическо решава 
не: в обществено-политически 
те общности, обществените 
дейниости, инпраструктурата.

Броят на делегациите ще 
нарасне на 3000 души, а броят 
на членовете на делегациите 
ще бъде съкратен.

Ще се избират делегации 
в съотав от 7 по 17 души.

отно

Станка Алексова, работнич
ка, Станко Пешич, техник, То- 
мислав Станков работник, Дан 
ка Тошева, работничка, Милия 
Георгиев работник, Стоян Пеев 
работник, Коца Маринков ра- 
диомеханик, Никола Тончев 
скостопански 
Андрея Милков 
Димитър Ташков 
ски производител, Гроздан Та
сев селскостопански производи 
тел. Слава Тодоров инженер 
Дсбривое Димитров инономи- 
ст, Петър Тасев икономист, Ни 
кола Димитров агроном, Мило- 
рад Златанов учител, Адам Ге- 

гимназиален 
Нръстина Истаткова

за предсе 
на Председателството

и

г _ е предложен
еорго Геров, р^гтник в СВР; 

за председател ьа статутарна- 
та комисия Иван Денчев, юри
ст; за председател на надзи 
рателната комисия Васил Геор 
гиев, икономист;

сел
производител 
горски пазач 
селскостопан-

РАДЖЕНОВИЧ.и канза председа
тел на кадровата комисия Ми
тко Томов, юрист; за председа 
тел на комисията за идейна ра 
бота и развитие на СК Васил 
Тодоров; за председател 
мисията за жалби Петър Тасев 

председател 
сията за всенародна отбрана 
обществена сигурност и само
защита Иван Петров, работник 
в отдела за народна отбрана

на

на но
из- ции.за на коми- В петнадесетте общини в 

региона, както бе изтъкнато
оргиев в разговора, (вече кипи оживе 

на предизборна дейност. Съз 
дават се координациони ко 
митети и избирателни 
оии, а паралелно с това се 
върши и критически 
на изтеклия

учител
медицин-

А. Д
В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ССРН В коми-

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА АКТИВНОСТ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

И -в организациите на сдру 
женил труд се вършат подго 
товки.

Издигат се кандидатури за 
нови делегати и делегации, 

предстоящата изборна 
главно внимание

18 т ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ ИЗБОРИТЕ анализ 
четиригодишен 

път в делегатската практика.
— Пред организациите на 

сдружения труд, местните об 
щности и самоуправителните 
общности на интересите стоят 
сериозни 
в_ уводната си реч Десимир 
Йович. Той по-нататък подчер 
та, че от подготовката именно 
там ще зависи с какъв успех 
ще се изпълни тази сложна 
и отговорна задача.

По решение на Общин 
ската конференция на 
ССРН изборите в мес
тните организации на 

ще приключат 
през март, а до начало
то на юни ще бъде 
учредена Конференция
та в новия състав

заседанието на ОК на ССРН 
в Босилеград.

Съвкупните изборни дейно
сти на организациите на ССРН 
поради значението, което имат 
ще бъдат програмно съгласу 
вани. По такъв начин предстоя 
щия петмесечен период на по 
литическа активност ще бъде 
последователен и нито един 
на изборна дейност няма да 
намали значението на другата

В подготовките за избори 
всички организации на ССРН 
обществено-политически органи 
зации и дружества в Босиле- 
градска община ще се анга
жират максимално в реализира 
нето на тази обществена за
дача.

Местните организации на 
ССРН са длъжни да изготвят 
отчети за досегашната си ра

бота и програми за по-нататъш 
ната дейност. В изборните пра 
вила ще се определи броя на 
членовете на Председателства 
та на местните конференции 
на ССРН, които да наброяват 
от 5 до 11 члена. Организации 
те на СК, на младежтта, бой
ците и синдикатите ще деле 
гират свои

В
дейност 
ще бъде насочено в изучава 
нето и оценната на досегаш 
ната делегатска прантина. Те 
зи оценки ще бъдат пътеуна 
зател за действуване зана
пред.

Те ще подпомогнат да се 
види кои хора са най дейни, 
най-последователни борци за 
самоуправителен социализъм 
— и именно те ще бъдат нан 
дидатирани за членове на де 
легации и делегати.

В настоящата изборна дей 
пост за делегати и делегации 
ще се държи сметка за спаз 
ване на обществения договор 
и критериите в кадровата по 
литика.

задачи изтъкна
ССРН

тези
председателства, което е най- 
важна новина в предстоящите 
избори в ССРН.

Предложено е в по-големите 
местни организации да се офор 
мят и подружници на ССРН.

членове вЗа тези изобри са необходи 
ми солидни подготовки, поне
же организациите на ССРН 
същевременно са главен орга 
низатор и носител на избори 
те за делегации и делегати в 
местните общности. Тази обем 
на политическа дейност дава 
възможност за по-нататъшно 
самопотвърждаване и унреп 
ване демократическата роля 
на ССРН в нашата политичес 
ка система — бе посочено на

ВСЕКИ ШЕСТИ ЖИТЕЛ РЕША
ВА ПРЯКО

'Нишки регион в пред
стоящите избори ще бъдат 
към 100 хиляди делегати. То 
ва ще рече, че всеки шести 
жител в региона ще е в поло 
жение пряко да решава по 
найважните въпроси от обще 
отвено-икономическото разви 
тие, или всеки четвърти (възра

В

На предизборните събрания 
ще се евидентират нови ръко 
водства, кандидати за делега 
ти на Общинската конферен 
ция на ССРН и за нейно ръко 
водство. М. А.

а отделно обществено-лолити 
ческите и другите обществени 
организации, както и научните 
и професионалните институции 
А когато се касае за решения 
на органи и институции във 
федерацията, тогава, естестве 
но, при такива демократични 
консултации трябва да участву 
ват и републиките и автономни 
те области.

стоящия период, а това е 
борбата за по-нататъшно унреп 
ване на стабилността на наша 
та демократична и самоупра- 
вителна политическа система. 
Касае се за политическо ук 
репване на ония ключови по 
зиции на тази система. Ка 
сае се за политическото унреп 
ване, от ноето зависи тази ста 
билност. Във връзка с това 
считам, че няма да подценя 
силите и резултатите на наша 
та социалистическа револю
ция ако кажа, че отношение 
то на силата на обществените 
сили не е в такава степен над 
деля-ла в полза на социализма 
и социалистическото самоупра 
вление и националното равен 
ство, за да можем 'в по-нататъ 
шното изграждане на нашата 
политическата система и 
практическата политика па на 
шето общество да пренебрег 
нем присъствието на протони 
чески
порим за нянаква си наднласо 
ва или безнлаоова система на 
нашата демокрация-

•видим и една друга необходи 
мост, т.е. стабилността «а по 
литическата система много по 
вече зависи от нейната вътре 
шна политическа сила, но от 
административни средства на 
отбраната й- Затова преди вси 
чно трябва да подобряваме 
нейната вътрешна фуннционал 
на способност.

телна, марксическа. Освен то 
ва, тя трябва да бъде хуманна 
тоест трябва да бъде насоче 
на нъм промяна на състояни 
ето на нещата, а не толкоз 
против хората, освен разбира 
се, при случаи, когато схваща 
нията и постъпките на хората 
са решаваща причина за та 
кова състояние на нещата. 
Нашата обществена критика 
трябва безкомпромисно да ра- 
зоткрива отрицателните страни 
на общеотвения живот, но да 
съзнава същевременно, че 
трябва да се бори за нласо- 
во, самоуправително и демокра 
тично съдържание на нашето 
общество, тоест, да се бори 
против псичко, което нарушава 
и извращава това съдържа
ние. В този смисъл нашата 
общеотвена критика е състав 
на част на целокупното идей
но, теоретическо и политиче 
око творчество на нашата со 
циалистическа революция и 
самоуправителната обществена 
практика. И тъкмо заради туй 
никаква борба против врагове 
те на социализма и самоупра 
влението не смее да влияе 
върху нашето общество, в сми 
съ'Л на ограничаване на свобо 
дата и обществената критина 
Естествено, когато се касае 
за ‘критика, която е оръжие в 
политическата акция против со' 
циализма и самоуправлението 
за нея аажи същото, което 
важи и за отношението на об 
ществото към самата акция-

ако имаше повече политическа 
акция. Защото когато липсват 
политическа акция или крити 
чески диалог, и за ©равнител 
но 'малко 'важни отрицателни 
политически явления на някои 
им изглеждат нато крупна по 
литическа опаоност за нашето 
общество.

Със свое временната и ефе 
каска политическа акция на 
оубентивните сили в нашето 
социалистическо общество и 
с постоянен критически диалог 
същевременно бихме създали 
условия при който прилагане 
то на законни мероприятия в 
тази област биха се оведли 
на най-малка степен. В дей 
ствителност, иснам да изтък
на, че субективните социали 
етически сили все още не са 
организирани така, че да мо 
гат 'всекидневно открито и яв 
но да се противопоставят — и 
то с пълна оила на 'обществе 
ния натиск, чрез печата, ра
диото и телевизията и по вси 
чки други възможни начини 
— на всички ония явления 
лозунги, тезиси и политически 
формули, наоочени против со 
циалиСтичвените и самоуправи 
телните демократически осно 
ви на системата, 'възстанове
на от нашата революция- 

Нинога не омеем да забра 
вим, че обществената нрити 
на е необходимо условие на 
обществения прогрес и на де 
мократичния живот. Естестве
но, ние 'комунистите трябва 
да се 'борим критиката да бъде 
социалистическа, самоуправи-

Не по-малко важна роля в 
укрепването на стабилността 
на нашата политическа оисте 
ма има постоянната идейна и 
политическа акция на субектив 
ните социалистически сили на 
чело със 'Съюза на комунисти 
те в Югославия- Факт е оба 
че, че твърде често в среди 
в които се появяват реакци 
онни политически лозунги или 
в други форми, няма достатъ 
чно политическа дейност, ни 
то пън организирана и силна 
обществена анция тези поли 
тически акции на противника 
да бъдат изтглаонати с полити 
чески средства и в това не 
що да се ангажират и по-ши 
роните народни маси. А но- 
гато липсва такава идейна и 
политическа акция, тогава на 
шите отговорни хора често 
са склонни «към много бързи 
административни реакции и 
'предприемане на 'мерни, В7,з 
основа на които се ст,здава 
впечатление, че в нашето об 
щество твтурде много се огра 
ничават демократичните нрава, 
и човешките свободи. 'Но тапи 
ва 'мероприятия сигурно 'би мо 
гло да има и много понмалко

Стабилността на самоуправи 
телната демократическа полити 
ческа система зависи, безспор 
но от стабилността на произ 

отношения, от 
стабилността на 

структура на обще

водствените 
характера и 
класовата 
свото и от силата на вътреш 
ните противоречия и тяхното 
влияние върху 
система.

полиическата
вСамоуправителната 

система трядемократическа 
бва именно да изразява съз 
вучието на обществените си 

относно на голямото бол 
които се

сили в него, или да голи,
шинство граждани, 
задължават да се спазват ,,пра 
вилата на играта” Т7,нмо на 
такава система. Колното това 
болшинство бъде по-силно, до
толкова самата система 
система стане по-стабилна и 
дотолкова ще бъде по-малка 
необходимостта за ограничава 

права
до което се стига зарад спт> 
ване на антисоциалистичесни- 
те и антисамоулравителии 
ли да стуздадат политически 
монопол на държавна власт.

Оттук произлиза една 
главните наши задачи в пред

I
Явно е, че демократическа 

та политическа система трябва 
органически да израстне не 
само от характера на произвол 
отвените
отношенията измежду 
на социалистическите 
отвени сили . и силите, 
се противопоставят на социа 
лизма и на социалистическото
самоуправление. Като
предвид тази 
>ми& същевременно трябва да

ще

•отношения, но и 
мощта 
обще- 
ноито

не демократическите

си

имаме 
необходимост,от

— Следва —
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Бабушнишка община Станимир ИличРазговор с председателя на ОС в
ДИМИТРОВГРАД в новатя годинаиИдейно-политическо, класово-соци
ално и дееспособно укрепване на СК очакваме

успехикласово-социалния състав на
общинската организация на
ОК. През 1977 година номунис 

общината достигнаха 
1 300 души, което е за

Отчетният доклад за дейно
стта на общинската организа
ция, на Общинската конферен 
ция и нейните органи и тела 
на Съюза на комунистите в 
Димитровградска община 
период 1974 — 
представлява аналитичен обзор 
върху целокупната дейност на 
комунистите през отчетния пе

тите в 
около
42,6 на ото повече в сравне 
ния с периода от преди чети 
кри години.

Основната причина за нарас 
ването броя на комунистите е 
рязкото повишаване авторите 
та на СК и интереса сред мла 
дите и трудещите се да сто 

членове на авангардната 
чиито принципи из 

цяло „покриват" интересите на 
трудовите хора. Безспорно, 
най-голямо процентуално у вели 
чение са работниците-непосред 
отвени производители — 35 на 
сто, или 
сравнение с периода преди че 
тири години. Увеличен е и 
броят на младежите и жени
те. Млади през 1973 съчиня 
ват само 13,5 на сто от общия 
брой, а през 1977 година до
стигат 20 на ото (262 през 1977 
срещу 123 през 1973 година). 
Жените през 1973 наброяват 
145 (или 14 на сто от общия 
брой), донато през 1977 година 
те са 249, или 19 на сто.

•от най-изоста- 
република 

1977 година голя-

за Бабушнишка община, една
в СоциалистическаУб!1977 година палите оощини — жт;шлени обекти, настани иа работа около 600 ду

ши а много от организациите на сдружения ФУД ' подобни оргаииза-
с ООСТ и лру-

риод.
Три са основните насоки, в 

активно-които се разглежда 
стта на комунистите: от тази община се свързват с 

ции в региона, Републиката, или 
гите републики.

