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г Л СЛЕД[ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В САЩ И ВЕЛИКОБРИ-ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ДЕЛЕГАЦИИ

НАВСЯКЪДЕ НИ ПРИЕМАТ 

КАТО ПРИЯТЕЛИДелничният
празник

— ЗАЯВИ ДРУГАРЯТ ТИТО СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО СИ В 
БЕЛГРАД, ПОДЧЕРТАВАЙКИ, ЧЕ И ТОЯ ПЪТ СРЕЩНАХМЕ ПЪЛ
НО УВАЖЕНИЕ НА НАШАТА НЕЗАВИСИМОСТ И НЕОБВЪРЗВА- 
НЕ И РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА НАШАТА ПОЛИТИКА

ГЛАСУВАНЕТО е празник. Делничен празнин. Уж 
денят си е обикновен, „всенидневен", 
различен от другите. То
ранните утринни часове. (По тържествения изглед на 
хората, дошли да гласуват. По .вътрешната удовлетво
реност, с която си слят /С мнозинството 
По чувството, че 
мощно единение, ноето само чертае утрешния си ден.

Такава е желязната логика на нашите избори 
за делегати и делегации. А след някой ден към изби
рателните урни ще потечат редиците на гласоподава
тели. Нянои от тях след себе си имат богат „стаж” 
на гласуване. А други за пръв път ще гласуват.

Но и едните, и другите, тоя път ще изпитат 
особено чувство. А то е породено от вътрешната убе
деност на всеки, че сегашните избори са качествено 
ново явление.

а все пан е ло
ва личи по оживлението от

„Посетихме две приятелски 
страни — Съединените аме
рикански щати и Великобрита
ния, с които в по-новата исто 
рия, в годините на великите 
изкушения, бяхме съюзници, 
което и днес така много зна
чи за взаимното разбирател
ство, доверие и уважение” — 
заяви Йосип Броз Тито непо
средствено след завръщането 
си от приятелското посеще
ние на Вашингтон и Лондон и 
разговорите с президента 
Джими КартъР и премиера 
Джемс Налаган, чието значе
ние югославският президент 
виооко оцени.

„Официалното посещение на 
Съединените американски ща
ти бе твърде успешно и пред
ставлява нов важен принос в 
дългосрочното развитие на 
приятелските отношения и 
сътрудничество между нашите 
две страни. Това посещение 
— каза другарят Тито — ни 
даде възможност за широка 
размяна на мнения с президе
нта КартъР и други държав
ници, както и ,с по-голям брой 
изтъкнати политически лично
сти на тази голяма страна с 
твърде важна роля в света.

В изчерпателните разговори 
са обхванати най-важните анту 
ални проблеми на междуна
родните отношения- Със задо
волство може да констатираме 
високата степен на сходност 
или подобие на гледищата за 
редица въпроси, които днес 
логълщат вниманието не само 
на нашите две, но и на много

правихме наистина всично на
шето пребиваване във Вашинг
тон да бъде не само твърде 
полезно, но и твърде приятно.

При посещението на велико 
британия имах среща с ней
ното Величество царица Ьли- 
забета II, както и плодна ра
змяна на мнения с премиера 
налаган. Ьеше това повод да 
потвърдим взаимната реши
мост и по-нататък да задъл- 
оочаваме традиционното юго
славско-британско приятелство 
и сътрудничество и в съгласие 
с възможностите и определе 
нията да допринасяме за ре
шаването на важните пробле
ми на международните отно
шения.

Ние и в Лондон особено 
внимание посветихме на най-

гласуващи. 
принадлежиш и си дял от едно

Делегатската система заживя в живота на хората 
пълноценно.

Такава оценка ба дадена в хода на предизбор
ната дейност. И в многобройните отчети, които за 
своята работа през четиригодишния си период, подне
соха делегати и делегации. Пропуските и несполуките, 
за ноито също бе говорено откровено, само потвърди
ха жизнеспособността на делегатската система, Един
ствено правилната оценка (без украсяване) може по
мощно да ни тласне тю пътя на ‘прогреса.

важните въпроси на междуна
родните политически и иконо
мически отношения- Посочих
ме гледищата и насоките на 
активност на движението «на 
необвързаните с желание по 
«ай-ДъбъР начин да доприна
сяме за по-широко разбирател 
ство и доверие в света, а с 
това и за по-лесното решаване 
на анутните проблеми в него. 
Със задоволство мога да ка
жа, че и тук по много въпроси 
дойдоха до израз сходността 
или подобни гледища.

Накратко, от пътуването се 
завръщаме твърде доволни, 
на първо място поради плодни 
те разговори, видимо означи
ли задълбочаване и развитие 
на сътрудничеството с тези 
страни. Ние и този път сре
щнахме пълно 
на нашата независимост и не- 
обвързване и разбирателство 
за нашата политика. Потвърди 
се още веднаж, че именно 
последователното водене 
политина на необвързване, а 
това значи и принципно и от
кровено изнасяне на гледища, 
ни дава възможност навсянъ- 
де, в различни страни да ни 
приемат като приятели и като 
представители на страна, с ко
ято се желае развитие на все
странно сътрудничество. А аз 
считам, че една страна е до
толкова по-силна и по-сигурна 
— колкото има повече прияте
ли във всички части на .света.

Накрая желая от това мяс
то да изпратя искрена благода 

КартъР.

Такова изискване е залегнало в основите на са- 
моуправителната система и на делегатската система 
нато част от нея- Да °© говори и за лошото, същ° 
както и за доброто. Защото има едно градивно на
чало, което не може да се побере в тясно обозначе- 
но" правило. А това е, че ..НЯМА НИ1ЦО ТОЛКОВА 
СВЯТО, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕВЪЗМОГНА
ТО”.

Самоуправителната практина потвърди висоната 
стойност на този принцип. През четиригодишния де- 
легатсни период в цялата страна, в републина Сърбия,

дниИОуспехиИ Прздаденеи сГ^упо^ебГЗГ стопан
ки мощности, обенти на инфраструнтурата комунално- 
битови обекти. Нарасна ииономичесиата мощ, а _по 
темпа на растеж изоставащите бързат да догонят по 

общини. Неведнаж (без особени поводи и 
тържества) привеждахме данни

Й. Б. ТИТО ДАВА ИЗ

ЯВЛЕНИЕ ОТ ПЪТУВА

НЕТО СИ В САЩ И ВЕ

ЛИКОБРИТАНИЯ
развитите
по повод на различни

изключителен растеж. уважениеза тоя други страни.
Разтоварехме 

ка пълно взаимно 
еднакво и когато мненията ни 
се охождаха и тогава, когато 
идваха до израз разликите в 
шгиои подходи и гледища, ви- 

възможно

Нп има нещо иоето ии изпълва с чувство на 
особена гоТдос? А ^ова е мисълта, че ние сме осно
воположници на едно ново общество, в иоето осво^ 
боденият труд и освободеният^чове^ наижълно^

трудещите се "изражданите свободно сдружават тру-

да -са^г^г^умГи: г;ию.:
„ОТО договаряне станаха сърцевината иа нашата са- 
моупоавителна и делегатска система. Върху тЯх из 
граждаме новите обществени отношения-

в атмосфера 
уважение Извършихме, разбира се. ра

змяна на мнения и за по-ната- 
тъшното развитие на нашите 
двустранни отношения, които 
особено в по-ново време — 

значителен

ка

напре-доживяха 
дън. Дойд© Д© пълна изява 
взаимната готовност югослав
ско-американското 
чеотво още по-бързо да се ра 

много области, особе

маги със стремеж 
по-добре да се разберем.

омксъл на думата то-
В

пълния
иа беше откровен и равнопра
вен диалог, пронизан от съзна 
миете, че днес повече откога- 

било светът е тясно 
и взаимнозависим и

сътрудни-

звива в
ко икономическото, и с това 
нашето приятелство да се обо 
гатява с нови съдържания-

се дви-накпреценим 
самоуправителна праитина на- 

и се създават 
които га-

Поводите Да

НаПЗеизчИерП. Създадени са
0бщеСТВвГсТ^едИгСТвВ°;Ворчес„ата

гражданина и трудещия

то и да 
овързан
че затуй задължение на вои- 

страни е търпеливо и упо
рито да търсят общ език на 
разбирателство и споразумява 
1не, особено там, нъдето раз

реждат стълкновения, 
последици засягат вси-

жим
истина са 
такива облици иа

пълна свобода и Всичко това изназахме 
твърде съдържателното съвме 
стно съобщение, в което още 
веднаж потвърдихме принци
пите, които представляват ос- 
1НОва, върху която се развиват
югославоно-американсните

ношения през последните го
дини, а това са зачитане на 
(независимостта и равноправи
ето, ненамесата и други.

вчнирентират 
и самоуправителна изява на

Предизборната и задължение“
намираме днес са ^Д^^ела. А

се.
рност на господин 
Нейното Величество царица 
Елизабета II и господин пре
миера Налаган за сърдечното 
гостоприемство и вниманието, 

бяхме обгърнати. Чу
вството на приятелство, кое
то срещнахме е 
това е гаранция. 1 
ще успешно ще се развива 
нашето сътрудничество с те
зи страни. А това е от голямо 
значение за по-нататъшния 
авторитет, роля и междунаро
дна позиция на социалистиче
ска, самоуправителна и необ
вързана Югославия •

лините
чиито
чни.