Споделихме на тази тема с председателя 
Общинската скупщина Станимир ИЛИЧ.

— Другарю председател,
представлява известен пре- 

развитието на общината. Из- 
Ваше мнение, най-

мат
партия,

■ осъществяването на за
дачите от X конгрес на СЮК 
и VII конгрес на СКС в обла
стта на идейно-политическото, 
анционно, надрово, организаци
онно и нласово изграждане на 
Съюза на комунистите в 
щината;

■ развитието на самоупра- 
вителните ооществено-икономи 
чески отношения, осъществя
ване на политината на стопан 
ска стабилизация и по-нататъш 
ното стопанско и обществено 
развитие;

■ и дейността на Съюза 
на комунистите в осъществя 
ването на политичесната (само 
управително-делегатска) смете

на

1977
7 на сто повече в година 

лом в
носете ни, по 
крупните резултати?

об- с въвеждане на поточно производство, 
рационализация и спестявания, се създа- 
доха условия за настаняване на работа на 
още Ю0 души, а общият доход и до- 
ходът ое увеличават с 1007о*

Металообработващото предприятие 
” - Велино Бонинци се обедини

I „Ястребац” в Ниш, 
В. Бонинци се строи

—Вярно е, че 1977 година ше остане 
записана като най-успешна година досега 
в обществено-икономическото развитие на 
общината. Изградено е много. Извършени 
са реконструкции и разширения, организа
циите на сдружения труд в общината, ко
ито със овоите кадри, средотва и техно
логия не можеха сами се сдружиха с та
кива извън общината. Бих посочил някои 
конкретни резултати от това сътрудниче
ство.

„Балкан във 
с фабриката за помпи 
като съвместно във Г 
нов цех, за който ще бъдат изразходвани 
72 милиона динара. По такъв начин и за
етостта там ще бъде увеличена с 100Въпреки това отчита се, че 

все още работническо мнозин 
е постигнато

на сто.
■ Земеделската кооперация „Буду- 
” осъществи през изтеклата година

тество не 
представляват 35 на сто, въпре 
ни че в стопанотвото са мнози 
нотво и от общия брой на за 
етите — 3 670 души възлизат 
на 2 154 или на 58,6 на сто.

Обстоятелството, че минала
та година са приети 150 души 
от които 55 на сто са работни 
ци от прякото материално про 
изводство и млади хора и над 
30 на сто жени, красноречиво 
говори, че занапред в тази на 
сока могат да се очакват още 
по-добри резултати.

Организационното преустрой 
ство дава повече възможност 
да дойдат до изява дейните 
работници-производители, а раз 
гърнатото идейно-политическо 
образование (младежки полити 

с около 350

ма. чност
добри резултати в сдружаването със сел
скостопанските производители. И останали
те трудови организации полагаха големи 
усилия за по-успешна работа. Ведно със 
стопанските постижения 
крак и на плана на развитието на самоу- 
правителните отношения, специално в при
лагането на Закона за сдружения труд.

С изграждането на фабрика за вътре
шни автомобилни гуми от страна на заво
дите „Тигър" — Пирот е създаден най- 
големият промишлен обект в общината. 
С капиталовложения от 104 милиона дина
ра: собствени средства на „Тигър", от Фон
да за изостаналите краища и с банкови 
кредити, накто и от средства на добровол- 

е изграден промишлен

ПОДОБРЯВАНЕ НА КЛАСОВО- 
СОЦИАЛНИЯ СЪСТАВ

Между X и XI конгрес на 
СЮК и VII и VIII конгрес на 
СКС, освен конгресните реше 
ния, за ускоряването и разгръ 
щането на силите на СК и ор 
ганизираните самоуправителни 
социалистически сили, способ 
ствува приемането на Консти 
туцията, на Закона за сдруже 
ния труд и редица други реше 
ния и заключения на най-висо 
ките партийни форуми.

Оценява се, че сегашните 
избори в СК се провеждат в 
навечерието на XI конгрес на 
СЮК и VIII конгрес на СКС и 
като такива придобиха значе
ние на предконгресни подгото 
вки.

се вървеше в

ни заемодатели 
обект, в който има работа за 600 работни
ка. Този промишлен обект осъществява 
производство годишно от 250 милиона ди
нара и доход от 56 милиона динара. С дру
ги думи казано, ще се удвоят резултатите 
от 1977 година. Считам, че тези бройки

— Къде е тайната на успеха?

— Няма тайни. Пълната активност и 
мобилност на всичките субективни фактори 
в общината — от основните организации 
на сдружения труд — до Общинската ску
пщина м схващането, че без свързване 
и обединяване с други организации на 
сдружения труд няма по-ускорено развитие 
няма прогрес, даде ефекти, които вече по
сочих.

не се нуждаят от коментарии.

РЯ Химическата промишленост „Лужни- 
ца” приключва с реконструкция и разширя
ване на цех за преработка на пластмаси. 
В него ще бъдат вложени 43 милиона 
динара. По такъв начин и „Лужница” ще 
удвои годишното си производство, а ще 
се открият още 60 нови работни места.

Ш „Текотилколор”, отдела за произ
водство на сутиени се обедини с .Лисца" 
в Севнице, СР Словения като по този на
чин се създадоха условия за по-ускорено 
развитие на тази трудова организация. С 
капиталовложения от 10 милиона динара,

чески школи 
младежи от редовете на работ 
ническата, средношколска и 
селска младеж, накто и школа

— Как бабушнишкото стопанство 
успя „да излезне” от общинските 
граници и да се сдружава и свързва 
със стопанството в региона, репуб
ликата и по-нашироко?

Изтъква се, че изминалия 
период в много насоки е бил 
преломен: осъществен е висок 
степен на идейно единство, 
значително нарасна идеологи- 
ческо-марксическото образова
ние на комунистите, възстано 
вен е принципът на демократи 
чески централизъм, по-смело 
се разви критиката и самокри 
тиката и пр.

Твърде важни и забележи
телни обаче са промените в об 
щия брой по отношение на

та на самоуправителите с над 
200 посетители) като богата
основа за ново попълнение на 
редовете на СК с високо осъз 
пати самоуправителни създате 
ли на материални блага.

В тази насока ще бъдат на 
белязани и конкретни 
ния, за да заживее общинска 
та организация на СК още по- 
полно и действително да стане 
авангард 
класа.

— Излизането от общински рамки не е 
случайно и временно определение. Вече 
казах, че надделя правилното схващане 
че не можем да вървим сами, без свърз
ване и одружаване с по-развитите среди и 
организации на сдружения труд. Почин за ' 
изграждане на цех за производство на ав
томобилни гуми е даден още през 1973 
година, а осъществен е през 1977. И „Те- 
кстилколор" с години води разговори за 
делово-,техническо сътрудничество с „Ли- 
сца". Но все докато в него не бяха уре 
дени вътрешните отношения, докато не 
беше обезпечен с кадри, тази идея 
осъществи. Подобно стана и с „Балкан”... 
Наша насока и занапред е: и останалите 
трудови организации да търсят партньори 
за одружаване и свързване.

Кажете ни, в къси черти, ос
новните насоки на стопанско разви
тие през настоящата година?

реше-

БАБУШНИЦА:

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИДО
БИТИЯ ОПИТ

на работническата

Ст. Н.

— От избирането през 1977 
година до днес 164 делегации 
с 2 460 делегати в Бабушниш 
ка община се изявиха като мо 
щен фактор в нашата общес 
твено-политическа система. С 
това бе отворен процес на ши 
роко включване на трудещи
те се и гражданите в разреша 
ването на жизнените въпроси 
През изтеклия период е придо 
бит голям опит в действуване 
то на делегатоната система, ‘но 
забелязани са и определени 
слабости, които занапред ще 
отстраняваме ■— изтъкна Нови 
ца ОТАНКОВИЧ 
на Общинската конференция 
на Социалистическия съюз в 
Бабушнишка община.

— Затова — подчерта той 
— е предстоящата предизбор 
на -и изборна дейност за де 
легати <и делегации ще трябва 
да избираме най-дейните хора 
са завидетелствувани борци 
за самоуправителен 
зъм — каза Отанкович.

БАБУШНИЦА не се

ОТЧЕТЪТ НА РАЗИСКВАНЕ
• • 8

Отчетът на Общинската конференция на СКС получи 
„виза” и ще бъде пуснат на обсъждане в първичните орга
низации

На заседанието на Общин
ския комитет на ОКС в Бабу- 
шница, проведено на 6 февру 
ари гг. г. бе обсъден отчета 
на Общинската конференция 
На СКС !и нейните органи и 
тела в периода от 1974 — 1977 
година.

Изтъкнато бе, че през от
четния период комунистите в 
Бабушнишка община са 'пости 
гнали забележителна активно
ст. Заедно с останалите обще 
ствено-политически 
ции Съюзът на комунистите е 
организирал чествуване на Ти 
товите и наши юбилеи, а днес

вече е в разговор подготовка 
за Единадесетия конгрес на 
СЮК и Осмия конгрес на Съ 
юза на комунистите в Сърбия-

Отчетено бе, че е направе 
на голяма крачка напред в 
Цдейно-политцческото 
не на Съюза на комунистите 
й подобряването на класово- 
социалния състав на партийна 
та организация в общината.

Решено бе Общинска ионфе 
ренция на СК в Бабушница 
вместо на 14 да се проведе 
на 21 февруари.

Настоящата година с нищо по-мал
ко не ще е важна от изтеклата. Бих по
сочил само някои от акциите, 
запланували да осъещствим. Намираме се 
пред закръгляне на процеса на финанси
ране в „Балкан , при капиталовложения от 
и милиона динара. За изграждане на хо
тел в Звонска баня ще вложим 30 мили
она Динара, за млекопреработвателен пу- 
нкт в (Бабушница за 20 хиляди литра мляко 
дневно при .капиталовложения от 15 ми
лиона динара, здравен дом, «нова училищна 
спрада а Звонци, за ноято са обезпечени 
10 .милиона динара. Също тана ще про
дължи строежа на шосето Бабушница — 
Звонци и Бабушница — Пирот и т. «. Ако 
осъществим запланираното — 
пълнени е по воички

които сме

председател
издига-

организа

социали-
очанваме из 

показатели с 100% 
сравнение с изтеклата 1978 година.

Матея Андонов

М. А.М. А. в
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ПРЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ

Определени 

и приети сроковете
задачите

сурдулица
градсНаР СурИдуТлишкТаа н^вГушнишна^община0"3’ Димитров' 
съвместни заседания на общинските 
алистическия съюз и общинските 
зи заседания са разгледани 
задачи на Социалистическия 
те в провеждането на 
дейност

ДИНАМИЧЕН СТОПАНСКИ РАСТЕЖса проведени 
конференции на Соци- 

синдикални съвети. На те- 
и утвърдени непосредствените 
съюз и Съюза Стопанските постижения без 

опорно представляват най-це 
'Н'ните завоевания, които обще 
ств е ночтолитич еските оили 
чело със Съюза на комунисти 
те в Сурдулишка община пое 
тигнаха в периода между X и 
XI конгрес на СЮК и VII и 

нонпрес на СКС. За срав- 
питейно кратко време бе съз 
дадена
творна почва за всестранно 
преобразование, коренно изме 
'нение и прелом в икономическа 
та дейност.

Конгресните решения, Монети 
туцията и Закона за сдруже 
ния труд раздвижеха субенти.в 
ните сили в общината към бор 
ба за преодоляване на стопан 
ската 'изостаналост. За засил 
ването на дееспособността на 
комунистите и трудещите се 
допринесе и активирането на 
Фонда за насърчаване недо
статъчно развитите краища в 
СРС, както и ценната помощ 
ат Региона и Републиката.

Главната заслуга обаче при
надлежи на обществено-поли
тическия и стопански актив в 
общината, набрал сили окон
чателно да се разплати с оста
тъците на либерализма и дру 
гите антисамоуправителми си
ли, години наред тровили 'отно 
шепи ята между хората в общи 
ната и трудещите се. Днес 
царят единство и сплотеност 
по основните насоки на стопан 
ско и обществено развитие в 
общината.

Благодарение на съзидател 
ния климат, възстановен от ко 
мунистите и съзнателните са 
моуправителни 
ски сили, в периода между два 
та конгреса бяха модернизи 
рани, реконструирани, изграде 
ни и пуснати в действие реди 
ца стопански мощности. Име 
нно те стават движещите лос
тове на устойчивия стопански

на синдикати- 
предстоящата предизборна и изборна растеж.

Няколко икономически пона 
затели са краоноречива илю
страция за възходящия темп 
на стопанско развитие. Общият 
доход в общината 'нарасна на 
'над 900 милиона динара, или 
за 2,8 пъти повече, в сравне
ние с 1974 година. Доходът бе 
лежи средногодишен ръст о-т 
52 на сто и през 1977 година 
достигна 250 милиона динара 
През четиригодишния 
броят на заетите 
1 520 на над 2 900 
средногодишно с 20 на сто.

Благодарение

пнали през 1977 г. 105 милиона 
динара.

Особено интензивна с инве 
стиции бе годината 1977 на 
Титовите и наши юбилеи 
Чрез интеграционни процеси 
помощ на Фонда за развитие 
на изоставащите общини и 
собствено ангажиране бяха из 
градени «и предадени на употре 

редица стопански обекти. 
Най-крупният обект безспор 

но представлява цехът за а в 
точасти „Пети септември” към 
заводите „Цървена застава" с 
капитални вложения от 178 
милиона динара, брутопродукт 
от 20 милиона динара и 450 ра 
ботници. В системата „Галени 
на" — Белград се включи 

] ФАЕОС, произвеждащ мине- 
рална вълна цех с общо 140 

I заети. Нишката модна конфек 
I ЦИя 0ТКРИ Цех за 150 дуФи 

ВЦк предимно работнички, а обувна 
ШШй та фабрика,, Кощана” цех за 
шшш работника. „Домашното 
Т^Ш ръкорелие” започна производ- 

Щ ство с 72 постоянни работници 
ШйДЙ и 350 жени, произвеждащи 
щШвк предмети на домашното ръко 
ЩшШ делие.
||ЯВ$| В настоящата година темпът 

на строителството на нови обе

Освен това, разгледани на-_ са и 
приети изборните документи за 
избор на делегации

водеща сила е самоулравител 
ни общество. При 

ще се държи сметка за класо 
во-социалната структура, както 
и за 'Морално-политическите на 
чества на кандидатите.

Посочва се още: 
че главните нос., . и ш 
зборната и изборна 
за делегации и делегати са 
Социалистическия съюз и Съ
юза на синдикатите,
Роля трябва да изиграят Съю 
зът на комунистите като воде 
ща сила и останалите обще 
ствено-политически 
ции.

ното товаи делега-.:
Ш РЕШЕНИЕ за евидентира- 

не, утвърждаване, прилагане и 
избор на кандидати за 
на делегации 
скупщините на обществено-по 
литически общности, скупщи- 
ните на самоулравител ните об 
щности на интересите и орга 
ни на самоуправителния работ
нически контрол на самоупра 
вителните общности на инте
ресите;

Ша КАЛЕНДАР на предизбор 
ните и изборни дейности 
сроковете;

@3 КРИТЕРИИТЕ за избор на 
членове на делегации и деле 
гати в. скупщините на обще 
ствено-политическите 
сти и скупщините на самоу- 
правителните общности на ин 
тересите; и
■ РЕШЕНИЕ за образуване 

и състава на комисия при ОК 
на ССРН за избор на делега
ции и делегати.

На всички събрания се из
тъква, че в предизборната де 
йност трябва да се обсъди че 
тиригодишния опит на делегат 
ската система. За членове на

VIII

членове 
и делегати в изключително плодо-въпреки бапреди

дейност период 
нарасна от
души, или

дейна
на високия

организа-

и
Утвърдени са и сроковете: 

за предкандидационн.И|Те събра 
ния от 10 до 15 февруари, за 
кандидационните събрания от 
5 до 10 март, за изборите в 
местните общности, ООСТ, ка 
кто и скупщината на обществе 
но-политическата общност до 
края на март, за учредяване 
на скупщините месец април и

1 Щ
.

общно-

пр.
Изтъква се, че цялата пре 

дизборна и изборна дейност 
не е технически въпрос, а ши 
рока обществена 
обсъждане на натрупания опит 
в делегатската практика, кри 
тически анализ на извървяния 
път и набелязване на предото 
ящи задачи за решаването на 
жизненотрептящите 
на трудещите се и граждани-

***« кти, реконструкция и модерни 
* зация на старите мощности 

не стихва. Още в началото на 
годината бе положен ооновен 

||У камък за цех по дървообработ 
Щщ ване, чието производство ще 
щш допълнява производствената 
ШЦ програма на мебелната фабри 

ка „Симпо” — Враня. Предви 
жда се строителството на две 
овцеферми от по 5 000 овце 
на Власина и Чемерник, ,ри- 

за бник в община Църна трава 
торфена фабрика на 'Власина 
строителство ^на втория етап 
на „Галеника”, реконструкция 
на „Мачкатица” и други обе
кти.

Ц

акция по

Шделегации и делегати 
предлагат изявили се в самоу 
правителната практика труде
щи се, които на дело провеж 
дат революционния п 
Съюза на комунистите,

да се

въпроси
нурс на 

като те. Ръст на дохода значително 
бяха отделени средства 
фондовете. Характерни в това 
отношение са 1976 и 1977 го 
дина, ногато бяха внесени 45 
относно 95 милиона динара 
Оттук и увеличение средства
та за капиталовложения, дооти

социалистиче-
ДИМИТРОВГРАД:

ПЪЛНО ПРИЗНАНИЕ НА 
ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЛЕГАТИ

На съвместното ме и районния водопровод.
Безспорно опитът на 140 де 

легации с над 2 000 членове е 
богат. Затуй трябва да се от 
даде пъ^но признание на пър 
вото поколение (досегашните) 
делегати, 
си укрепиха нашата делегатска 
система, като май-пряка изява 
на социалистическа

заседание 
председателят на ОН на ССРН 
Сърбислав Златнович заяви:

— Изборите провеждаме 
обстановка на високи обще-

Ст. Н
в

ствени, политически и икономи 
чески постижения. През мина 
лата година особено нарасна 
жизненото равнище на заети
те. С инвестиционни влагания 
се' доизграждат и разширяват 
съществуващите мощности. В 
момента се разширяват капа 
цитетите на „Услуга”, „Град- 
ня’\ „Братство”, „Свобода”, 
„Циле” „Сточар”. Доизгражда

които с дейността

демокра
ция- ■ •

В работата на заседанието 
участвува и д-р ЛЮБИША МИ- 
ТРОВИЧ, подпредседател на 
МОК на С.СРН в Ниш.

Намирахме се в канцеларията на ди
ректора на „Услуга” в Димитровград Ми
хаил Любенов. По едно време влезе ед
на възрастна жена и започна да му се 
оплаква...

Случаят ни заинтересува и забележих 
ме думите й- Казва се Надежда Георги
ева. На 75-годишна възраст е.

— От село Било съм. Но вече 8 го
дини кан живея в Димитровград. Още до- 
като стареца ми беше жив започнахме 
да строим нъща в Димитровград. Сами 
градихме, сами греди и тухли носихме. 
И построихме нъща- Затова време синът 
ми беше на работа в Белград. С нищо не 
е помогнал, една тухла не е пренесъл 
на нъщата. Когото завършихме дойде и 
наза на баща му: „Тате, пиши на ме
не нъщата, а ногато остареете аз ще ви 
гледам". Повярвахме му, писахме доку
мента на него. Той си отиде за Белград 
на работа. Мина малко време и стареца 
се помина.

Дойдох да живея в Димитровград. В 
къщата. А в нея се настанил сина на моя 
син, внунът ми. Взех една стаичка, но мъ
ки видях. Всичко правиха да ме отстранят 
оттам. Два пъти ме затваряха. Веднаш вну 
на, а веднаж жената му. Първият път за
твориха външната врата, премръзнах. Вто
рият пън път ме затвориха вътре. Вси
чко правиха да ме изпъдят. Казваха имам 
три дъщери, да отида да живея при тях. 
А къде да отида? На едната мъжа не ра
боти, на втората болен... Няма н-ьде да 
се отива. Нали съм нъща строила, нали 
половин имотът на сина преписахме...

Но без съд нищо не става. Трябваше 
да сесъДя за свое. Съдията, разбран чо
век, реши да ми се даде една стаичка. Но 
с това не ми престанаха мъчите...

Имотът на село не мога да работя- 
От никъде помощ няма. Дъщерите не мо
гат да помагат. Синът не ще, дори ме и

Но все пак има добри хора. 
някого нещо изплета, на дру

ги изпреда, грея се и изкарвам за хляба. 
Но вечер ногато се завърна... Стаичната 
без отопление, а отдолу цимент. И тази 
страшна мисъл, затова ли деца гледах, 
затова ли се на син радвах, да зебна по 
стари години и да мисля ще изкарам ли 
утре за хляба?

Казаха ми, преди една година, ако да- 
да имота си на обищината ще ми дадат 
издръжка. Направих тана. Преписах всич
ко на общината, дори и стаичната, в ко
ято сега живея- Дори и данъка платих, 
а трябваше да платя две хиляди динара, 
но хора добри, събрах пари... Дадох мол
ба, но отговор все още няма...

Това, в най-къси черти, беше кратната 
„изповед” на тази старица. Но нраят все 
още не се вижда. На молбата й все още 
не е отговорено и въпрос е канъв изоб
що ще бъде отговорът. В неофициален 
разговор с бившия завеждащ социални 
грижи при Общинската скупщина (от 1 
януари се намира на нова длъжност, а мя
стото все не е попълнено) трудно ще 
осъществи помощ. Според решението на 
Общинската енупщина ано има деца, без 
оглед, че е отчуждила имота си, не може 
да осъществи правото си на социална 
помощ (въз основа на Занона за родители 
и деца).

затваряха... 
Викат ме1 На

(Д- С.)

БОСИЛЕГРАД:
ШАНС ЗА НАЙ-АКТИВНИТЕ

тите. Те са длъжни във вси
чки избирателни етапи да До 
принасят и обезпечат трудещи 
те се и гражданите по най- 
широк начин да се включат 
в реализирането с-ьщността ма 
нашата самоуправителна избор 
на система. В хода -на тези из 
бори ССРН ще проверява соб 
ствената си 'организираност и 
ще усъвършенствува 
на работата си. . .

Председателят ма ОК на 
ССРН Борис Костадинов, меж 
ду другото изтъкна:

— Изборите за членове на 
делегациите и делегатите за 
скупщината на обществено-по 
литическата общност и за са- 
моуправителните общности на 
интересите представляват една 
от най-важните задачи ме са 
мо за тези две организации 
но м за останалите организации 
начело със Съюза на комунис
СУРДУЛИЦА:

метода

(В. В.)

ЕДИНСТВОТО — ЗАЛОГ ЗА 
ПРОГРЕСА

В резултат на това единство 
и трудовия елан в трудовите 
общности туснахме в действие 
следните обекти: фабрика за 
автоелектро оборудване^ авто 
сервиз, цех ма „Кощана , авто 
буска гара, склад за 'картофи, 
5 асфалтирани улици, 26 'кило
метра асфалтирани мътиш а 
станция за пречистване ма от
падъчни води, два ученически 
стола и една библиотека, три 
ТВ-препредавателя, 
спортни обекти. . .

Любен Величков, председа- 
ОК ма ССРН посочва:тел ма

— В годината на Титовите 
и наши юбилеи в Сурдулишка 
община още повече укрепна 
единството. Това единство се 
изяви не само в Съюза ма ко 
мунистите, мо и в останалите 
дейности. То стана залог за 
успехите в акциите >по строеж 
на пътища, водопроводи и 
електрификация, залесяването 
и уреждането жизнената среда 

човека, в акциите ма соли 
дарност, които предприемахме 
начело със Съюза на комунис 
тите.

По всичко личи, че погрешно са я 
научили да си отчужди имота. Социална 

може да осъществи анопомощ ще 
няма доказателство, че децата и не са 
п състояние да я издържават. Или 
чрез съд да осъществи правото си да я

ПъН
повече

издържат...
Това е един случай, а подобни има 

още в Димитровградска община. За съ
жаление някои хора забравят, че са били 
деца и няной се е грижил за тях. И за
бравят, че и те ще остареят... А. Д.

В заседанието участвува и 
ГОЙНО ВУКИЧЕВИЧ, секретар 
,на МОК на ССРН в Лесковац

(Ст. Н.)

на
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ОСНОВНИЯ съд НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
ПО РЕШЕНИЕ НА 
ВЪВ ВРАНЯ:

АНУЛИРАНИ ИЗБОРИТЕ 

I ЗДРАВНИЯ Р I 

БОСИЛЕГРАД

ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО В ДИМИТРОВГРАДСНА ОБЩИНА

ПЛАНИРА СЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕНТЪР
сервиз забарони, шивашки,

телевизори и други до- 
влеитросер-радио,

макинсни уреди, 
виз, кожухарска работилница 
работилница за химическо чи
стене и т. н.

На периферията на града с 
на 16

Развитието на частния сентор в занаятчийството на

населението.

на ООСТ наПълномощникът
Здравния дом сам0 частичн0 
успял да отрече посочените» 
от Стоянов факти.

На четринадесет работника, 
в трудовия колектив от 48 чле 
на, не е дадена възможност 
да участвуват в предлагането 
и избирането на самоуправител 
ните органи в ООС1 на Здрав 
ния дом.

предвидено изграждане 
занаятчийски работилници 
дърводелски, коларски, автосер 

работилница за изработка ПРИСЪДАвиоимост от нуждите, възмож 
ностите и конкретните усло
вия-

Чрез различни видове на со 
бствена работа и свързването 
и с работата на други лица 
и сдружения труд, и за частно 
то занаятчийство се открива 
път към нови обществено-ико
номически отношения- Особе
но ударение в този смисъл, в 
програмата по развитие 
.дребното стопанство" 
щината, е сложено върху ос
новаването на договорни орга 
низации на сдружения труд 
С това ще се създадат усло 
вия за създаване на нови ка
пацитети и нови работни ме
ста. Твърде важно обаче, че 
и при тези части занаятчии е 
предвидено да се развиват спе 
цифични видове на самоупра 
вителни отношения- 

Законът за занаятчийските 
работилници на частните заная 
тчии е дал широка възможност 
за откриване на занаятчийски 
работилници. Най-съществено
то в него е, че обезпечава 
правна сигурност на лицата, от 
криващи работилница. Една от 
основните му специфичности 
е, че на общините се дава въ 
зможност на своите територии 
да регулират развойната поли 
тика на занаятчийството, в за

виз,
на паметници и т. н.