които се
повече да осмисляме нашия

ИмТиГзатуТСГх. иоигрес иа СЮН и Ш
СНС, имаме занонио право да ъд

от-
Желая особено да изтънна, 

внимание са
те се

че с интерес и тлл лно
гледищата на Югосла- 

амтивен член и една
с коетоконгрес на 

РДИ.
приети 
кия. нато
от основоположниците на дви
жението на необвързаните- Мо 
га със задоволство да кажа, 
че днес и в Съединените аме 
.ринански щати, нанто и АРУ™ 
де — все по-реално се съблю 
дава, че движението на необ
вързаните стана твъРДв значи 
гален конструктивен Фантор 

решаването на крупните лро 
блеми на днешния свят-

Да бъдем тържествени и в делиичии дии^за
щото с УТРЕШНОТО СИ ГЛАСУВАНЕ^ 
за по-щастливи идни дни, за п те проблеми
разрешаване иа трудностите, належащите про
и предстоящите задачи. гллгупАНЕ —

По тоя --"“ГсоиГ&еадо^самоупра. 
прераства в изява на висоио 
витално съзнание.

взаимно н 
че и в бъде-Желая също да изтънна, че 

през цялото време бяхме удо 
стоени с изключително внима 
ние. Президентът НартъР и не 
говите сътрудници, и лично до 

всички обста-принасяйни във 
повий да почувствуваме топли- 

близна атмосфера, на-
Ст. Н.

н пата на
«—■ •••■<!'• —ч— Т"



Белград - продължение 

ме Хелзинки
НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТОСРЕДСТВАТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА

наГрандиозна фигура 
световната политика

«йМ8» в Белградсната среща оцени 
ха въпреки някои едностран 
чивости и прекаляваме по вре 
ме на провеждането й. като 
изключителен принос нъм у- 

да се надделяват по

Тези дни приключи с рабо 
та Белградската среща ^ на 
конференцията за европейска 
сигурност с приемането на 
заключителен документ и за
ключителните изказвания на 
шефовете на 35-те страни-уча 
етични.

„АСОШИЕТЕД
Тито&итеАГЕНЦИЯ

ПРЕС” подчертава 
думи, че във Вашингтон и; 
Лондон о водил изчерпателни 
разговори и че това е бил 

и равноправен ди-

_ АТИНСКИЯТ „АНРОПОЛИС,
-“в заглавието изгъква следните 

шуми: „ЛЪЖЕ СЕ ВСЕКИ, КО
ИТО СЧИТА, ЧЕ ЮГОСЛАВИЯ 
ЩЕ ОТСЛАБНЕ". Вестнинт.т 
изтъква, че Тито и Картър са 
обсъдили положението в Аф- 
рика и на Близкия изток, отно 
-щенията Изток — Запад, про
блема за човешките права, ико 
номичесните отношения в све 

ролята на необвързаните

(АФРИ-РАДИО-КАМПАЛА 
КА): „Югославският президе 
нт днес оезспорно е наи-ве- 
линият. и най^изтъкнат-ият дъР 
жавник в света. Неговата пре- 
данност на мира и сътрудни
чеството между народите и 
държавите, на принципите на 
равноправие и взаимно уваже 
-ние, го представят като дър
жавник. който има правото и 
задължение за всички светов
ни проблеми да казва своята 
дума, която не може да Оъдс 

истината.

силията
литичесните и другите лроти 
воречия и разделение на съ
временна Европа. Подобна о- 
ценна заслужават и множество 
от над петстотинте

в

Срещата в Белград не бе 
и онова, което беше ис- 

Конференция в 
беше

„ откровен 
алог", пронизан от съзнание- 

дношният свяг повече 
било е тясно

ше
торичесната
Хелзинки, която ведно 
и край на един дълъг тежък 
/период в междуевропейсното 
преговаряне и начало на про 
цес на укрепвано на сътруд- 
чество и сигурност, в нойто 
подписаното на 1 август 1У/ь 

трябваше да се прет

коннретто, че
отногато и да 
свързан и взаимиозависим.

предложения на нови мени
роприятия и действия, с кои 
то процесът на сътрудниче 
ство на равноправни начала е 

на сигурността на

„ГЛАСЪТ НА АМЕРИКА (на
озик) между 

. „Някога оса- 
борба да запа-

та и
страни в решаването на днеш
ното време.

сърбохърватски
другото изтъкна: 
мотен в тежка ' 
зи териториалната цялост и 
независимостта на своята стра 
на, маршал Тито днес е държа 
еник, чиито схващания желаят 
да чуят мнозина — и амери
канци, и ПЛО, и северноморей 
ци, и еврокомунисти. . .” Той 
е военен съратник на Де Гол, 
Черчил. Рузвелт, Сталин и за- 

Нехру, Сукарарно и На 
третия

укрепване 
взаимното довериегодина 

творява в дело.
между е-нищо друго, но „УНИТА": Тито е уверен, че 

не може по-добре да 
независимостта -и

вропейските страни.
РАДОИ-ВАШИНГТОН, спира

йки се върху съвместното юго 
славско-америнанско съобще
ние за посещението, отдел
но изтъква, че по оценка на 
Тито и Картър. Белградската 
среща на Европейското съве
щанието за сътрудоичеството 
и сигурност (НЕБС) заздрави 
основите на сътрудничеството 

Европа, че

нищо 
гарантира 
териториалната цялост на сред 
ните и малките страни, освен 
продължаването и задълбоча 
ването политиката на дотанта, 
но под условие тази политика 
да не се обосновава върху 
подялба на света на сфери 
на влияние, против което Юго 
славил се бори отдавна.

Белград беше важна стай
на това разви- 
трябваше да

ция по пътя Предстоящата 

среща в 
Мадрид

тие, на която 
се направи оценка на извървя 

но и да се посо-ния път, 
чат и набелязат нови пъти- 

поставените цели 
на съще

едно с
сър „обединител на 
овят" относно на движението 

необвързаните, събрал по- 
голямата част на човечеството 
и който представлява „алтер 

на суперсилите и блоко

ща иъм
при преодоляване 
ствуващите препятствия и 
слабости. Задача на диплома- 

експертите в Белград 
нещо,

и сигурноотта в 
етиопско-сомалийското стълк
новение трябва да се уреди 
по мирен начин и че се налага 
спешна необходимост за нами 
ране на правдиво и трайно 
решение на конпликта на Бли
зкия изток.

на
Заключителният документ 

зъдържа още веднаж изразе
ната готовност на всички стра 
ни-участнички унтилатерално, 
билатерално и мултилатерално 
да претворяват в живота всич
ките принципи и разпоредби 
на Заключителния документ. 
Покрай това той предлага 
възможности до предстояща 
та среща в Мадрид да бъде 
обогатена с нов ценен опит 
от работата на бъдещите три 
групи експерти, които ще 
работят в Монтре. Бон и Ла 
Валета.

мексикански
ежедневник чрез перото 
-най-изтъкнатия менсинансни 
публицист изтъква, че югосла
вският Маршал е „легендар
на личност и обективна реал
ност, която се нарича — цял 
един народ".

„ЕМДИА"
-на

натива
вете”.

тите и
не беше да създздат 
подобно на Заключителния до
кумент. Те трябваше

„ВИМА” (Атина) изтъква, че 
Тито „който целия си живот 
е бил храбър войник и поли
тик, като храбър се проявява 
и днес”.

да по-
нови начини, коитотърсаят

да започне ..Европейската по
веля" в настоящите.

„ПРАВДА” предава агенция
ТААС и отделно подчертава 
Титовото настояване на полити 
ката на намаляване напреже- еа, че Тито със себе си „носи 
нието и застъпване на укреп- дъха на историята и че. „вся- 
ване на мира, стабилността и ко застрашване на независи- 
прогреса в целия свят. „Прав- мостта на Югославия, изказа
ла" също изтъква и загриже на от която и да било страна, 
ността на Югославия поради представлява заплаха за мира 
необуздаването на надпревара в света", 
та във въоръжаването.

„ТАЙМС” в Лондон изтък- измене-
условия на „стария кон 

тинент" и в целия свят
УНГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ по

сочват. че „африканските въ
проси и напрежението на Бли
зкия изток" са били главните 
'външно-политически теми на 
Титовите разговори в Лондон.

ни

може да се провежда по-ус
пешно, отколкото досега.

Надделяване на 
политическите 
противоречия

„ЕТИОПЕН ХЕРАЛД” изтък
вайки в заглавието си, че 
„Югославският президент тър
си оттегляне на частите на Мо 
гадиш” — подчертава, че Тито 
е изразил мнение, че стълнно 
вението на Африканския Р°г 
може да се уреди по мирен 
път.