За изграждането на тези ра 
ботилници са необходими над 
3 милиона динара. Във финан 
сирането трябва да участвуват 
занаятчиите с 20 на сто, а Ре 
публинакската общност за 
валидно и пенсионно осигуря 
ване на самостоятелните заная 

80 на сто. По този на-

Съдът анулирал изборите за 
самоулравителни органи и ди 

поради несъществува 
момента на изборите на

Трябва обаче да 
имайки предвид сегашното със 
тояние на самостоятелните за 
наятчии в общината със соб 
ствени средства не могат да 
си създават условия за по-ста- 
билно, по-ускорено и динами
чно развитие. А това говори 
че е необходимо ангажиране- 

всички обществено-по-

се каже
съд на сдруженОсновният 

труд във Враня под председа 
телотво на СТОЯН ЗДРАВНО- 
ВИЧ е анулирал решението на 
работническия 
бор на директор 
Здравния дом в Босилеград, 
който работи в състава на ме 

център „Милентие 
в Сурдулица. Със

ректор 
не в
Самоулравително споразумение 
за сдружаване на реботниците 

Основна организация на сдру 
труд. С този документ 

непосредствена въз

ин- съвет за из 
на ООС Г на

вна
в об- жен

се дава 
можност на всеки работник с 
редовно трудово отношение да 
бъде избиран за делегат - 
работническия съвет и 
таналите самоулравителни

ООСТ. Трудовият ко

тчии с
чин се открива възможност за 
изграждането на два занаятчии 
ски центра, първия на площ 
от 204, а втория от 262 метра

дицинския 
Попович" 
същата присъда анулиран е 
и избора за делегати на Рабо 
тническия съвет и останалите 
самоулравителни органи в то 
зи дом. Възложено е, след ка 
то присъдата бъде 
да се проведат нови избори за 
работнически съвет и дирен-

то на
литически сили и помощ на 
общноотта за преодоляване на 
сегашното положение 
област.

Изхождайки от тези стано
вища, а с цел да се разрешат 
проблемите, Общинската скуп 
щина в Димитровград в сред- 
носрочната си програма е за 
планувала изграждането на за 
наятчийски център. Всъщност 
предвидено е изграждането на 
два такива центра 
центъра на града, а втория на 
периферията — в зависимост 
от специфичността на опреде 
лените дейности.

В строгия център на града е 
предвидено изграждането на 
22 работилници, между които 
обущарски, фризьорски, бер-

в
в ос

Орв тази
квадратни. гани -на 

лектив изгласувал този дону- 
иато изборите би 

По такъв на
За осъществяването на про 

грамата е необходимо Дими
тровградска община да напра 
ви определени усилия и обез 
печи място за лоциране на 
обектите, и същия да се ос 
вободи от комунални такси. С 
това ще се създадат условия 
за реализиране на програма
та, с която дългосрочно се ра 
зрешават крупни проблеми — 
ще се задоволят нуждите на 
населението и ще се създаде 
работа за нови лица.

мент след
валидна ли завършени.

е напарвена най-голямачин
грешка, защото не е ^дадена 
възможност на 14 работника 
които за тези ООСТ

тор.
ИСК изпъл- 

административно-финанняват
сови и други задачи, да учас 
твуват в изборите. Положение 
то на тези работници, да бъ 

организирани в трудова

Д-р Анани Стоянов е пред 
ложил на Основния съд на 
сдружения труд, поради съще 
ствени нарушения на самоупра 
вителните права на работнина 
да се анулира избора на ди 
ректор и на самоулравителни 
те органи в ООСТ на Здрав 

дом в Босилеград 
представените

един г

дат
общност, в която да осъще 
ствяват своите изборни самоу 
правителни -права въз основа 
на Конституцията и Закона за 

труд, не е било
А. Д ния

Според
Стоянов факти, изборите за 
делегати на работническия съ 
вет и останалите самоуправи 
телни органи били проведени 
преди да бъде взето решение 
за организиране на Здрав
ния дом в основна органи
зация на сдружения труд. В 
този момент също така не е 
било изготвено Самоуправител 
но споразумение за сдружване 
на работниците. Освен това 
на четринадесет работника ко 
ито вършат административно- 
финансови >и технически рабо 
ти не била дадена възмож
ност да предлагат и да бъдат из 
бирани в работническия съвет 
Решението за обявяване на кон 
курс за избиране на директор 
взел старият, вместо новоиз 
браният работнически съвет 
което е 'противно на Закона 
за сдружения труд.

сдружения 
решено. Колко е грешката съ
ществена говори факта, че те
зи работници представляват поч

от
„ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД"

ти една трета от трудовия 
колектив в ООСТ на Здравния 
дом, който има 48 члена.

Съдът също така установил 
че за организирана на Здрав 
ния дом в Основна организа 
ция на сдружен труд не би 
ло взето решение от работни 
ците. И това нещо подейству 
вало изборите за самоуправи 
теяните органи да се проведат 
неправилно и незаконно.

По преценка на Съда, с ог 
лед че изборите за работни 
чесния съвета на ООСТ на 
Здравния дом неправилно и 
незаконно са проведени, неза 
конна е процедурата и избора 
на директора. С други думи 
избора на директора провел 
незаконно избраният работни 
чески съвет.

Виеонн ефенти от капиталовложения
★ ДОКОЛКОТО СЕ ОСЪЩЕСТВИ ИНВЕСТИЦИОННА

ТА ПРОГРАМА, БИХА СЕ ПОСТИГНАЛИ ВНУШИТЕЛНИ РЕ
ЗУЛТАТИ: САМО ОСТАТЪК — ДОХОДА ЩЕ НАРАСНЕ НАД 
ДЕВЕТ ПЪТИ

мощности има резерви. Това 
ще допринесе за тяхното по- 
целесъобразно използване.

ПРЕИМУЩЕСТВАТА

Освен посочените чисто ико 
номически показатели и други 
моменти говорят за основател 
ността от (необходимите ин-ве 
стиции.

А те са: влаганията се въР 
шат при 'вече съществуващ 
производител и допринасят 
за закръгляване на производ 
ствения цекъл; за 'издигане на 
технологическото и техническо 
равнище на производството; 
намаляване на вноса; не се 
дублират мощностите, поне
же други производители за 
този вид продукция в страна 
та няма, обезпечава се обхва 
щане на целия асортимент на 
планираните произведения и 
■издигане равнището на капа 
цитетите, следователно коли
чествено и качествено задово 
ляване на домашното потреб
ление, а се създават и благо 
приятни условия за износ част 
на продукцията.

Според програмата техниче
ската структура на предстоя 
щите капитални вложения в 
„Тигър-Димитровград" биха -из 
глеждапи така: за изкупуване 
на землище 0,5 на сто, за 
строителни обекти — 12,1 за 
оборудване 
81,5, за енергетични инстала
ции — 2,4 и за останали разхо 
ди (облагания) — 3,5 на сто.

Според доотавчиците на обо 
рудването реконструкцията -мо 
же да се изпълни за една го 
дина, което е сравнително къс 
период. Това от своя страна 
ще допринесе пън за ускоре 
ното активиране на вложените 
средства и за осъществяване 
на предвидените ефекти.

Да добавим, че влаганията 
в основни средства биха 
осъществили през настояща
та година, 
средства идущата — 1979 го
дина.

на производство

В. В.Както личи, структурата на 
капиталовложенията е твърде 
благоприятна, понеже цели 
81,5 на сто са влагания в обо 
рудване на производството — 
оръдия *на труда, което значи 
телно подобрява общата техни 
ческа въоръженост на труда

ЕФЕКТИТЕ

Икономическата оправданост 
на планираните капитални вло 
жения най-добре се потвърж 
дават от следните ефекти:

— доходът би нараснал за 
66,4 на сто,

— чистият доход — за 67 на 
сто, а

— остатък — дохода би се 
увеличил за 9,3 пъти.

От тези сведения произти
ча, че производителността спо 
ред количествени показатели 
би нараонали за 19,2 а стойно 
стно за 50,6 на сто. От друга 
страна икономичноста ще за 
бележи 8,6, докато рентабил 
ността на производството 175 
на сто.

СТОПАНСКИ НОВИНИ
се

Нови капиталовложенияа за оборотните

И през настоящата година 
продължава стопански възход 
на Бабушнишка община.

За разширение на производ 
отвените мощности на ,.Тек
стил кол ор" Фондът за насърче 
ние развитието на изостанали 
те краища в СР Сърбия е ОДо 
брил 19,9 милиона динара.

Очаква се

същия източник средства да 
гостилничарсното 
.Дърни връх”, 

няколко години на
сам ,Дърни връх" готви про
ект за строеж на хотел-ресто 
рант Б — категория с 100 ле 
гла и всички други необходи 
ми опомагателни обекти.

получи и 
предприятие 
Именно от

ЗАДАЧАТА

Всички сили 3 момента (в 
основната организация на сдру 
женил труд и общественото 
литичеоките фактори -в община 
та) са ангажирани върху за
кръгляване конструкцията 
финансиране, ил:и

Натрупаният опит и традици 
ята в (производството ще до 
принесат инвестициите бързо 
да се активират и в най-къс 
срок да се оптимизират произ 
водст-вените мощности.

Накрая не се -влагат в енер 
пийни обекти и -мощности за 
подготовката на смес (валяра) 
което съществено поевтинява 
общите капиталовложения 
отношение на евентуален нов 
производител, понеже в тези

скоро време от М. А■на
казано с ло- 

прооти думи, за осигуряване 
-на необходимите оредства за 
капиталовложения-

В „СВОБОДА" В ДИМИТРОВГРАД:

Манта за износНачалните
резултати обнадеждават, че 
към реконструкция 
най-голяма стопанска организа 
ция !В Димитровградска общи 
на ще се приотъпи още тази 
година.

Конфекция „Свобода" в Ди
митровград произведе през 
януари 7 хиляди мъжки ман-та, 
предназначени за износ -в Съ
ветския съюз.

Съвместно

на тази 6 хиляди костюма.
Според производствения 

до края на първото тримесе
чие е предвидено да се произ 
ведат и 6 хиляди якни от из 
куствена кожа (папа), 
и жен оки манта.

план

ло
с производство 

на манта в „Свобода" започна 
к производство ка

накто
Ст. Н. серия от А. Д.
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РАЗШИРЕИО ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯТА 
ПАНСТВО И СЕЛО ПРИ ОК НА ССРН в ПО СЕЛСКО сто- 

СУРДУЛИЦА със СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В Д. НЕВЛЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОСдружаване на еелскоет 

опанените производители
ДОЛНА НЕВЛЯСдружаването

селскостопански
е село

южната чаот на общината, от 
далечено 12 /километра от Ди 
митровград. Едно от онези се 
ла, нъдето миграцията е най- 
изразена. Само преди 17 годи 
ни е имало 350 жители и поч 
ти сто домакинства. Днес ед 
'ва има 130 жители в 52 дома 
нинотва.

в производство. Винаги съм про 
извеждал над 500 
тютюн. Значи от тази гледна 
точка мога да изпълня услови 
ето. А ако произведа повече 
естествено, че ще участвувам 
е разпределението 
да. Но забравени са онези 23 
години, през иоито съм само 
произвеждал, а полза голяма 
не съм имал, понеже цената 
винаги беше малка.

на частните 
производите

ли, ас това и ускореното пре 
образование на селото и про 
•нинване на прогресивните схва 
щения в селскостопанското 
производство, са чести теми 
на разискване на най-компетен 
тни и най-представителни съ
брания.

Обаче, донолкото се касае 
за сурдулишката територия, по 
-големи резултати в. тази обла
ст няма — се констатира ме 
жду другото на последното раз 
ширено съвещание на Секция 
та по селско стопанство и се 
ло при Общинската конферен 
ция на ССРН.

Организациите на сдруже
ния труд, които между друго 
то се занимават и с въпроси 
те на селскостопанското произ 
водство, малко са направили в 
това отношение. Хората пък 
които са сдружени, в крайн? 
сметка запазват все пак ста 
тус на кооперанти.

Начинът, по който сега се 
осъществява сдружаването нг 
селскостопанските производи
тели в Сурдулишка община не 
даде желаните резултати. По
неже въвеждане на нови тех
нологии, се констатира на съве 
щанието, проникване на нови 
схващания, развитие на обли 
ци и методи на обработка на 
земята, а с това и по-ускоренс 
преобразование на селото, е 
възможно само върху основат? 
на всеотранно и истинско сдру 
жаване, а не въз основа на 
купогтродажни отношения.

Развитието на селското стс 
панство и сдружаването на се 
лскостопанските производители 
трябва да се обосновава върху

факти — сдружените произво
дители, като субекти в произ
водството, да виждат перспек 
тива на своята икономическа 
сигурност в плана 
мата по развитие 
ствата и в доходовните отно 
шения с организациите, с ко
ито се сдружават.

Здравната и социална сигур 
ност на. земедлците е състав 
на част на тяхното обществе
но-икономическо 
Това обаче може да се обез 
печава с увеличение на дохода 

частните

килограма

и програ- 
на ото пан- на дохо

Но не само броят на хора 
та е намалял. Някога в село
то са имали стадо от 3 хиляди 
овце, а сега броят им едва 
ли 'Възлиза на двеота.

положение Също така самоуправително 
то споразумение за обединя
ване на труда и средствата с 
„Нишавска долина” не е под 
писал и 51-годишният Ванча 
Димитров.

от стопанствата на
Основният 'поминък 'На въз.ра 

стните хора и старчески дома 
кинства е и сега земеделието 
и животновъдството, 
ходно, по тяхното мнение, е 
обаче
Почти половината домакинства 
отглеждат тази култура и осъ 
ществяват значителни доходи.

селскоотопански 
ли. Всичко това трябва да уско 
ри процеса на сдружаване н? 
земеделците.