„ХУСИНХУА” в Пекин изтък 
ва и Титовите думи, че поли
тиката на сила и намеса във 
/вътрешните работи на други 
страни трябва да бъде према
хната от международните от-

ТАНЗАНИЙСКОТО РАДИО
нарича югославския президент 
„грандиозна фигура 
вната политика” и на първо 
място изтъква Титовата .не
поколебима вяРа в ефикасно- ношения и че усилията на све 
стта на Организацията на афри Та трябва да се насочат към 
канското единство.

Над всичко, на Белградсната 
среща още веднаж бе по
твърдено и подчертано, че въ 
преки всички затруднения и 
изкушения на блоковите натис 
ци и отклонения 
започнат няма алтернатива и 
че всяко връщане към ня
когашните позиции би доне
сло трудно предвидими опас
ности.

на свето-

„Основна размяна на мне
ния" за осъществяването на 
разпоредбите на хелзиншкия 

двегодишната

процесътнаделяване на блоковата 
всички други поделби между

и
Съобщения или коментарии 

за Титовите посещения дават 
още в Букурещ, София, Хава
на, Праг. Банкок, Токио, Си
дней, Париж, Хаг и други.

КЕНИЙСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ
по повод на посещението, из 
лъчи документалния филм „Ти 
то, обичаме те". Всъщност, 
това е филмов колаж за сре
щите на президента Тито със 
световни държавници и юго
славски граждани. Телевизия
та в Найроби също оповести 
скоро излъчване на филм за 
Титовите посещения на Китай, 
КНДР и Съветския съюз.

народите и по посока на въз 
становяване на нов, правдив, 
икономически порядък.

документ в 
практика повечето участници

ЕДВАРД КАРДЕЛ

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
налните олужби в своите са гацията не може да се сведе 
моуправителни общности и в до организиране на чести ма 
скупщините, в които участву сови събрания, които не дей 
ват, за да могат своите зада ствуват ефикасно върху орга 
чи качествено да изпълня- низирането на целокупния про 
ват. След това, трябва да цес на решаване, защото 
се има в предвид и факта, този случай би се загубил 
че делегатската система е един от решаващите елемен 
съвсем млад организъм, кои ти на делегатската система
то е в началото на развитие тоест, делегациите да са из 
то си, и затуй много негови раз на комплекса от самоу 
слабости произлизат от лип- лравителни и обществени от 
сата на опит. Нужната крити ношения. А с губенето от пред 
на на слабостите на делегат вид , на това тяхно качество, 
ската оистема в настоящия всички скупщини и други де- 
момент не е и критика на. легатени тела биха получили 
системата, като танава, но из предишния си представителски 
ходна точка за определяне характер. Същността на 
на настоящите задачи при гатската система не 
осъществяването им, укреп 
ването и по-нататъшното раз 
витие на тази система.

Но мисля, че в тези крити 
ни има и преналяване и фор 
мализъм. Не е необходимо ед 
на делегация постоянно да за
седава с избирателите, си, 
за да може да 
стремежите и потребите на 
самоуправителната 
от която произлиза, защото е 
съставна част на колектива на 
тази общност. Ролята на деле

проблеми, които той не чув 
ствува като свой пряк инте
рес. Никога всички самоупра 
вители не ще се отнасят ед 
накво към ангажирането в са 
моуправителното и обществе
ното управление. Затуй 
делегациите и 
система

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Иалиаа ясени петък 

Урежда редакционна 
колегия 

Директор 
ТОДОР ВЕЛЧЕВ

Главен и отговорен

в
на

делегатската 
трябва да гледаме 

като на демократична институ 
ция. която трудещият се 
може да използва винаги, ко- 
гато това е в негов интерес, 
а не като някакъв облик на 
формализъм, търсещ него
вото непрекъснато участие в 
разни събрания.

Затуй уопешността на деле 
гацията не трябва да се оце
нява по брод на проведените 
събрания и по броя на уча
ствуващите в тях. но по то
ва в каква степен постъпките 
>им наистина са в съзвучие с 
потребите на общноста, коя 

тпа . то представят и с политиката
има в поелвил мРЯтгиД 06 на Демократически избраните 
кого не можйп ля пАми6/, НИ" органи тези общности. Не

(Проължение от миналия брой)

СЕГА ИМА много нритини, 
че такава връзка и отговор
ност на делегациите на практи 
на не е обезпечена и че де
легациите често чувствително 
се отчуждават от своята из
бирателна база. Считам, 
тези критики до голяма степен 
са оправдателни, защото все 
още
но тази връзка и отговорност 
по съответен начин и демокра 
тично да се организира. Една 
от причините за такова състоя 
ние . сигурно е и това, че де
легациите не винаги имат под 
крепа и насърчение за работа 
от организациите на Съюза 
на комунистите и организации 
те на синдикатите. Освен то
ва. делегациите най-често ня 
мат в достатъчна степен необ 
ходимата помощ на професио
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че

деле 
е в ши

рокия формален демократи
зъм, в стотиците хиляди 
брани
стите им събрания, но г 
ното изразяване волята и ин 
тереоите на 
ра.

много мално е направе
Годишен абоанмент 60,

из-■ полугодишен 30
делегати, нито в че

в пряТ вметна 
62500-803-9529 
ОДИ — Ниш трудещите се хо-
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?арниИвъптос^а1^е^Ауобщинската
КОМИСИЯ ЗА СТАТУ- В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

ИЗКЛЮЧВАНЕТО ОТ СК 

КРАЙНА МЕРКА
181ток

селища
До каря степен

нонгреса порасна “преотижа^и 
доверието в Съюза „а комуни 
стите с осъществяването на 
утвърдените програми 
онни цели 
практична

★ За електрификация на 
селата в тринадесетте общи
ни в Региона, която трябва 
да приключи до 1985 година, 
са необходими 618 милиона 
динара.

Южноморавсният регион е 
все още нащнеелентрифици-' 
ран в СР Сърбия без авто
номните области. От общо 
692 селища в 13 общини, 181 
са без тон. В неелектрифици- 
раните селища в 13 400 дома
кинства живеят към 52 хиля
ди жител а.

В този регион няма нито 
една община, в която всички 
селища да са електрифицира
ни. В това отношение най-ма
лко електрифицирани селища 
има в общините: Босилеград, 
Търговище и Медведжа. Въ
преки че тези общини се на
мират близо до Власинските 
водноелектрически централи, 
тук от общо 116 селища еле
ктрически ток имат само 31 
селище.

Колко много изостава Южно 
моравския регион в електри
фикацията говори факта, че 
в момента в останалите реги
они в СР Сърбия без автоно
мните области има неелентри- 
фицирани още само 251 сели
ще с 14 490 домакинства.

За решаването на проблеми
те по електрификация в 
Южноморавсния регион тези 
дни се разисква на съвместно 
заседание на Председатеотво- 
то на Скупщината на Между
общинската регионална об
щност и на Председателство
то на Междуобщинската кон
ференция на ССРН. В това ва 
жно заседание взе участие и 
Комисията за стопанство, план 
и финансии при Регионалната 
скупщина.

— За пълна електрифика
ция на всички селища в Ре
гиона е необходимо да се по
строят 2 130 километра еле
ктропроводи и нисноразпреде- 
лителна мрежа и 250 трафо- 
поста. За тази цел са необхо-

комисия за статутарни 
си на СКС 

Именно

дими 618 милиона динара — 
каза Вита Петнович, сътруд
ник в Регионалния институт 
за планиране.

Според постигнатия договор 
необходимите средства трябва 
да обезпечи електроразпреде
лителните предприятия от Ле- 
сновац и Враня, местните об
щности в неелентрифицира- 
ните села, общинските скуп- 
щин-и и Фонда за насърчава
не развитието на недостатъ
чно развитите краища в СР 
Сърбия-

въпро- нистите. Характено за общин 
ската организация на СКС 
Бабушница е — 
случая, съгласно член 32 на 
Статута на СКС, Общинският 
комитет взе решение 
ключване, като оцени, че пър
вичните организации не са ис
кали отворено, критически и 
аргументирано 
за пропуските на отделни 
Ца и да вземат съответни иде
йно-политически мерки.

в Ниш. 
в периода от 

до март на 1978 
в тази комисия са 
105 жалби (от 
зрешени) 
на първичните 
СКС,

вЮНИ
година 

представени 
тях 104 са ра- 

решенията 
организации на 

относно комисиите за 
въпроси

1974 това, че при два
и акци- 

революциомна 
Укрепено

в
акция, 

вътрешното идейно за из-противи акцио- 
нж> единство на общинските 
организации на СКС и Бабу
шница говори, между другото 
и все по-големият интерес на 
работниците — |— 
младежите и жените 
мане в редовете 
на работническата

статутарни при об
щинските организации на СКС 

•зарад изключване от редове
те на СК. От общинските ор
ганизации на СКС в Димитров 
град и Бабушница

да разговарят
ли-

производител и, 
- за прие- 

на авангарда 
_ - класа.
Приемането в Съюза на ко 

мунистите е едно от съществе 
ните условия за укрепване 
тинско влияние на работниче
ската класа върху създаването 
и осъществяването на полити
ката на СК. С

са изпрате 
'ни по четири жалби, ноето и 
най-ярко говори, че 
период броят на изключените 
е сведен на минимум, а за то
ва е допринесло все I 
мото доверие в СК, занимава- 
нето

ПРИЧИНИ ЗА 
ИЗКЛЮЧВАНЕТО

Прибягвайки къмв този Участвувайки в разисквани
ята на посоченото заседание 
председател на ОК на ССРН 
в Босилеград Борис Состади- 
нов изтъкна, че неелентрифи- 
цираните села главно се на
мират в
планински краища, 
що създава обективни труд
ности при изграждането 
електропроводи и трафопосто- 
ве. Освен това електроразпре
делителните предприятия 
проявяват интерес за елентри 
фикацията на такива села, в 
които потреблението на ток 
най-често е минимално.

прилагане
то на най-строги партийни ме- 

изнлючването, първи
чните организации на СК, от
носно комисиите за статутарни 
въпроси при общинските орга 
низации на СКС в Димитров
град и Бабушница са имали на 
предвид че отделни лица са 
вършили злоупотреба на слу
жебен пост, неприлично 
се държали, били са крайно 
'недисциплинирани на работно 
място, служили са си с ноте- 

‘ риерство, накърнявали са авто 
ритета на СК, с демагогиче- 
ското

пе рни
по-голя-

на СК с живототрептящи 
те проблеми на всяка 
с премахването на отрицател
ни явления, постоянната гри
жа за всеки комунист, за все
ки член, а над всичко, творче 
ската, хуманна и комунистиче 
ска критика и самокритика.

Две жалби на номунисти от 
Димитровград междуобщинена 
та комисия за статутарни въ
проси отхвърли и потвърди 

за изключването

това, както е 
подчертано в основните 
зиси за подготовка 
вищата и документите за Еди
надесетия конгрес на СЮК, 
укрепва класово-социалната на 
соченост и връзка на СК със 
социалната база. идейното му 
единство и обществено-полити 
чесната ефикасност. За тези 
положителни процеси в поли
тиката на приемане се рази
сква по-обстойно на изборни
те конференции на СКС в Ди
митровград и Бабушница и по 
този повод, особено бе под
чертано. че това е постоянен 
интерес и всекидневна зада
ча на първичните организации 
на Съюза на комунистите и 
че съществуват големи възмо 
жности за приемане на нови 
работници в редовете на СК.

среда, мъчно достъпните 
Това не-

Те-
на стано-

на
са

не

и опортюнистичесното 
си поведение ^а внасяли не 
спокойствие в средите, в ко
ито работят както и отделни 
лица с поведението си са до
шли в стълкновение със ста
тутарни норми на СЮК.

Такива примери и случаи с 
отделни лица обаче има мал
ко, което охрабрява, така че 
при налагането на най-строги 
партийни мерки в СК се при
бягвало само в драстични слу 
чай, там, където други идей
но-политически и възпитателни 
мерки не биха могли да се 
приложат. Следователно, 
сае се за отделни лица, за

решението
от Съюза на комунистите, 

докато при един случай коми
сията оцени, че изнлючването

■им С оглед на слабата икономи 
ческа мощ на населението в 
тези села и на утвърдените 
развойни цели в крайграни
чните села, Коотадинов се за
стъпи за електрификацията 
да се обезпечат по-големи 
допълнителни средства от Ре
публиканския фонд за насър
чаване развитието в недоста
тъчно развитите краища.

не съответствува на „теже
стта на грешката”, така че 
промени решението и наложи 
идейно-политическа мярка — 
последно предупреждение.

Членовете на междуобщин
ската номисия като решавали 
жалбата на един член на СК 
от Димитровград потвърдиха 
решението на първичната му 
организация за изключването 
му, но по-късно комисията за 
статутарни въпроси при Съю
за на комунистите в Сърбия 
потвърди решението на коми
сията за статутарни въпроси 
на общинската организация на 
СКС в Димитровград и нало
жи идейно-политическа мярка 
— последно предупреждение.

От четири жалби от общин 
ската организация на 
Бабушница в три случая са 
потвърдени решенията за из
ключване от Съюза на ному-

Без оглед на съществуващи 
тет рудности. бе договорено, 
проблемите по електрифика
ция на Южноморавсния ре
гион окончателно да бъдат 
разрешени до 1985 година. За 
тази цел още веднага ще се 
предприемат съответни мерки. 
До края на март тази година 
всички общински енупщики, 
местни общности и елентро-

МАЛКО ИЗКЛЮЧЕНИ

В периода между двата кон
греса особено намаля броят на 
изключените от Съюза на ко 
мунистите, както и на ония. 
които своеволно напуснаха ре
довете му или са снети от еви 
денция- И този път отделно 
желаем да посочим нещо във 
връзка с броя на изключени 
те от СК в общинските орга
низации на СКС в Димитров
град и Бабушница въз основа 
на най-новите данни, с които 
разполага

ка-

екстремни случаи, към които 
първичните 
'носно комиоиите за статутар
ни въпроои при общинските 
организации на СКС в Дими
тровград и Бабушница не са 
могли и не е имало начин да 
бъдат меки и толерантни. За- 
щото в Съюза на комунисти 
те такова отношение е непри
емливо.

организации, от-

разпределителни предприятия 
в Региона ще изготвят коннре 
тни програми за електрифика
ция ла селищата.

СКС в

В. В.С. Кръстиммеждуобщинската

тветна скупщина. Естествено, 
това зависи и от становища
та, които заема делегацията, 
а тези становища трябва да 
бъдат същевременно и доста
тъчно здрави и достатъчно е- 
ластични. за да могат да се 
съглаоува. Делегатите трябва 
да имат и относително по- 
широки пъномощния винаги, 
когато това не засяга в някой 
от основните интереси на 
тяхната по-тясна самоуправи- 
телна общност, за ноито е 
изградено твърдо становище 
и промяната, която би изисква 
ло повторно обсъждане в са 
мата делегация на основната 
самоуправителна общност.

Обаче такива качества

идейно, поли- 
научно и културно

към неговото 
тическо, 
творчество. Хора с такива сх
ващания се боят за автономия 
на решаването в делегацията, 
а при това забравят, че ква 
лифицираното 
делегацията е възможно са
мо тогава, когато тя е запоз 

частничните

Освен това, ако трудещите 
правителите. се и гражданите, особено тех

Освен това, и другите, ните делегации, не са запо-
бих казал, технически условия знати или ако не са подготве

работа на делегацията че ни нвалифицирано да решават,
сто не са обезпечени. Тук то сигурно това много ще стру
имам предвид такива условия ва на обществото, много по
като помещения, технически вече отколиото една добра
средства професионална по олужба за информации, чиито
мощ комуникации между де информации ше бъдат достъп
легатите и делегаците и <ни всеки му, които ги потърси,
измежду самите делега- относно много повече отколко
пии иУт« Не ще и съм то една професионална служ
нение че делегациите биха ба, обезпечаваща иачестве-
могли' много да облекчат ра на работа на делегациите,
ботата на своите представите- 

тоест на делегатите в 
ако във взаимна

предварително

то на интересите на самоу-тогава се нала-освен ако и 
га да потърси 
договорни решения с 
делегации.

делегацията 
други

Мисля, че зарад тази цел 
трябва да се стремим по-про 

по-прегледно, да се пи- 
информациите и матерна 

всичко за самите 
те по

да инфор

решаване на

сто и 
шат I 'ната не само в 

интереси на самоуправителната 
общност, която представя, но 
и в по-широките общи обще
ствени интереси, 
зависи реализацията на даден 
частичен интерес. Такава боя
зън за автономията на деле 
гацията е не само неоснова
телна.
цион'на, защото 
според конституцията, трябва 
да води сметка и за общите 
обществени интереси.

Делегатът като индивид до
сега повече се изяви като про

лите преди
делегации, за да могат 
леоно и по-просто 
мират своите избирателни те
ла. Сега непрекъснато се чу 

че делега- 
претрулани с купове 

Това очевид

от които

оплаквания, днаш
Друго, делегацията трябва да 
се отличава с отвореност към 
целокупната структура 
циалистическото 
съзнание и обществено твор 

тоест със способността 
допитва и в работата

ват
циите са
•писани материали, 
но е доказателство, 
те скупшини и подобни дегпе- 
гатски тела не са Разра6от„ 
достатъчно съответна мет°Д° 

на информиране. Еше 
си пробиват път 

и законите 
обо-

ли,
скупщините, 
комуникация
настояват да съгласуват 
ите с тановища.