На съвещанието

производите-

Най-до- — И аз съм вече 23 години 
Освенса приети 

и няколко заключения органи
зациите, които се занимават 
със сдружаване (,,Власина-про- 
дукт", земеделската

тютюнопроизводител, 
това, че не ми се признава до 
сегашния труд не мога да из 
пълнявам и задълженията- Тю 
тюнът изисква с него да се

тютюнопроизводството

коопера
ция в Йелашница) да направят 
програми за сдружаване на зе 
меделците с ясни и конкрет 
ни сметки и изчисления, както 
и да се използва опита на оне

Ванчо Димитров занимават по-млади хора, а аз 
съм в напреднала възраст. А- 
ко бях по-млад другото щеше 
да бъде, но сега... Но искам 
да кажа нещо друго — продъл 
жи Димитров. Освен с тютю 
нопроизводство се 
със земеделие и 
две крави. Мляко имам и не 
зная с него какво да правя- 
Млякото се изкупува един-два 
месеца в годината и спре. За 
що е така, не зная- Може би 
не сме в състояние да се сдру 
жим, понеже почти /всички е 
селото сме вече на възраст. 
Но да отглеждам по две кра 
ви, да предавам /млякото на 
кооперацията, това мога. Ни 
кой обаче не идва. Никой ни 
що не ни казва.

Затова и основа тема 
разговорът ни с двама жите 
ли в Долна Невля беше тяхно 
то мнение за осъществяване 
на конституционните поотанов 
ления в селкото 
В конкретния случай, какво е 
направено по отношение на о- 
бединзването на труда и сред 
ствата и труд, каза 'в начало 

на разговора 45-годишни 
ят Димитър Андонов. Ако бях 
приел предложението и подпи 

споразумението получил 
бих минимален личен доход и 
пълна здравна защита. Усло 
вие беше да произведа най- 
малко 420 килограма тютюн.

Не приех предложението. А 
ето и защо: вече 23 години 
как се занимавам с тютюно-

на

зи, които имат вече положите 
лен резултат в сдружаването в 
Републиката. Неопходимо е да 
се формира професионална 
служба, която ще има зада 
ча за самото сдружаване, а 
същевременно и да води ан 
ции по разясняване преимуще 
ствата от сдружаването, в ко 
ето начело трябва да стоят 
членовете на Съюза на кому 
нистите. Едно от заключенията

стопанство. занимавам
отглеждам

то

сал

е в основните училища да се 
въведе предмет по селско сто 
панство за получаване на необ 
ходимите знания от тази сто
панска област.

Вместо заключение ще из 
ползвам думите на Димитров: 
някой все пак трябва да им 
предложи сътрудничество.

С. Микич

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛА

Скромни резултати от 

голяма упоритост
А. Д.Димитър Андонов

БОСИЛЕГРАД

Разговори за общинския 

бюджет
Най-голяма грижа на Обната.

щиноната снупищна и нейни
те органи е как да се обезпе 
чат материални условия за из 
граждането на електропровод 
от Босилеград до селата в то 
зи район, който с трафопосто 
вете ще струва няколко десет 

милиона динара. Това значи 
че без финансова помощ на 
републиканските организации и 
ведомства трудно би могло да 
се построи електропровода 
Тук остава още една възмож
ност. Ако се открие 'мината в 
Караманица, върху което сери 
озно работят Оловно-цинковия 
комбинат ..Трепна’' и^Химичес 

фабрика „Зорка”

Съвсем сигурно може да се 
каже, че Босилеградска общи 
на все още е неелектрифици 
рана. От 36 села цялостно са 
електрифицирани само пет, 
частично четири.

В Горна Лиоина електриче
ски ток имат 130 домакинства 
в Райчиловци 193, в Долна Ръ 
жана 49, в Милевци 70, в Гру 
инци 60, в Радичевци 45, в До 
лна Любата 50, в Горна Люба 
та 52 и в Млекоминци 27.

В 25 села с повече от 
3 200 домакинства няма 
електрически тон. Г 
трудно ще бъде да се 
елентрифицират 
от Тлъминсиия район 
до иоито все още не е 

електропровод

Най-

селата

Очаква се, че от средствата 
на новия бюджет на служби
те и органите, финасирани от 
него ще бъдат обезпечени 
средотва за повишаване на ли 
чните доходи на трудещите 
се с 14 на сто. Материалните

В Босилеградска община за 
почнаха разговорите за съста- 
няне и разпределение на таз
годишния общински бюджет 
Уова бе и тема на обсъждане 
па последната сесия на Изпъл 
пителния съвет нг Общинсна 
га скупщина.

Според предложенията на 
Общиноната служба по стопа
нство и финанои, тазгодишни
те средства на бюджета ще 
бъдат с 19 на сто поголеми 
от миналогодишните. С други 
думи тазгодишният бюджет 
ще възлиза на 17,3 милиона 
динара. Миналата година плени 
раните средства са осъществе 
ни на стойност от 14,5 милио 
на динара.

Трябва да се отбележи, че в 
тазгодишния бюджет на общи 
ната ще бъдат заделени 8,5 
милиона динара допълнителни 
средства от Републиканската 
скупщина.

нипрокаран

но самооблагане в цялата об- 
което трябва да сещина, с 

обезпечат -повече от 10 милио 
Също така трябва 

изтънчат като твърде
на динара.че обТези данни показват,

679 домакинства в селата 
имат електрически ток, а пове 
че от 3 200 домакинства в 25 
села все още не могат да пол 
зват благодатите на тока. То
ва определено говори за сери 
озния проблем, но и за нужди 

електрификация на бо- 
силегрздските села.

разходи ще бъдат на минало
годишно равнище.

да се
положителни акциите по еле
ктрификация, ноито самоиници 

местната об

що
В. В., изгражката

данато на електропровода до 
Тлъмино няма да бъде проб-

ативно провеждат 
тцносгг в Долна Лиоина, жите
лите от горнолюбатсната маха 
ла Явор и други. лем.

От значение е да се изтъние 
че според утвърдената от Об 
щиноната скупщина пропрама 
през тази година за електрифи 
нация на селата ще бъдат из 
разходвани 12 милиона дина
ра. Собствените оредотва на 
общината възлизат на 2,4 ми 
лисна динара, а останалите ще 
бъдат обезпечени от Републи 
канския фонд за развитие на 
недостатъчно развитите краи
ща.

Всичко това означава нрачна
електрификацията

села, обаче

те от
нанапред в

бооилеградените
все още не е достатъчноЕто защо този въпрос е не 

прекъснато в центъра на вни 
не само на местните 

общности, но и на обществе
но-политическите организации 
и Общинската скупщина, 
други думи, подемат се разли 
чни инциативи и конкретни ан 
ции, чиято крайна цел е уско 
ряването на електрификация
та. Тук трябва да се иптънне 
значението на приетото посред 
ством референдум десетгодиш

товаза цялостно осъществяване на 
благородно мероприятиеманието товаОще не е известно как ще се 

електрифицират няиои села. 
Тук преди воично имаме пред 

селата от Тлъмнсния рай- 
които изцяло са неелентри

С
вид
он,
фицирани. Става дума за пове 
че от десет; села, някои от ко 
и то са отдалечени и по 50 ни 
лометра от центъра на общи- В. В.
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БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНАУКРЕПВАНЕ НА КУЛТУРАТА ВМАТЕРИАЛНОБИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ... .

Пред нови възможности ЛИПСАТА НА КАДРИ ■ СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ 

и стари дилеми ““
★ НАВЪРШВАТ СЕ 80 ГОДИНИ ОТ 

СЪЗДАВАНЕТО НА БИБЛИОТЕКАТА В ДИ
МИТРОВГРАД __________________ .

Според плана на Димитров 
градената библиотека и 
пред броят ма 'книгите на бъл 
«горски език ежегодно ще >но 
раотват все повече. В тази 
сока се очаква и помощ от 
Републиканската културна об
щност, тъй като собствените 
източници за мабавка на нови 
книги са 'Съвсем скромни.

В структурата на 
фонд произведенията на худо
жествената литература най-ве
че са застъпени — 9666, нау 
чно-популярната литература с 
3 080 книги, детската литерату 
ра с 2 358 книги, периодичните 
издания с 780 и прочие.

Състоянието на библиотечно 
то дело в Димитровград еже 
годно се подобрява. След до 
изграждането на новите поме 
щения се създадоха възмож 
ности за почти нормални усло 
вия ма работа. В резултат на 

библиотеката значително

зака

ни

това „ е
подобри дейноста си. Разбира 
се, този успех щеше да бъде 
«по-пълен ако цялата пристрои 
ка за библиотека бе предаде 
на на употреба. В момента 
жа не се използва за предна 
значените цели, поради рекон 
струкцията на 'малката зала и 
привеждане към края довър 
шителните работи на етажа.

книжния
ета

липсват кадри.дом ще бъде готово, ноЗданието на Културния

на местните общности — изтъ 
кна С. Спасков.

С уреждането на помещения 
домове

Тези дни делегациите на са 
общностиВ сравнение с предишните 

години е изменено и положе- 
но отношение броя «а 

библиотекарите: вече работят 
двама души. Все още обаче 
не е съгласувано работното 
време на библиотеката с потре 
бностите на читателите, 
въпреки «това ннигораздаването 
е много по-добро в сравнение 
с преди.

ПОВЕЧЕ КНИГИ В РЪЦЕТЕ 
НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Центърт за нултурз 
в Босилеград все още 
надрово и организацио 
нно не е оспособен де 
поеме редица задачи в 
по-нататъшното развитие 
на културните дейности 
в общината

моуправителните 
на интересите в местните, ос 
новните и трудовите организа 
ции в Босилеградсна община 
ще обсъдят финансовата про 
грама за тази година на общин 
ската самоуправителна по кул 
турна общност.

та в кооперативните 
едновременно би бил разре
шен и проблемът на районни 
те библиотеки, ноито работят

нието От тези данни личи, че за 
напред следва да се купуват 
повече книги за деца, тъй на 
то «пионерите са «преобладава 
щото «мнозинство в читател
ския състав, «а все пак броят 
на книгите за деца е доста 
скромен.

при твърде лоши условия.но
КУЛТУРНАТА САМОДЕЙНОСТ

ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ ЛАНИ — Този финансов план обек 
тивно е изпълним и с реали 
зирането му се отнриват доб 
ри възможнооти за разгръщг 
«не на културните дейности в 
нашата община — казва СПА 
СКО СПАСКОВ, 
на скупщината на общинената 
самоуправителна общност по 
култура.

КУЛТУРНИЯТ ДОМ — НАЙ 
ВАЖЕН ОБЕКТ

Въпреки че години наред е 
било планирано развитието на 
самодейността в общината на 
то главна възможност за раз 
гръщане на широки и азтенти 
чни културни изяви, досега в 
тази област е постигнато най- 
малко. През миналата година 
дори и при условие на обез 
печени средства от 100 хиля 
ди динара не е поотигнато ни

Самоуправителната общност 
по култура разчита през 1978 
година да осигури 3,4 милиона 
динара. Ако се обезпечат пла 
нираните средства значително 
ще се подобри материалното 
положение на културата и обек 
тивно трябва да се ускори ра 
звитието на културните дейно 
сти в общината.

Въз основа на собствени фи 
нансови източници тази самоу 
правителна общност планира 
в течение на годината да обез 
печи един милион динара — 
почти два пъти повече в срав 
«нение с миналата година. За 
целта са въведени облагания 
от 0,95 на ото върху личните 
доходи на заетите и 0,30 на 
сто върху кадастралния до
ход на селскостопанските про 
изводители. Трябва да изтък 
нем, че за размерите на обла 
ганията се съгласи Общинска 
та скупщина.

Най-важен източник на сред 
ства обаче трябва да бъде Ре 
публинанската общност по кул 
тура. За оборудването на До 
ма на културата (със строго 
предзначение) трябва да от 
дели два милиона динара, е 
според критериите за развитие 
културата на народностите дс 
пълнител«ни средства от 400 
хиляди динара.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ и 
ДИЛЕМИТЕ

Данните за миналогодишната 
работа на димитровградската 
библиотека потвърждават, че 
са «постигнати сравнително до 
бри резултати.

председателУвеличението <на библиотеч
ната «площ с около 100 квадра 
тни метра безопорно е най- 
благоприятната възможност за 
разгръщане на още по-бога 
та дейност. Наистина «все още 
читалнята не е оспособена за 
работа. В нея следва да се 
премести ежедневния и «пери 
одичен печат «и издания, което 
ще допринесе за по-добра 
функционалност и «в «раздаване 
то на книгите за прочит.

Структурата на ползващите
книжния фонд, въпреки че не 
доживя коренно изменение, 
показва тенденция на нараства 
не броя ма постоянните чита 
тели. 'Миналата година общо 
са записани 290 «нови читатели. 
От тях най-гол ям брой са пи 
онерите — 195 души, средно 
школци и студенти — 61, слу
жащи — 12, работници от лря 
кото материално производство
— 9 души и прочие.

Дадените книги за прочит
възлизат общо на 6 523 книги. 
При това най-активни в чете 
нето пан са били «пионерите с 
4 201 книги, средношколците и 
студенти — 2 217, служащите
— 169, работниците — 84 и 
прочие. В сравнение с преди 
шпага «(1976) година 'броят на 
дадените «ниги за прочит е 
повече от удвоен — през 1976 
са раздадени 3 095 «ниги с 
прочит, <а миналата 
6 523 книги.

що.
Защо е така?
— Центърът за кулура а Бо 

силеград не успява да изпъл 
ни своите задължения в тази 
област. Той не е надрово и 
организационно оспособен за 
развитие на самодейността, ни

През тази година окончател 
но трябва да приключи изгра 
ждането и оборудването на До 
ма на културата в Босилеград 
В този най-важен обект в об 
ластта на културата в община 
та през последните «пет години 
са изразходвани повече от 10 
милиона динара.