Всичко това, сигурно, изис- 
професионал- 

и в

но и противнонститу- 
делегацията

на со-че наши-
общественосво на делегацията в по^мална сте 

пен зависят от самата деле
гация, а повече от изгражда
нето на целокупната делегат
ска система и отделно от ней 
•ните спомагателни организми, 
които трябва да създадат въз 
можност делегацията обектив 
но да се информира и да се 
облегне 
обществено
да й даде възможност да ре
шава нвалифицирано. А най- 
важното във всичко това си- 

организирайото при-

чество
да се
си да се обляга върху по-ши-

нето нГ0нешаИтаТ знания^, водния на становищата
в сравнение е ония, с ноито делегацията, а по.мал,ко като
разполага сама. В нашето об- активен субент в създаването
, = а и в самия Съюз на общи становища. Обаче

на комунистите, все още и- отношението на делегата и де
ма схващания, според ноито легацията е по-сложно в този
делегациите са достатъчни са смисъл, че това
делегаци д таиива схва съдържа в себе си при върза
шания бйха довели дотам, костта на делегата към осно
че делегациите да бъдат за- вната насока на делегацията
творени в себе си, а най-мал- а същевременно и за него
мп взаимно сътрудничество, в говата свобода творчески да
такъв случай би изостанало, допринася към успешното раз
п те да се затворят, към ин решавано на въпроси, намиран
торесита на трудещите се, ши се а дневния ред на съо

ква с7>ответна 
на служба в скупщините 
подобните делегатени тела но 

самите самоуправителни 
общности или ПЪН за повече 
самоуправителни °бш’10С™е
Няной може би ще каже, че 

служби увеличават ра- 
политическата си- 

професио

логия 
сто сами да

текстовете напрез
и обширните доклади и 
снования, на делегациите са. 
всичко това или от разни са 
моуправителни актове Р
бвало да се правят такива 
кратки изводи, в коит° еаа 

избирателните им тела 
се представят гл®в"”а® 

решения, които се сьДъР на
В предложенията на дадена
разпоредба, канто и ™а“^® 
проблеми и дилеми Нането 
се във връзка с при®млаяи0™ 
на отделни решения и № ее

последствията от та
решения от •

и вот

върху по-широкото 
знание, коетотакива 

зноските за отношение.
Обаче, ако 
служби по Съответен 

съсредоточени и
от об-

и на стема. 
налните 
начин са
аН° СаолужбиВНна самоуправи- 

общности и общи
те може и да не бъдат 

непъл- 
служби.

мище гурно е 
съотвие и действуване на суб 
ективните социалистически си 
ли на всички равнища на до 
леготената система.

(СЛЕДВА)

щите
твлиите
ните,
ПО-СК7>ПИ•1 от сегашните 

професионалнипосочат 
кива

нистановище-
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бабушницаглбабушница Предложени кандидати за 

най-отговорни длъжности
ПРИКЛЮЧИХА ПОДГОТОВКИТЕ

8 Ь I
дината 5, общинската органи 
зация на Съюза на социали
стическата младеж

Ще се избират 9 делегации 
на несдружеиите селсностопаи 
опи произподители, а общият

Завържи подготовната ,за 
провеждане на изборите за де 

делегации. Във вой 
чки местни общности, органи 
зации на сдружения труд са 
проведени преднандидационни 
и кандидационни събрания на 
които са излъчени кандидати 
за делегати членове на деле- 
гациц.

На събранията на трудещите 
се и гражданите е направена 
критическа оценка на досегаш 
ната четиригодишна 
на делегатската система, като 
са изтъкнати 
и порицани отрицателните про 
яви в досегашното действ-у- 
ване на делегатите и делега
циите.

Едно е налице — в Бабуш 
нишка община през изтеклите 
четири години делегатската си 
стема е навлезла във всички 
пори на обществено-политиче 
ския живот и постепенно но 
сигурно заживява с пулса на 
'времето. Делегатската практи 
ка все повече започва да се 
чувствува като основна движе 
ща сила, заживява все по-пъл
но с живототрептящите про 
блеми на трудещия се и 
гражданина.

Разбира се. ще трябва о- 
ще много и много да се на
прави за да може делегатска 
та система напълно да поеме 
всички задачи, които й се 
полагат с Конституцията, но 
с ангажирането на всички 
обществено-политически сили. 
с всички трудещи се и граж 
дани тя ще пеоме тази своя 
историческа роля и отговор
ност.

В общината в 53 местни 
общности ще се избират 53 
делегации за обществено-по
литическите общности и 54 
делегации за самоуправителни 
те общности на интересите, 
тъй като в местната общност 
в Бабушница ще се избират 
две делегации — една за об 
ществените дейности и една 
за стопанство и инфраструк
тура.

В трудовите организации 
ще се избират общо 23 де
легации за самоуправителчите 
общности на интересите. Хи
мическата промишленост ..Лу 
жница” ще излъчи две деле
гации за самоуправителните 
общности на интересите и 
за стопанство и инфраструк 
тура. Общият брой на орга 
низациите на сдружения труд. 
в които всички трудещи се 
представляват делегация са 
осем, а броят на работниците 
им е 110 души.

2 де
легати и легата.брой на тези делегати ще 

възлезе па 151. Броят на чле
съвет ествемо-политическия 

предложен Никола Йосифов, ви 
сококвалифициран ттурговски ра 
ботнин от с. Звонци, а за за- 

Сло-

с кадровата по 
общината Координа 

циоиният комитет при Общи и 
ската конференция на Соци 
алиртичесния съюз в Бабуш 
нишка община обсъди набел 

кандидати за най'от 
длъжности в Общин 

скупщина и обществе

В съзвучие 
литика вМ. А.новете на делегациите в

местник-председател 
бодан Кръстим, работник в зе 
меделската 
с. В. Бони-нци.

За председател на Съвета 
на местните общности е пред 
ложен селскостопанският про 
изводител от с. Завидинци Ра 
дойе Сдоянович, за зам. — 
председател — Драган Стоя
нов ич,

кооперацияязаните 
говорни 
ската | 
но-политичесните общности.

Според
дейност предложението на 

К оорд и н а ционн и я ком и те т 
председател на 
скупщина е издигнат 
мир Илич, 
седател на скупщината за се 
кретар — Иван Митрозич,
ЮРИСТ,
па ОС.

За председатол на Изпълни 
телния съвет на Общинската 
скупщина отново е 
жен
нович, досегашен председател

Iположителните Общинската 
Стани-

химик в химическата 
промишленост „Лужница" 
Бабушница.

За председател на Съвета 
на сдружения труд е предло 
жен квалифицираният работ- 

Текстилиолор” Светомир 
Петрович. а за зам. 
седател — Мира Васич, фар 
мацевт в Здравния дом в Ба 
бушница.

досегашен пред
в

досегашен секретар

ник в
предлредло- 

юристът Славко Иелем
- ■-

Г).
на С7>вета.

За председател на Обще- М. А.Бабушница: делегатската система на дело

стните общности ще се дви
жи от 7 до 21 членове.

ОТ СЕСИЯТА МА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА
В местните общности са 

издигнати кандидатурите на 
690 възможни кандидати за 
членове на делегациите, от ко 
ито 480 са селскостопански 
производители. 80 работници, 
останалите са 130 души. же
ни — 80 и младежи и девой-

СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПО-УСНОРЕНО РАЗВИТИЕ 

ПРЕЗ 1978 ГОДИНА
докато „Ерма”, ,Любе- 

радио" и „Слога” нямат аг
рономи, а имат по един или 
двама селскостопански техни-

Предусловия за интензив
но стопанско развитие на Ба- 
бушнишка община са създа 
дени
1977 година, когато бяха за
почнати или завършени важ 
ни стопански обекти.
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА СЕЛ 
СКОТО СТОПАНСТВО

Макар че Бабушнишна об 
щина е предимно селскосто
панска, този отрасъл е в за
стой-

От общо 7076 домакинства 
в 53 селища,, четирите земе
делски кооперации: „Будуч- 
ност”, „Ерма”, „Любераджа” 
и „Слога” има само 519 сдру 
жени селскостопански произ
водители. Техният брой е са
мо 4,1 процента от общия 
брой селскостопански прои 
з в оди тели/.

Но и този процент не гово
ри за истинското състояние.

Основно е. че в сдружава
нето още не е на доходовни 
отношения. И четирите 
рации не разполагат с 
тъчно кадри. ..Будучност 
двама агрономи, петима техни

90. Съгласно стопанската поли
тика на развитие на Бабушни- 
шка община в периода от 1976 
до 1930 година 
щата година се очаква забе 
лежителен ръст на стопанство 
то и извънстопанските дейно
сти. Според запланувана ди
намика на развитие — обще 
ственият продукт през 1978 го 
дина ще нараста 

промишленоста за 
• ското стопанство4"“-*'“1 
3,5 процента.

Очаква се завиден растеж и 
на останалите показатели така 
че изцяло се спазват предви
дените със средносрочния 
план на развитие пропорции. 
В 1978 година се очаква пови 
шение на броя на заетите с 
19,5%. така че общият брой 
на работниците в общината 
ще надмине 1800 души.

Капиталовложенията в на
стоящата година ще възлез 
нат на около 220 хиляди ди
нара, от която сума 130 хил
яди динара ще бъдат вложени 
в основни и 22 хиляди дина
ра за оборотни средства.

ци,ни

От 684 кандидати за деле- 
самоуправителните 

общности на интересите 440 
са селскостопнски производи
тели, 74 работници, 80 жени, 
95 младежи и девойки и 130 
са от останалите структури.

гации за в настоя- още през изтеклата
ка.