— Кагато става дума за раз 
витие и укрепване на матери 
алните основи на 
предвиждаме още 100 хиляди 
динара за реконструкцията на 
помещенията,

то пън да предприема по-зна 
чителни мерки в това напра 
вление — добави С. Спасков 

Ето защо тазгодишното раз 
витие на самодейността в му 
зикално-сценичното и изобра
зително изкуство, и в нултур 
но-художествените манифеста 
ции в основните училища, тру 
довите организации и младеж 
ките организации, ще бъде 
материално стимулирано 
общинската самоуправителна 
общност по култура. За цел 
та се планират средства от 
300 хиляди динара. Това не е 
малка сума, като се има пред 
вид, че

Старите дилеми обаче оста
ват, когато се касае за привли 
чане «на непосредствените про 
«изводители «в дейните читате 
ли «на библиотеката. Оимволи- 
стичната «им застъпеност в 
структурата на читателония 
състав (само девет души) н«ра 
сноречиво «илюстрира, че ос- 
«новните организации на сдру 
женил труд «и работниците от 
прякото материално «производ 
сиво са неизчерпаем извор за 
набиране на нови членове и 
«привличане «в читателоните ре
дове на повече трудещи се.

културата

предназначен 
ни за културни дейности в де 
ветте
селата. Оспособяването на те 

помещения обаче трябва 
да бъде грижа и на местните 
общности в тези села. Тези

кооперативни домове в
отзи

«помещенията, 
кооперативните зали, по реше 
ние на предприятието за про 
изводство, оборот и бито«ви у 
слуги „Босилеград", оа отстъ 
пени още преди една година

предназначе-

досега за самодей
ността са отделяни минимални 
средства.

В. Велинов

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР

Най-слаби учениците от
По оценка на учителския 

колектив успехът на учени
ците в средношколския об 
разователен център за иасо 
чено образование „Иван Ка 
раиванов” в Босилеград през 
първото полугодие от 
зи учебна година, с изклю 
чение на първи клас, в оста 
налите класове е сравнител 
но добър.

От общо 546 ученика в 
20 паралелки 166 са
нали положителен успех. По

година
Накрая да напомним, че та

зи година се навършават 80 
години от създаването на дими 
гпровпрадоката библиотека, кое
то е добър повод да се разгър 
нат (редица полезни 'инициати 
ви «и «мероприятия за обога
тяването на книжния фонд, 
омасовяването ма читателоните 
«редове и по-пълноценното за
живяване ма библиотеката в 
«културния живот на града и 
общината като Цяло.

първи класОбогатяването на книжния 
фонд с «нови «произведения в 
изтеклата година също бележи 
видими успехи. През 1977 го
дина са набавени общо 3 160 

.книги, от което 2 376 па бъл
гарски език и 784 на сърбохър 
ватски -език. Така в края ма го 
дината общият книжен фонд 
достигна 18 006 книги, от кои
то 11 013 книги (на сърбохърва 
теми език «и 6 993 книги на 
български език.

вече от 70 ученика имат 
слаби бележки само по един 
предмет.

Най-слаб успех са показа 
ли учениците от първи клас. 
От общо 180 ученика тук по 
ложителен успех имат само 
50 ученика. За отбелзяване, 
е, че 40 ученика имат слаби 
оценки по девет и 
предмети!

Според думите на директо 
ра на образователни^ 
тЪР АСЕН СТОЕВ

причина за твърде слабия 
успех на учениците от пъР 
ви клас е обемната и сложе 
на образователно-възпитател 
на програма. Обаче, недос
татъчна е и подготвеността 
на мнозина ученици, завър
шили основно училище, ко 
ито тук продължават обра
зованието си.

С цел да се подобрят ре 
зултатите през второто 
лугодие ще се превземат ре 
дица мероприятия.

та

повече

попостиг цен- 
главната

Ст. Н.
В. В.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СКУПЩИНА 
ТА НА ТИТОВИЯ ФОНД НА СР СРЪБИЯ В ДИМИТРОВГРАДПредпоставки за всестранна изява ВСИЧКИ МЛАДИ РАБОТНИЦИ С 

ЕДНАКВИ СТИОЕНДИИВсенародната отбрана 
сърцевината на отбранителната 
мощ 'на нашето общество. Съ 
здадена е цяла гама от обли 
ци на обучения «и подготовка 
на (населението 
посрещане и нанасяне на съ 
крушителни удари на евентуал 
'ния агресор.

На младите в тази област 
принадлежи специално място 
Опитат от 'Народооовободител- 
ната борба потвъри, че 
неизчерпаемия извор, най-вдъх 
повените и преданни борци.

стана оглед за каква организираност 
става дума — чрез специализи 
раните младежки организации 
или дружества, културно-худо
жествени дружества, организа 
ционни облици ,на Съюза на 
социалистическата младеж.

Безспорно, отделни 
зирани младежки организации 
оказват
върху боевата подготовка на 
младите.

Стрелческите дружини
Р 'повишават боеготовността 

най-пряко. Всички попадения

ването на височините повиша 
ва самочувствието на младите, 
закалява физическата 
АРъжливост.

им из- 
'Планин арените 

маршути обикновено ое 
веждат то тартизано.яите тъте
ни, ноето също допринася за 
развитие на патриотичните чу в 
сива.

Изпълнителния отбор на 
Скупщината на Титовия фонд 
под председателството на ШЬВ 
ИпГ яшани проведе свое ре 
довно заседание в Димитров 
град през миналата седмица.

Освен челонвете на заседание 
то присъстваха и пред се да 
телите на пръвичните проф 
съюзни организации на сдру 
женил труд от областта на сто 
панството а общината.

нето му. Членския внос обаче 
не е цялата активност на чле 
новете. Трябва да се развие 
такава дейност и даде въз 
можност на всички заинтере 
оувани да станат членове. А 
в момента имаме малко лен 
сионери и селскостопански 
производители членове — за
върши лредседаващият.

На заседанието е прието ре 
шение в бъдеще всички мла 
ди работници — стипендианти 
на Титовия фонд да получават 
еднакви месечни стипендии, 
което не е било досега. За 
смасовяването 
създадена е тричленна коми
сия, която има задача да из 
готви програма, която ще бъ 
де обсъдена и приета на пред 
стоящата скупщина на Тито
вия фонд.’ Скупщината е на- 
орочена за 10 февруари.

На края да изтъкнем, че Из 
пълнителния отбор на Снупщи 
ната на Титовия фонд за първ 
път е провел едно от своите 
заседания в Димитровград.

проза достойно

специали

пряко ^ ьздействие Разбира се, също ггана и ос 
специализирани дру 

жества в по-малка или 
ляма степен допринас.т за ук 
репване на всенародната от
брана. Основното

таналите
по-го

те са натри
ме

е, че сред 
младежта се създава чувство 
на /взаимна принадлежност, 
дисциплинни /навици, различни 
практически умения и съобра 
зяване с конкретните условия 

Именно оттук задачата пред 
общинските организации на 
младеж да организира младеж 
ки специализирани дружества, 
сдружения и организации и да 
подпомага тяхната работа. В 
тази насока ценна помощ мо
гат да окажат и Съветите за 
всенародната отбрана при об 
щините, Съюза на борческите 
организации от На род о освобо
дителната война, запасните во 
екни командири и прочие.

На заседанието се разисква 
©ръху отчета на фонда за ра 
ботата му през 1977 година 
както и активността за лоната 

омасовяване на Титоташно
вия фонд в годината на конгре 
сите — Единадесетия на СЮг! 
и Осмия на СНС.

Фондана

Редовното ои заседание — 
заяви Яшари — провеждам в 
Димитровград, 
ореда се отличава с 
брой членове на Титовия фонд

понеже тази 
голям

За миналогодишната дейност 
на тази социално-класова инсти 
туция председателят на Изпъл 
нителния отбор каза, че в го 
дината на Титовите и 
юбилеи са

На учение А за да заживеят пълноце
нно тези младежки 
ции,
необходимо е младите да полу 
чат свои помещения- Обикно 
вено, когато се споменат поме 
щения, се има предвид младе 
жки дом. Досега обаче твърде 
малко или почти нищо не е 
направено да се оползотворят
НЯКОЛКО
училищни сгради по 
където отдавна са закрити кла 
совете, поради липсата на уче 
ници или кооперативните до
мове, които все още се пол 
зват нецелесъобразно и про
чие.

организа- 
дружества, сдружения,Развивайки и обосновавайки 

се върху традициите от НОБ, 
всенародната отбрана 
път на младите отделя особе 
но внимание: В редиците 
бъдещите (евентуални) брани 
тели равноправно се наредиха 
младежите и девойките,

В нашите общини като край 
гранични — Босилеградска, Ди 
митровградска, Бабушнишка и 
Сурдулишка — се развиват и 
внедряват 
облици за издигане на всена
родната отбрана на висш етап. 
Това е и разбираемо като се 
има предвид, че тези общини 
всъщност представляват пре
дан страж на отбранителния 
отряд на нашата родина.

ОРГАНИЗИРАНОСТА 
НА МЛАДЕЖТА — 

„УСЛОВИЕ А&1”

„Условие №1” за активното 
включване на младите в систе 
мата на всенародната отбрана 
е тяхната организираност. Без

в целта при състезанията по 
спортна стрелба могат да се 
отъжедствяват е „улучване на 
врага”.

Съюзът на извидниците дава 
знания на младите в разузна 
ването, съобразяването с кон 
кретните „боеви” 
калява духа им. Извидничесни 
те походи и лагерувания напо 
добават партизански биваци, а 
животът и дейността протича 
целенасочено. При това мзви- 
дниците усвояват ценни зна
ния по ориентиране, твърде по 
лезно качество е случай на 
евентуална война.

Фериалният съюз също ор 
ганизира зимни и летни лагеру 
взния, насажда патриотични 
чувства у младите. Цялата дей 
ност на фериалците преминава 
под девиза „Опознай отечес
твото си, за да го обичаш по
вече”.

Планинарският съюз органи
зират походи из планините и 
алпинизъм по най-високите кър 
хове в нашата страна. Покоря

наши
постигнати значи 

телни уопехи, както от стилен 
диантите така и в омасовява

и тоя
Д. Сна

ЗА УЧИЛИЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
положения

десетки изоставени ЩЕ СЕ ПЕЧАТАТ 29 НОВИ УЧЕБНИЦИселата

най-разнообразни Заводът за учебници и учеб 
ни помагала >в Белград тези 
дни обнародва 
план за 1978 година, 
прие и Програмния съвет на 
заседанието си от 27 септем 
ври 1977 година и 31 януари 
1978 г. Според този план за 
училищата на българската на 
родност в Югославия ще се 
печатат 29 нови учебници. За 
I клас буквар и читанка с ос 
новни понятия за езика. За II 
клас читанка с основните пон 
ятия за езина. За III клас чи 
танка с основните понятия за 
езика и сърбохърватски език 
— учебник с граматика и реч 
ник. За V клас 
тия и граматика за V и VI 
клас и Граматика по събохър 
ватски език за V и VI клас. 
За VI клас Христоматия и по- 
ученик сърбохърватски език.

Ще бъдат преведени и печа 
тапи и учебници за I клас — 
Математика от д-р Мирослав 
Марянович, Божидар Никодие

вич н Мило Латнович. Читанка 
по опознаване на природата и 
обществото от Стеван Симич 
Марица Стекич и Зоран Тодо 
рович за II и III клас, Приро 
дознание и математика. За V 
клас история от д-р Иван Бо 
жич, Историческа читанка от 
м-р Мария Потконяк, Миодраг 
Милошевич и д-р Томислав Ра 
кичевич, География с геогра- 
фичесна читанка от Миодраг 
Милошевич и д-р Томислав Ра 
кичевич и Биология от Злата 
Шебетич и д-р Яков Данон. 
За VI клас — История, Мето 
рическа читанка, География, 
Географска читанка за VI и 
VII клас. Математика, Задачи 
по математика, физика, биоло 
пия, Ооновни по техника — 
учебник с упражнения-

издателския 
който

Очевидно е, че с малко сред 
ства и с много повече иници 
ативност, могат да се създадат 
добри условия за младежка 
изява: да се организират ста 
нов е, биваци, младежки къто 
ве, които ще онажат положи 
телно въздействие върху по 
'вишаването на отбранителните 
сили /на младите и укрепването 
на всенародната отбрана като 
цяло.

Ст. Н

БАБУШНИЦА Христома

работнициСеминар за просветни
ония съюз в Бабушница гово 
ри за предстоящите избори 
на делегации и делегати в об 
щината.

Ленторите на семинара ус
пяха да заинтересуват просвет 
нит е работници, така че ска 
зните бяха масово посетени

Й Миланов

На семинара 
шест теми: първите три бяха 
от областта на нашето самоу
правление, а останалите три 
от педагогическата практика на 
образователното и В7,з пита тел 
но дело.

Накрая на двудневния се
минар Новица Станкович, /пред 
седател на Общинската кон- 

Социалистиче-

се изнесохаКомисията за идейно и марк
систко образование при Общи 
нския комитет на Съюза «а 
комунистите и Общинската об 
разователна общност в Бабуш 
ница организираха съвместно 
на 3 и 4 февруари тази годи 
на семинар за учители — пре 
подаватели в основните учили 
ща и средното училище.

Б. Н.

Не назвай, че си тъжен
ференция «а

Не казвай, че си много тъжен, 
когато блестят очите ти, 
когато светло искри лицето ти -— 
безбрпжни усмивки се раждат.
Не казвай, че си много тъжен, 
когато твоята песен аечута 
отдалеч и издълбоко извира — 
безбройна младост бушува.

Не казвай, че си много тъжен,
Не казвай, че си много самотен, 
Не казвай, че навсякъде е тъмно, 
защото светли утра съзирам.

ИНИЦИАТИВИ
ПАРТИЗАНСКИ1ГОРИ

ча ПАРТИЗАНСКА ГОРА. За нейно
то поддържане занапред ще се 
грижат младите гораии.

В тази местност, през време 
славната Иародоосвободителиа 

борба са водени ожесточени боеве 
с българо-фашистките окупатори.

Гъстата гора била закрила на 
партизаните, там те се организира
ли за акции, там престоявали по 
време »а почивка и набирали сили 
за нови победоносни походи.

Вече сме свикнали да науча
ваме приятни новини, когато се ка- 

таченето и развитието 
традициите от Народоосвободител- 
пата борба в Бабушнишка община.

Тези дни, по време на провеж
дането на годишната копфер 
ция на Съюза на бойците, беше 

още едно звено на тази

насае за
на

еп-

изградено 
плодовита активност.

Единодушно бе прието предло- 
между Голубиияк, Даринка ЕФТИМОВА

жеянието гората 
Бачов дол и Лесковик да се нари- М. А.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ДВИЖЕНИЕТО
РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРЛДСКА ОБЩИНА

АКТИВНА РОНЯ НА ЧЕРВЕНИЯ НРЬСТТОПЛА ЗАКУСКА ЗА 

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ
трудещи се в основните оргв 
низации на сдружения 
над 6000 еиземпара лропаган- 

В него

Организацията па Червения 
пръст в Димитровградска об
щина през изтеклата 1977 го 
дина постигна особено добри 
резултати в републиканската

труд

попу
лярно се обработва употреба
ден материал.

През тази година в с. Долна Аюбата ще бъде построен 
интернат с ученически стол, а в Б осилеград детска градина за 
60 деца от предучилищна възраст __ ___________

детска защита ще се ангажи 
ра да се обезпечи обществено 
хранено за всички ученици от 
основните училища в община
та. Засега от общо 2 000 уче
ника топли закуски редовно 
получават 1 400 ученика. В го 
лям брой подведомствени учи 
лища, предимно в пасивните 
«и отдалечени сола, не са създа 
дени условия за организиране

чителни и възлизат на 9,3 ми 
лиана динара. В с. Долна Лю 
бате през тази година ще от 
почне изграждане на интернат 
с ученически стол, зй което 
ще се изразходват 6 милиона 
динара. В Босилеград ще со 
строи детска градина за 60 де 
ца от предучилищна възраст 
за която се обезпечени 1,5 ми 
лиона динара. За изграждане
то, оспособяването и оборудва на топли закуски. Именно реша 
нето на ученически столове ването «натози проблем ще бъ 
предимно в подведомствените 
училища, ще се изразходват 
700 хиляди динара, а за оопо 
собяването на помещения за 
работа на възпитателните гру

Общинсната самоуправител- 
на общност по детска защита 
в Босилеград тази година ще 
разполага с 10,9 милиона ди
нара. Собствените средства 
обезпечени от облагания, ще 
възлизат на 1,2 милиона дина 
ра. Останалите средства са 
допълнителни и ще ги даде 
Републиканската общност по 
детска защита с предзначение 
да се ползват за капиталовло 
ния-

де важна задача на тази общно 
ст, за да могат това законно 
право да ползвагг воични уче 
«нищи. За участвуваме в 
ходите по обезпечаване на то 
«пли закуски са планирани един 
милион динара. Известни сред

Изхождайки от Закона по де 
тека защита, главната дейност 
ще бъде насочена в изграж 
дането, реконструкцията и обо 
рудването на редица обекти 
които са от голяма важност за 
по-нататъшното развитие на де 
тската защита в Босилеград- 
ска община.

ОТ УМЕНИЕТО ДА СЕ ОКАЖЕ НАВРЕМЕ ПЪРВА ПОМОЩ 
ЧЕСТО ЗАВИСИ СПАСЯВАНЕТО НА МНОГО ЖИВОТИ. 01 
ЕДНО НАГЛЕДНО ОБУЧЕНИЕ КАН СЕ ОКАЗВА ПЪРВА 

ПОМОЩ НА „ПОСТРАДАЛ” В ЗЛОПОЛУКА ИЛИ БЕД- 
СТВИЕ

раз

пи деца от предучилищна въз 
раот при основните училища 
300 хиляди динара. ства ще бъдат отделени и за

организиране на почивки за де 
ца, чиито родители са с низ
ки материални 
сти.

та на безопасни колани при 
автомобили, злоупотребата на 
алкохол, накто и ползата и 
налъствия за оказване на 
първа помощ при автомобил 
ни злополуки.

Тази година Общинският 
Червен кръст ще се включи 
във всички нови акции, допри 
насящи за засилване безола 
сността на движението.

акция на Червения кръст по 
повишаване на безопасността 
в движението.

Над 40 членове — подраст
ващо поколение, младежи и 
девойни, възрастни — през ав 
густ и декември 1977 година 
взеха дейно участие в тази 
акция.

Именно, на територията на 
Димитровградска община бя 
ха раздадени на водачи на 
моторни возила, пешеходци

Отделно много Общиноната 
самоуправителна общност по

Планираните средства за ка 
питоловложения са твърде зна принадлежно

На края да отбележим, че 
за заплащаното на детски до 
бавъчни през тази година в Бо 
силеградска община ще бъдат 
изразходвани 2 милиона дина-

БАБУШНИЦА

СК и физическата 

култура
ра.

В. в Ст. Н

ДИМИТРОВГРАД
мавайки се активно с физи
ческа култура и спортувайки 
закаляват здравето си, стават 
по-бодри !И весели; по-работо 
способни<

Като «масова изява ка физи

Ста 
във

връзка със задачите на кому 
кистите в областта на физи 
ческата култура и спорта, и в 
Бабушнишна община на този 
въпрос започна да се посееща 
ва по-голямо «внимание.

Тази тема все по-често бе 
ше предмет на внимание на 
събранията на Съюза на но 
мунистите, Социалистическия 
съюз, синдиката.

Изхождайки от факта, че 
на спортуването на работници 
те не е отделено дължимо 
то внимание, започна широка 
акция за Създаване на усло
вия за отдих и почивка е ор 
ганизациите на сдружения 
труд, училищата и местните 
общности.

Истина засега, «и в гимназия 
та, и «в ооновните училища фи 
зичесното «възпитание е застъ 
пено повече като предмет, а 
в недостатъчна степен като 
масова изява.

Работниците от организации 
те на сдружения труд ще тряб 
ва повече внимание да посвет 
ят на този въпрос, защото зани

След «интервюто на др. 
не Доланц на в „Експрес” Приета детайлна разработил на 

жилищмя комплекс »Сутйеска«ческата култура «и спорта в 
Бабушнишна община засега са 
работи ич еско-опортн ите и гр и.

Те служат за развитие на по- 
добро и по-тясно сътрудниче
ство с други трудови органи 
зации в общината и региона

Главен «носител на спортна 
активноот в общината засега 
е „Лужница”, «която съществу 
ва вече няколко десетилетия- 
В нейната дейност обаче е 
имало «доста неорганизираност 
някои иеспортсменски 
ния, напоследък се изкореня 
ват.

★ ОЩЕ 96 ЖИЛИЩА ЗА НУЖДИТЕ НА ОСТ „ТИГЪР” В 
НОВИЯ КОМПЛЕКС

На сесия на Общинската 
скпущина в Димитровград в 
края на миналата година е при 
ета детайлна разработка (гра 
доустройотвено решение) за 
жилищния комплекс „Сутйе- 
ска". Този комплекс обхваща 
площ от 18 хиляди квадратни 
метра. Намира се между ре
ка Нишава от 
„Сутйеока” от северна, ул. „И 
ван Караиванов” от западна и

ка сграда. Зелените площи 
пред всички жилища ще възле 
зе около 4 500 кв. метра а ули 
чната площ възлиза на 3 300 
кв. метра.

Според

оззеленяване с различни ви
дове дръвчета.

В центъра на жилищния но 
мплекс се предвижда строител 
ството на комплекс за магазин 
и други обществени нужди.

Тъй нато досега беше проб 
лем осъществяване на достъ- 

на съществуващите сгра 
ди до улица „Сутйеока”, кой
то поради конфигурация на те 
рена «не можаха да се осъще 
ствят, то с реализацията на 
новия комплекс ще се даде 
възможност чрез новите съоб 
щителни връзки (улици) да се 
улесни достъпа от северната 
страна на собствениците дс 
своите парцели.

За помъси 
(центъра)
се предвижда мост за пеше
ходци през рена Нишава, което 
много ще улесни жителите на 
целия комплекс, а особено де 
цата.

Очаква се, че

явле- изчисленията, 
един хектар ще бъдат наета 
нени 213 жители, 
границите на допуотимото и 
се счита, че .няма тази площ 
да бъде «пренаселена.

На терена, на който

на

което е вОт «извеотно време «в (него 
е създадена младежка орга 
низация, актив на СК, които 
са набелязали «най-актуални 
задачи, за оздравяване на та 
зи спортна организация- От 
друга страна, дава се повече 
проотор за «изява на масовите 
опортове.

пиюжна, улица

ще се

М. А.

ГОРНА ЛИСИНА връзки с града
и спортния център

Язовирната стена е готова
Въпреки н ебл агоп риятште 

за строителна дейност «клима 
тически условия, 
село Горна Лисина ще принлю 
чи «изграждането на язовирна 
та стена, която прегражда бъ 
дещото акумулационно езеро 
'в дължина от три километра

Това е един от най-големите 
обекти от втория етап на Вла 
оинените водоелектричесни цен 
трали, чието изграждане продъ 
лжава цели три години.

Язовирната стена е висока 
52 метра, а широка 220 метра 
В нея са застроени над 500 
хиляди кубически метра 
на, бетон лясън, намън

строителен материал.
Според думите на ЯНКО ОБ 

ЛАК, ДИреКТОр «на СТрОИТеЛНО Ппаплийта 
то предприятие „Морава”, - ‘РаА°ната 
акумул ационното езеро в Ли 
сина годишно ще се събират 
«към 100 милиона кубически ме 
тра вода, коягго с помоща на 
помпена система ще се пре 
хвърля във Власиноко езеро 
Именно, с това количество во 
да сегашното производство на 
електрическа енергия във Влг 
Оинените водоелектричесни цен 
трали ще се увеличи от 150 
«а 320 милиона

Сница на жилищен комплекс „Сутйесна” още през та
зи година ще започне да се 
осъщеотвява този план Вече 
отпочна

«тези дни в
кланица от източна 

страна. «На този «площ за запла 
нувани 5 жилищни сгради с 
по 8 «апартамента «относно с 
партер и два етажа, а 56 жи 
лища с партер и етаж. Всяка 
сграда има свой парцел и «във 
всяка сграда ще има гаражи 

Разпределението 
те е проектирано така, че пред 
ставялва «архитектурна хармо
ния в наниз, което особено из 
пъква и

решават въпросите по парцела 
Ция няма никакви обекти, ни 
то инсталации, така че е било 
лесно да се осъществи зами
съла -около поставянето на жи 
лищните обекти и прокарване 
на съобщителните връзки, 
делящи комплекса на две ча 
сти. Улиците са 
се съединяват с улица „Иван 
Караиванов".

'Всяка жилищна 
свързана с улица, а

в екопроприяцията за 
първите ж«ил ищн«и сгради за 
нуждите на ОСТ „Тигър”, по
неже за тях и проектите са 
направени и лоцирането 
определено.

Изработката на проектите фи 
наноира ОСТ „Тигър — Дими
тровград’1, «а проектите са дело 
на професионалната организа 
ЦИя „Искра” — Белград. Забе 
летни по проекта не 
вени и .е

им е
раз

на сгради- двупосочни и

спрада 
останали 

те свободни площи, намиращи 
се «извън състава на жилищни 
те обекти, оа предвидени за

епредставлява красиво 
решение, тъй като с проекта 
се предвижда дори и какви 
ще бъдат оградите пред вся

са «напра 
оценено, че архитек 

турните решения са твърде 
получливи.

киловатчаса.гли-
и друг В. В

Ст. Нацнов
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СРЕЩИ

Как да живеем 

със стреса?С «ИМИТИРАЩИ оВИКОЛИЛ СВЕТА
(Продължение от миналия брой)Роден в село Мъзгош, 

мента
'В мо

студент на Скопения у* 
— РАНКО РАНГЕ

Рангелов е провъзгласен за 
най-добър имитатор в СР Ма 
кедония и носител е на Два 
десет-първомайска емблема 
както 'и много други награди 
за най-добре изведени точки.

За честите си гостувания за 
едно с ансамбъла, по света и- 
митатора ни каза.

— Буквално досега обиколих 
света. /Няма страна в света, в 
ноято живеят наши хора, поне 
един път да не сме ти досега 
увеселявали. Обаче -най-грога 
телни са срещите ни с 'наши 
те преоедници >в далечна. А в 
стралия- През февруари т. г 
ще гостувам съвместно с Ва 
ска Илиева, Сафет Исович 
Александър Сариевски, Драган 
Миялновски и др. изключител 
но за наши работници >в Шве 
ция, Германия и др. западно
европейски дръжави.

Рангелов е добре известен 
на димитровградските зрители 
а гостувал е и в -Босилеград 
Александровац Жулени, Кова- 
чица, Пирот и др. градове, кои 
то са в по-тясна връзка с Ди 
митровград.

ПРИЧИНИТЕ за стреса са различни в зависимост 
от различните 
Някога болестите и гладът са били главните причини 
а днес главни причини за стрес са войната и страхът 
от войната.