Съгласуването на норматив
ните актове с Конституцията 
и Закона за сдружения труд. 
както и развитието на селско
то стопанство на съвременен 
начин е .немислимо...^з^спе
циалисти.

Затуй подетата инициатива 
за създаване на единен сел
скостопански комбинат или о- 
бединение, трябва да се осъ 
ществи в по-скоро време, за- 
щото с нея ше се обединят 
съществуващите кадри и ще 
бъдат най-рационално изпол
звани.

По такъв начин и по-лесно 
ще могат да се създадат кру

с 10.80 
15, сел 

С около
В организациите на сдруже 

ния труд и трудовите ор
ганизации за членове на де
легации в обществено-полити
ческите общности са предло 
жени 388 кандидати.

Въз основа на решението 
общинската 

— обществено-политичес
кият съвет ще наброява 23 
делегата. Обществено-полити 
ческите организации ще бъ 
дат застъпени по следния на
чин: Общинската организация 
на ССРН с 8 делегата, 
Общинската организация на

на скупщи
на

пни стопанства, заемащи площ 
от над 1170 хектара, на мя
стото на удребнените и негод 

обработка и-ни за модерна 
моти, ще се изпълнят необхо 
димите условия за 
на кредити от „зеления плач”.

М. А.

коопе
доста-

има
ползване

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА видяножГОТОВ ЗА ИЗБОРИТЕа
ДОБУТЪНВ подготовките за прове

ждане ма делегатските избори 
в Босилеградска община, на 
проведеното съвместно засе
дание на изпълнителните орга
ни на обществено-политичес
ките организации бяха утвръ- 
дени кандидати за делегати ' в 
Обществено-политическия съ
вет на Общинската скупщина. 
В този съвет са предложени 
19 кандидата, а толкова се и 
избират. От делегацията на 
ССРН са предложени 5, от 
СКС и Съюза на синдикатите 
по четири, а от Съюза на бой 
ците и Съюза на социалисти
ческата младеж по трима кан
дидати.

■ . Оплакват ми се от Топли дол, село в Сурач- 
лишка община. Казват: елате, да видите за какво се 
ползва нашия културен дом. Най-просто казано: за 
нац-баналното нещо — изнупуване ка добитък.

0
'■ : -“V . 1 •*РШ1 . Гк 

?у
ъ ■

А културният дом 
Наистина, в една е правен за културни цели. 

друга епоха, в едно друго време.
не се предполагаше, 

запустяват. . . Но, още по-малко са 
домът ще се превърне 
оитък. . .

■г*4 $1.
■м Тогава и че селата ще 

се надявали, че • 
в изкупвателен пункт за до-к .! И /

те домВоСвГИда°БсееползакеаМт ^"^“в^етГ^” В
п а к °Т) ки в о тъ т 6 т е ч е ° Л И М к ОТЛИЕ "« «"ди "ГораГвс! 
може " Да сТееЧедействауКв°а.СИАЛИТтеа„аСе. "°°беЯИН»т “
Уреди "въпроса8^ ИСКаМ6 Да "°"итаме:

т
Шш

'■ V,
щ ■ ’’ - т кой трябва да

културния дом?От едно изборно събрание
Аз не зная (като 

топлодолчани, па затуй 
няма ли кой

делегат) какво 
м и самият питам:
да уреди този въпрос?

На предложените, кандидати 
Между предложените чети- чрез тайно гласуване, виза да 

рима са работници, четирима де и Общинската кандидацио 
зеъеделски производители и нна нонференция на ССРН

Инак изборите за

да отговоря на 
наистина

гати, с непосредствено гласу
ване бт трудещите се 

■даните в цялата община,' 
се проведат на 19 март.

■и праш
ите

четири жени. тези деле В. В.
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ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАД
СЛЕД ИЗБОРИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Необходимо о по-дейно 

внлючваие на гражда 

ните и трудещите се
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

ЩЕ НАБРОЯВА 70 ДЕЛЕГАТИ
Предвидено е Съвета на съюз, Съюза на социалистиче

сдружения труд да има и по- сната младеж, Съюза на оин-
мататък общо 34 делегати. дикатите и Съюза и а бойците

Ге ще бъдат делегирани на- в Обществено-политическия
кто следва: 18 от областта «а съвет ще излъчат общо 20
стопанството и финаноиите, 2 делегати, 
от образованието, науката и В такъв състав и със 70 но 
културата 1 от здравеопазване воизбрани делегати на 21.
то и социална защита, 7 от април, когато бъде учередена
ооластта на селсноотопан- новата Общинска скупщина,
ство, занаятчийството, гостил- ще поемат отговорността за
ничарството и съобщенията, по-нататъшното развитие на
нанто и 2 делегати от държав- нашата делегатска система,
ните органи и Обществено-по- За отбелязване е, че и до- 
литически организации. сегашната Общинска снупщи-

В Съвета на местните об- на в Димитровград също е
щности ще бъдат избрани 20 наброявала 70 делегати. Оба-
делегати и то: местната об- че новото е, че броят на де-
щност Димитровград ще излъ- легации се е увеличил. До то
чи 6 делегата, а всички оста- «а се стига вследствие преу-
нали ще делегират общо 14 стройството на организациите
делегати. на сдружения труд, местната

общност Димитровград и пр. 
щност Димитровград ще деле 
гира 6 делегати от съответни
те три делегации в Съвета 
на местните общности в Об
щинската скупщина.

Новото делегатско организи
ране е и з това, че всички 
заети в професионалните слу- 

Социалистическия жби на общностите на инте

ресите съвместно с трудещите 
се в обществено-политически
те организации ще имат една 
делегация и т. н.Състоялите се предкандида- 

ционни и кандидационни съб
рания на трудещите се хора 
и граждани в подружниците и 
местните организации на Со
циалистическия съюз в Дими 
тровград по-яоно показаха, че 
интересът за развитието на 
града, предимно за разрешава
нето на комуналните му про
блеми, е твърде актуален.

Но на тези събрания се по
твърди и оценката, че в изте
клия четиригодишен 
на действуване на делегатска
та система все още не е в 
достатъчна степен осъществе
на връзката между делегации
те и самоуправителната им ба-

Ако само 
1972

Д. С.посочим, че от 
До края на 1977 

са, чрез местно >
'не. събрани почти 8,5

година 
самооблага- АКТУАЛНО

„ милиона
динара, а от тях са изразходва 
ни за изграждане на улици 
2 милиона и 950 хиляди, за 
градската канализация 1 ми
лион и 58 хиляди, за районн
ия водопровод 675 хиляди ди-
осо3 и за материални разход263 хиляди, ще забележим, 
че 3 милиона и 500 хиляди 
динара са останали неизразхо
двани.

Към истинска 

работническа 

партияпериод

А ,с тази значителна сума,
възлизаща почти на половина
та от събраните средства от 
шестгодишно местно самообла 
гане, много повече е можало

Провеждайки в дело 
решенията на Десетия 
конгрес на СЮК и Сед 
мия конгрес на СКС в 
общинската партийна 
организация в Бабушни 
шка община се чувству 
ва ярка тенденция нъм 
попълване на редовете 
на СК с работници и 
младежи. В периода от 
1973 до 1978 година ор 
ганизацията е нараснала 
от 1Ю0 на 1480 души, 
или с 25,65 процента.

Броят на комунистите 
— работници и селско 
стопански производители 
в този период от 58/ 
е нараонал на 796, или 
с 26,25 процента. Също 
така и броят на мла
дите в СК е увеличен 
чувствително 
преди конгресите — с 44о 
души днес, или с 29,70 
процента.

Още един факт. за
служава внимание.

все повече се напус 
ска старата, отживялата 
времето си практика 
в СК да бъдат приети 
хора, които лично напи
шат молба и поискат да 
!влезнат в редовете на 
Съюза на комунистите. 
Днес обществено-полити 
ческите организации,пре 
димно Съюзът на мла
дежта и, сСРН предла
гат свои членове за 
приемане в СК.

Приемането в СК ста
ва системно и организи 
рано.

Разбира се. при това, някол 
но местни общности ще имат 
един общ делегат. Такъв ще 
бъде случаят с местните об
щности Прътополинци, Бребев 
«ица, Мъзгош и Моинци.

Обществено-политическите

за.
Безспорен е фактът, че бал- 

шинството граждани за първи 
път се запознаха с работата 
и дейността на местната об
щност в Димитровград. А то
чно нейната дейност беше 
във фокуса на интереса им.

Създадена през 1971 годи
на. когато започва да се съби 
ра местно самооблагане в Ди 
митровпрад. местната общност 
е направила значителна кра
чка напред в комунално уре
ждане на града - 
за редица улици, 
строежа на градската канали
зация. районния водопровод. 
В недостатъчна степен местна 
та общност е намерила път. 
начин и метод в провеждане
то на твърде значителната си 
роля- Като самоуправителна 
общност на трудещите се хо
ра и граждани, освен в разре
шаването на комуналните про 
блеми в града, тя се е недоста 
тъчно ангажирала в осъще
ствяването на 
от социално, културно и друго 
значение.

Естествено 
има и
причини. Между тЯх са ^недо
стигът на служба при общно
стта, слабата връзка с оста
налите
ски структури, недостатъчна
та активност на отделни лица 
в изпълнителните тела на ме
стната общност и прочие.

А всичко това пряко се е 
отразявало въР*У дейността и 
изпълняване на задачите й-

да се направи миналата и по
гиналата година, отколното 
ще може тази или през след
ващата.

Това нещо не може да се 
пренебрегне, въпреки че има 
и оправдателни причини. В 
много случаи не е можало да 
се намери организация, коя
то да строи градони улици. 
Има много неразрешени и 
имуществено-правни въпроси, 
които са също били спирачна 
за по-ефинаоното изграждане 
на улиците и канализацията. 
Скупщината на местната об
щност освен това е била на 
становище, че предимно тряб
ва да има изграждането на 
районния водопровод и с о- 
глед на това са в течение на 
1978 година необходими пове
че средства.

Всични тези причини заслу
жават внимание и са приемли 
ви. Но остава констатацията, 
а тя беше изтъкната на пред- 
кандидационните и нандидаци- 

събрания, че е трябвало

организации: Съюза на кому
нистите,

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА:

ГОТОВИ ЗА ИЗБОРИТЕизградени
започнаха В местните общности, основ 

ните и трудови организации 
в Босилеградска община при
ключиха подготовките за из
биране на членове на делега
ции за Общинската скупщина 
и скупщините 
вителните 
ресите, канто и за делегати 

Общественонполитичеокия 
съвет на Общинската 
щина.

Всичко е готово за успеш 
но провеждане на изборите, 
които ще се проведат след 
два дни. Този ден, на 19 март 

трудещите 
се и гражданите ще изберат 
към 1800 членове на делега
ции и делегати.

Изборните комисии в мест
ните общности, основните и 
трудови организации са създа
ли комисии и определили из 
бирателните пуннтове.

Обществено 
те организации в местните об 
щности, преди всичко пъР 
вичните партийни организа
ции на ССРН, поеха конкрет 
ни задачи от значение за ус 
пешно приключване на избо
рите.

Основната е на изборите да 
излезне максимален брой из 
биратели. Защото от това не
що до голяма степен ще за
виси и успехът на изборите.

политически- от 298
на самоупра 

общности на инте

на
снул-

големи нужди
онни
и можало да се направи мно- 

и по-качествено. 125 делегацииго по-вече 
Остава само да нонстатираме 
и твоа, че е необходимо и по- 

всички

за пропуските 
обективни и субективни

в

В. В.дейно включване на 
граждани и трудещи се 
определеяне на политиката а 
не само да оценяваме работа
та на делегациите и делегати
те, каото смо избирали, когато 
избираме нови делегации и де 
легати.

в
обществено-политиче-

ПРЕДЛОЖЕНИ 2000 КАНДИДАТИ 
ЗА ДЕЛЕГАЦИИ

А. Д. организации 
са зачитани

труд и трудови 
последователно 
изборните критерии. Сведения 
та показват, че всички събра 
ния И конференции са били 
добре организирани. На пред- 
нандидациОнните събрания и 
конференции (общо 155). ор
ганизирани от ОК на ССРН и 
Синдикалния съвет в община
та, са присъствувзли
от 8 500 граждани и трудещи

На състоялата се Общинска 
нонференция С младежката политиче 

ска школа, школата на 
самоуправителите, раз
ни курсове и семинари, 
подготвят младите за 
постъпване в редовете 
«а Съюза на комунисти

нандидационна 
Любен Величков, председател 
на ОК на ССРН в Сурдулишна 
община, изнесе доклад за хо
да на предизборната дейност 
за избор на делегации и де
легати на обществено-полити
ческите и самоуправител!ните 
общности. Изтъкна се, 
предизборната дейност в Сур
дулишна община започна на 3 
февруари и че в 
общности на преднандидацио- 

събрания присъствуваха 
Във всички 

общности са създаде- 
4 делегации, така че в 

местните об-

те.
че С такъв начин на при 

емане са подоичат норе 
ните на всеки опит за 
влизане в СК от кари- 
еристични подбуди, или 
за преследване на лич 
ни интереси, а широко 
се отварят 
младите 
селскостопански произво 
дители, носители на нови 
положителни тенденции,
борци за самоуправите- 
лен социализъм.

повече

19 местни се.
— В подготовката и в хода 

на изборната дейност особено 
пооветихме на из-

ННИТ0
2 300 граждани. внимание 

бора на правите хора, ноито 
'имат влечение към работата. 
С това обезпечаваме ефинас- 

начеотво на делегат-

местни вратата на 
работници ини по 

76 делегации на 763са е в иден ти рани
~1з1асГжГ; 1°21 чле- 

месната
на Съюза на комунистите и 

Съюза на боц

кост и
оките снупщини. Сега тази ра 
бота е по^леона, понеже има- 

опит от един изборен пе
риод на делегатските снупщи- 
1ки. А това означава много, по 
>неже делегатският начин 
работа може да се проверява 
и доизгражда в практиката — 
заяви в разговора пред избори 
те на делегати и делегации, 

ще се състоят на 19. 
20 и 21 март т. г., председа* 

на ОК на ССРН в Сур-

М0

С приемането на най- 
добри работници и сел 
сностопансни производи
тели СК 
се превръща в истинска 
работническа 
която в пълния смисъл 
на думата играе водеща 

в обществено-по- 
живот в об-

101 членове на на
Т-24 трудови организации 
делегации представляват вси
чки заети. В 25 пън <=е Фед“Ид 
пат 77 делегации с общо па 
членове. С други ДУ ми, в ор
ганизациите на сдружения 
тоуд се формират 101 деле-
Жйи с обш° 1 237членове.

общинатав

партия,
които

роля 
литичесния

телят „ _
дулица — АР- Любен Велич
ков. шината.

рани
Във всички 

ти, организации
местни общнос-

на сдружения
М. А.С. Мииич

„Техстилнолор" СТРАНИЦА 5В халите иа
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ТУРИЗМЪТ В ДИМИТРОВГРАДСНА ОБЩИНА (III)ОБЗОР

МОДНИ МЕСТА ЗА ОТДНХ И ПОЧИВНАГОДИШНИТЕ ЗАКЛЮЧИТЕ
ЛНИ БАЛАНСИ не на развойни програми и 

планове — може да започне 
развитието на туризма в об
щината. А туризмът може да 
стане наистина доходен сто
пански отрасъл за много гра-

■природни красоти — Д'РУГ0 ми* 
що няма.

Споменахме някои

Широки възможности за ра
звитието на туризма в Дими
тровградски община предлага 
и други местности, предимно 
пределите на Стара планина, 
поречието на Ерма с живопи- 
сания Погановсни манастир. А 
иогато става дума за близка
та околност на Димитровград, 
предимно се има предвид р.
Нишава, спортния център 
.Ларн”, „Манастирчето” и дру
ги местности.

Дерекулът с прекрасната р.
Ерма и от нултурно-историче- 
юка гледна точна Погановсни 
манастир, накто и лечебната 
Звонска баня, безспорно пред 
ставляват онзи район в общи 
мата с най-добри туристически 
възможности. Тук условията 
и възможностите за отдих и 
почивка са почти идеални. А 
с изграждането на пътя Суно- 
во — 3вонци тези местности 
сякаш ще се доближат и ще 
станат по-достъпни за туристи
те и любителите на природа
та.

Но не само съобщиелните 
връзки са решаващото усло
вие за развитието на туризма.
Необходими са още хубаво смисъл на думата. Смятаме, 
уредени обекти, в които път- че по въпроса за уреждане- 
нина да спре, да се нахрани то им решаващо влияние тря- 
и пренощува. За съжаление, бва да има организациите, за- 
засега все още не са предпри нимаващи се с гостилничар- 
ети мерки такива обекти да ство и туризъм, някои самоу- 
се построят, а този край да правителни общности на инте 
се уреди за туристически це- ресите, отдела за стопанство

при Общинсната скупщина и 
други заинтересовани.

Чрез ангажиране и изготвя*

райони
в общината, нъдето възмож
ностите за развитието на ту
ризма се откриват в правия

Пред трудещите се в основ
ните организации на сдруже
ния труд се намират занлючи 
тслните баланси за стопани
сването им през година,
газоира се, за деловите ре
зултати през изтенлата годи
на в общи черти се е знаело 
и преди разглеждането на за
ключителните баланси.

смисълът да се обсъждат 
деловите резултати за период, 
който е изтенъл преди прибли 
зително цяло тримесечие, е в 
достоверноста на цифренните 
поназатели. Точните 
сведения 
реално да се преценят пона- 
зателите, ноито имат решава 
що значение за по-нататъшно
то стопанисване.

А това са: производително
ст на труда, икономичност, 
ефективност, изпълненост на 
работното време, икономии на 
материали, средства и енер
гия» рентабилност, използвае
мост на основните фондове, 
отпусните по болест и пр.

Становището на Съюза на 
синдикатите 
данни да бъдат представени 
На трудещите се в такъв вид, 
че да бъдат разбрани напълно. 
Излишното обремняване 
ния” всъщност замъгляват не
щата.