Най-често причините за стреса имат психологиче
ски характер — слаба способност за приспособяване, 
липса на система от правила в живота, липса на моти
вация-

ниверситет
ЛОВ досега вече стана 
известен имитатор, не само 
СР Македония но

цивилизации и исторически периоди.твърде
в

и извън нея

Срещнахме се в 
село, дошел на малко 
новото околосветско 
ствие с ансамбъла. Използва 
хме обстоятелството 
тахме го какво имитира 
кви резултати в това изкуство 
вече има.

родното му 
пред 

пътеше-

Не може да се твърди, че стресът е непреме
нно вреден. 'Много хора, ноито имат дадена натура 
и са амбициозни, непрекъснато се намират под въз
действие на стрес. Те имат нужда от стрес. Да вземем 
един пример из света на животните. Ако една костену
рка бъде принудена да се движи бързо като състе
зателен кон. тя непременно ще умре. Обратното също 
е вярно, ако един активен човек принуден да живее, 
без нищо да прави, той ще ‘изпадне в силен стрес.

Свръхсилният стрес може да бъде много опа
сен. Ако човек е под непрекъснат силен тормоз, той 
може да получи стомашна язва, хипертония, мигрена. 
Хроничното излагане на стрес през дълъг период от 
време може да доведе до появата на сериозни за- 
болявания — сърдечно-съдави заболявания, сърдечни 
удари, нервни растройства и други.

С -една дума, стресът може да съкрати живота. 
Това, което наричаме остаряване, не е -нищо друго 
освен сбор от всички белези, оставени от стреса в 
живота на един човек. В медицински смисъл тези бе
лези н-е са само бръчките по кожата, а могат да 
химичен и душавен 
в им и щети.

Как може човек да се справи със стреса? Тай
ната е в това стресът да не се избягва, а 
прави това, което му се прави и за което е роден, на 
своя отговорност.

На въпроса, дали е по-здравооловно човек да 
дава воля на овладелите го чувства, не може да се 
отговори с „да” или „не”. Хората реагират по разли
чни начини някои са по-им пул си вни, други са по-сдър- 
жани, което съвсем не означава, че първите прежи
вяват повече и по-силно от вторите.

За да се оправи човек със стреса, може да по
могне физическата дейност, но това не е достатъчно. 
Основното е човек да си изработи правилна система 
на живот, да си намери цел в живота, да се стреми 
към нея, да си създаде колкото може поширок кръг 
от приятели. Въпрени че парите са традиционна мярка 
за уопех 1В живот, те не са нито единствената, нито 
най-добрата мярка. Човек трябва да вярва в добро-

си и да

и 'ПОПИ- 
и ка

— С имитаторство се зани 
мавам вече десет години. Пръ 
вото ми публично представя 
не бе като средношколец пред 
димитровградските зрители. То 
ва ми помогна много да стана 
член на Скопената естрада. И- 
митирам всички югославски 
радио-телевизионни репортьо 
ри и други знаменити личнос
ти. Особено успешно имити
рам спортските радио-комен
татори. Досега имах осем са 
мостоятелни представяния на 
Скопената и едно -на Белград 
ската телевизионна програма.

За досегашната си работа

имат
характер и да нанесат непопра-

д. с.
човек да

Унищожаване на 
пътните знаци3 И А

сърдечието на хората, да вярва в приятелите 
се чувствува нужен.

Нищо не помага, ако човек лекува стомашната 
ои язва с конвенционалните лекарства, но продължа- 

да се намира под въздействието на същия стре, 
сор. Така той отново може да получи язва.

За лечението на стреса е необходимо първо да 
се идентифицира основната причина, която го преди
звиква, след това трябва да се мобилизират защитни
те сили на организма изобщо. Причината може да е 
някакво химично вещество или липсата на това ве
щество, но по този въпрос има много теории, а малко 
оигурни факти.

ва

От Смиловци до Брайковци 
през Видлич -почти всички лъ 
тни знаци са унищожени, как 
то казваш хората, от ловджии 
които вместо в лов си правят 
удоволствие стреляйки в 
На снимката. Такова е състоя 
нието почти на всични пътни 
знаци.

зимата-Покрай лошите страни, които ни предлага 
прекъсване на движението, разноски около огрева, болести 
и друго, — зимата ни дарява и хубави зимни пеисажи. На-

тях
<4

(Край)

и африканскикои азиатски 
страни. По-нъсно се констати 
ра, че заболявания от 
вирус е характерен само за ня 
нонтнненти. Дооега „Конго-ви 
рус" е открит в СССР, Чехо
словакия. Унгария. Румъния 
Англия, Франция, Конго, Арген

НОВИНИ ОТ МЕДИЦИНАТА
тозиУтирит »Конго-вмрус«

УСПЕХ НА ШГОСЛАВСНИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ

До сега се считаше, че този 
вирус е характери юамо за ня

тина, Чиле, снандидавските и
Сътрудниците на Института 

по имунология и вирусология 
„Торлан” в Белград и Епидеми 
ологическия -институт на Заво 
да за превантивна медицина 
на ВМА успяха, след дълги из 
следвания (Да открият „Конго- 
вирусът" у нас. Тези открития 
потвърдиха и съветските уче-

други страни.
такива красоти, които за ст,- 

на населението за зим-изобилствуват с 
използвани отстра на МИНИЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФшите краища 

жаление не са 
ни спортове и туристически излети.

25 мм в секунда. Равномерно 
то биене на сърцето се указ 
ва от специална светлина. Ми
ни нардеоснопът премахва нуж 
дата от лепкавите овлажява- 
щи разтвори и тежките кабе 
ли на елетродите, ноито се из 
ползуват при конвенционални
те елентрокардиографи. Карди 
оснопът, който се захранва с 
акумулаторни батерии, се 
изключва след една минута 
за да пести енергия- Когато 
е напълно зареден, миниеле- 
ктро-нардиографъгг може да на 
прави 100 включвания- Поради 
малките размери и преносимо, 
стта
фът ще намери широко ирило 
жение в (различни спешни слу 
чай.

Страдащите от сърдечни за 
болявания могат по всяко вре 
ме и навсякъде да наблюда
ват ударите на сърцето 
в 'минута 'с помощта на нов 
компактен ел ентронардиограф 

показва

сини.

Този вирус се появи през 1970 
година -в село Чифлик при Те 
тово. Тогава в това село бяха 
заболели 13 души, от ноито 
двама умряха.

Чрез систематична и упори 
та работа 1предположенията 
се осъществиха. Вирусът май- 
сетне 'бе открит. Бе направена 
и проверка на -животни. По то 
зи начин, след дълги години 
бе констатирано, че предизви 
нател на епидемията в село 
Чифлик е този „Конго-вирус”.

Мининар-деоонопът 
снимка на електрокардиографа 
•на пациента върху 5-сентимет 
ров екран на електроннолъче 
в а тръба- само

Елентродите на долната стра 
на на кардиоскопа се навлаж 
няват и устройството се по
ставя върху гърдите на нацие 
-нта, там, 'където е сърцето 
Когато се натисне пусновият 
бутон, устройството сканира 
броя ма ударите на сърцето 
със зададена скорост от 3 до

си миниелентронардиограаьг. гкг ««==■: а®
на ямуари т,г. Тенст и снимки. Б. Н.
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шшшМОМЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
гимназията са работили още 

Хр 3. Нараджов, учител по а- 
ритметика,_А. Христова , М. Ми 
хаилова, Й. Якимов, Ив. То- 

Георги Машев, Г. Мари

в
л ипгд БОСИЛЕГРАД ЗА ПРЪВ ПЪТ СЕ СПОМЕНА

ВА В ЛИТЕРАТУРАТА И Е ВНЕСЕН В ГЕОГРАФИЧЕСКА

В ДИМИТРОВ-ТА? шев,
нова, Р. Драганова и др- 

През първата учебна година 
е имала 8 паралел

2. НОГА Е ОТКРИТА ГИМНАЗИЯТА

3. ОТКЪДЕ ИМЕТО НА БОЛЕВДОЛ?
ГРАД

гимназията 
ни с 319 ученина.

3. Според едно предание ьо 
село в Димитровград-Краището били отбелязани 

като БожиОТГОВОРИ:
1. За пръв път Босилеград 

се споменава в геопрафичесна 
литература и тогава светът уз 

него през 1880 година 
чехсни ис 

Константин И реч ек, 
дава описания на тоя 

си „Пътувания 
Боси

в ледвол,
ска община е получило името 
си след една неприятна случ

само нянолно села, 
ца и др. Босилеград все още 
не бил внесен в картата. Р 
картата на Киперт от 1881 го 
дина Босилеград не бил отбе 
лязан. Едвам през 1884 година 
на една руска генерлщабна 
карта е дадена подробна кар 

тази област.

В
ка.

Жителът на селото Болевко 
Манчев пасел говеда в този 
край и една вечер си изгубил 
една крава с название Дорка 
Болевко се върнал да я по
търси в дола и попаднал в ед 
на пропаст. Цяла нощ го тъР 
сили хората. На

на за

ЛЕЧЕИЬЕ НА ногато известния
т-о.рин д-р 
нойто г" 
край в книгата 
по България” типа на цялата

2. Гимназията в Димитров
град е открита на 1 септември 

названието:

записа и
лепрад. Десет години преди 
това на -картата на -професор 
Киперт цялата област между 
Враня, българските 

у Кюстендил, Радомир и Трън 
е било бяло петно.

* През 1876 година авогрий* 
| смият генералщаб издава го 

карта на Балканите, а

ОТКАПЦИ следващия 
неговите близки го наме 

Както казва ле
1914 година под 
Царибродска непълна смесенг 
гимназия- Директор на

бил Петър Николов 
б-ьлгарски

ден
рим мъртав. 
гендата това се случило по вре 
мена на турците.

Оттогава това селище

градове
гимна

зията е
преподавател по 
език.

През първата учебна година

Нещо ми се узъртаю женете тия дни. 
Кажу дека сам потъвнел, пожълтел, па пу- 
щил подочняцн. Гледам !се на огледало 
що ми нейе. А йедем сш. Оиядън нзедомо с 
бабуту йедън подварак. С леб муку мучимо. 
Мине дън, отепамо по йедън леб. Ама рско 

женете кажу дека не изгледам добре

полу
Б.Н.чило име Боледвол.нп- ляма

подходящо за новогодишен по
дарък. __

— За съпругата ли — пита 
продавачът — или желаете не 
що по-хубаво?

един барабан. На следващия 
ден бащата му подарява нож 
че с думите:

Не се ли запита досега как 
изглежда твоят барабан отвъ
тре.

щом
ай де да идем при доктура.

— От какво се жалиш — пита ме до-
— Значи продължавате да 

твърдите, че сам сте извърши 
ли кражбата?

— Разбира се, г-н съдия, та 
нива времена настанаха, 
човек вече не може на нико 
го да има вяра...

★★ктурат.
— Абе, докторе — старост, — кажем 

му я. — Осечам тука ме пробаца под ребро
то. По некой пут се закашл>ем. Йутром ка 
се дигнем върти ми се свет. . .

— Пушиш ли?
— По йедну кутию „Дрину”. . .
— Пийеш ли?
— РеЬию и немамо, и лами слнвете 

ф не родише. . . Биру пийем по две-три ши- 
шетия у задругуту. . .

— Каве?
— Ка дойду децата. . .
— Значи?

Синът: — Татко, минавам от 
тук и се отбих да те видя- Ба 
щата:
майка ти вече мина и аз й 
дадох всичките пари!

Учителят: — Деца, приятел 
в нужда се познава! Ета днес 
Том спаси живота на Ник. Ка 
то видя. че приятелят му се

Закъснял си, сине
че

★"V

♦
Можете ли да готвите

Мария!

— Да, уважаема госпожо 
по два начина!

— Как така по два начина!— Значи две у годину. . .
Докторат тури слушалИуту на гърби- 

нуту, я се изкашля неколко пути. Обърну ме 
на другуту страну, после ме гледа, гледа и 
рече:

— Според това, дали гости 
те трябва да дойдат пак или 
не...I — А имаш ли здравствену книшку?

_ Дадому книжкуту, он Ьу гледа, превъ
рна повече од мене и каза пак:

★
Пациент се оплаква на док 

тора:

— Докторе, имам комплекс 
за малоценност,— Имаш млого болести, че те лечим, 

ама требе некойе болЬе да платиш.
Докторе ка че престанемо нийе селяци 

да плачамо, да се лечимо ко вие граджагье- 
те?

Лекарят го преглежда внима 
телно и заявява решително

— Лъжете се, 
какъв комплекс!

♦ това не е ни

:
— До 1980 годину. Поступно, че се 

уводи това лечеше на вас земл>оделците.
— Епа щом йе тека ти и поступно, че 

ме лечиш. Щом добийем право на бесплатно 
лечеше на йедну болку ти че почнеш да Ьу 
лечиш и тека до 1980 годину да ме излечиш. 
Не плачам вече паре за лечене. . .

Тека му каза, узо си капуту и излезо 
из амбулантуту.

♦ ★
5 Съдията:

— Вие сте откраднали яйце 
от магазина на този човек. И 
мате ли някакво извинение?

Обвиняемият:
— Да, аз ги взех по погре 

шка.
Съдията:
— Как така?
Обвиняемият:
— Мислех ги за пресни.

V♦
с♦<е>
о♦
I ★МАНЧА дави, той веднага се хвърли 

в реката и го измъкна.
— А какво да правя, като 

беше обул обувките ми.

<> ★ В бижутериен магазин влиза 
мъж на средна възраст.

— Моля, покажете ми нещо
Срещу Новата година майка 

та подарява на малкия Питър