Засега обаче 
ще на синдикатите все още 
има формата г“ 
кодто най-често не 
ва. Годишните заключителни 
балански се дават в таблици 
и графици без необходимите 
ясни и конкретни пояснения, 
така че трудно могат да се 
справят и самите икономисти,

а да не гоиорим за трудещи
те си.

Считаме, че ако препоръка
та получи цюрмата на зако
нно задължение, трудещите 
се ще могат компетентно и 
отговорно да пообсъдят все
ки показател, да намерят на
чини и да неоележат меро
приятия за качественото му 
изменение.

„Субективният фактор", на- 
нто често в периода на преди 
зборната дейност най-често се 
окачествяваше трудът на ра
ботниците и приноса на все- 
ни работник поотделно — ще 
задействува 
Цялостно бъде заангажиран. 
А един ох начините трудещи
те да се ангажират повече — 
е да знаят имено нан стопани
сват, нанви резултати пости
гат.

: 'рт. л .
/ 'мг

данни и 
дават възможност

по-пълно, ако
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Оттун произтича и възнагра
ждението според резултатите 
на труда. Ако резултатите на 
неговия труд самият той не 
види чрез различни показате
ли, ако те от него бъдат един 
вид „отчуждени", трудно ще 
бъде привличането му за по- 
голямо производство и по-до
бра производителност

По долината на Ерма: Идеални условия за отдих и 
почивна

; V

ждани в общината и за сама
та община като цяло. Затуй 
в средносрочната развойна по 
литика на Димитровградска об 
шина туризмът заема първо
степенно място. Сегашният 
момент е твърде подходящ 
да започне реализирането на 
част от заплануваното в тази 
област.

е всички тези

на тру-с ви да.
Ето защо. заключителните 

годишни баланси за изтеклата 
1977 година, следва да се пре 
дставят в достъпен | 
всени работник от материално 
то производство. В нашите об 
щини това изискване е още 
по-голямо, тъй като немалък 
брой работници са ненвалифи 
цирани и нямат необходимите 
икономически знания.

това станови- ли.
вид на Ано за момент „минем в 

другия край на общината 
еределите на Стара планина 
— ще намерим същото поло
жение. Преродата сякаш е 
създадена за туризъм, за от
дих, почивна и възстановяване 
здравето на хората. Но освен

на препоръка, 
се спаз- А. Д.

в

РЕЗУЛТАТИ на каучуноватапромишленост „димитров-

Ст. Н. На равнището на 

плана
СТОПАНСКА РАВНОСМЕТКА НА ОСТ „БОСИЛЕГРАД”

УСЛУГА“ С НЕЛОГАСЕНИ ЗАГУБИ99
★ НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТЧИТАТ 

СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
ТРУДЕЩИТЕ СЕ В Каучуковата Ано обаче погледнем осъще 

общ доход в 1977
промишленост 

„Димитровград” е осъществи
ла положителни резултати 
през 1977 година. В сравне
ние с 1976 година по обем 
осъществено по-голямо произ 
водство за 10 на сто 
за 26,5 на 

По трудовите 
добри резултати 
вени в цеха на гумени нишки, 
където производствения 
е надминат за почти 3 
Планирани са 318, а произве
дени 327 тона стоки. В трудо 
вата единица за обувки, пла- 

с положителен ба- тна и фолии са произведени 
4 174 тона стоки. С това про 
изводствения план е изпъл 
нен с 99 на сто по обем, от
носно с 97,3 на сто стойно
стно. Планът не е

Предприятието за производ
ство. оборот и битови 
„Босилеград" 
та (1977) година 
положителна равносметка. То
ва е от особено значение с 
оглед перспективните развой
ни възможности на тази орга
низация. Именно,
'през настоящите години пред
приятието трябва да реализи
ра редица нови развойни про
грами от значение за цялата 
община.

Тази организация, в чийто 
състав работят четири основни 
организации на 
ТРУД, е осъществила общ до
ход от 114 милиона динара. 
Тъй нато разходите 
нковането възлизат на 90 ми
лиона динара — доходът до
стига сума от 24 милиона 
«ара.

За личните доходи на работ 
ниците са заплатени 15,6 ми
лиона динара, а средният 
чен доход възлиза на 3 600 
динара. Във фондовете 
сени повече от 4 милиона ди
нара, което е почти два пъти 
повече в сравнение с 1976 го
дина.

ствения
година и го сравним 
ществения 
1976 година 
че е увеличен за 35,7 на сто. 
А това пръвенствено 
тат на икономисване и 
налите предприети стабилиза- 
зационни мероприятия в този 
нолектив.1 

Личните

донато във фондовете внесе 
2,1 милиона динара.

Също така добри резултати 
■постигна и ООСТ „Изградня".
През миналата година с 137 
работника тя осъществи общ 
доход от 14 милиона динара. ^
Разходите на стопанисване ч
възлизат на 5 милиона, а до- СКРОМНИ
хода на 9 милиона динара, ка
то във фондовете е 
повече

ди са били в разрез с осъще
ствения доход. Безспорно, ако 
не се предприемат някои по- 
решителни мерни, тази орга
низация занапред трудно ще 
може да разчита на успех.

услуги 
през изминала-

с осъ- 
общ доход през 
ще забележимсосъществи

относно е разул 
остасто.

единци най- 
са осъществ тази и РЕЗУЛТАТИ И НА 

ООСТ „НАПРЕДЪК" план 
на сто. доходи също беле- 

Ръст — 39
отделила 

от 2 милиона динара.
Успешните делови 

ти на тази организация 
дължат преди всичко на срав
нително високата производите
лност на труда. Това говори 
и за добрите й перспективни 
възможности в разгърщането 
'на строителната дейност и за- 
мената на нова работна ръка.

жат значителен 
■на сто. По този начин сред
ния личен доход в органи
зацията възлиза на 3460 ди
нара. Като такъв той е меж
ду най-добрите в общината, 
но все още за 15 
малък от средния личен до
ход в стопанството на репуб
лика Сърбия.

Изтъкнали 
нните

ООСТ за селскостопанска 
дейност и изкупуване „Напре- 

се дък" миналата година е при
ключила
ланс, но със твърде скромни 
резултати. При общ доход от 
31 милиона динара създаде
ли са разходи от 28 милиона 
динара и постигнат доход от 
3 милиона динара. За личните 
доходи на 26 работника са за-, 
платени 1,5 милиона динара, 
а във фондовете са отделени 
само 1 000 динара. Това гово
ри, че тази организация се на 
мира на ръба на рентабилно
стта.

Причините

резулта-

сдружения
на сто по

ло стопа-
осъще-

ствен в трудовата единица за 
технически стоки —
79,6 на сто по обем.
86,9 на сто стойностно. 

Успешно

бихме; че зако- 
задължения са увели 

чени дори за 57, 6 на 
Това зле

НАРУШАВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ 
НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

ди- само със 
относно сто. 

върху а-се отрази 
кумулацията, която еНай-слаби делови резултати 

през изтенлата година 
уиот за комунално-битова де- 
иност „Услуга". Общият до- 
ХОД възлиза ‘ на само 3, раз
ходите на 1,8, а дохода на 1 2 
милиона динара. Непогасеният 
дефицит е в размер от 307 
хиляди динара.

Наистина през миналата го- 
дина дефицитът е намален (в 
ту/ъ година е възлизал на 790 
хиляди динара), обаче 
не е достатъчно, за 
тази организация 
крака.

Главните

е стопанисвал и 
металния цех, в нойто 
е надхвърлен за почти 20 на 
сто.

ли- незна-планаима чителна.
са вне-

за незадоволява- 
щите резултати ;на ООСТ „На
предък" са повече, а ооновни 
те са в

А. Д.
„тигър" ПИРОТнедостатъчната изку

пвателна дейност. Поради 
лса на организираност вСични 
селскостопански излишъци 
селата от районите на 
'но и Лиоина не 

В тази ООСТ

РАДИАЛНИ ГУМИ И ЗА 
ТОВАРНИ КОЛА

ли-
„СЛОГА” И „ИЗГРАДНЯ” 

НАЙ-УСПЕШНИ В
Тлъми. 

са изкупени, 
трудещите се 

имат средно ,най-големи лични 
■доходи (4 830 динара). Наис
тина тук квалифицианната стоу 
ктура на заетите е добра, оба- 
че заплащането 
труд не е вършено

Индустрията за гумени про
изведения „Тигър” в Пирот 
планира тази година да осъще 
отви общ доход от 1,7 мили- 
она динара, за 400 
повече 
Новина 
програма

и това 
да стъпи 

на здрави
Показателен е 

ООСТ за С капиталовложения150 милиона
примерът на 

търговия и гост ил ни- 
чарство „Слога". Миналата го
дина на полугодието тази ор
ганизация има дефицит от 420 
хиляди динара. До края на го 
дината оборотът бе

от над 
динара, които на

скоро трябва да се усвоят, зна 
чително Ще се увеличи и до
ставката на гумени нишки и 
други произведения от произ
водствената 
гър

причини за дефи
цита са преди всичко в слаба 
та оборуденост на работилни
ците и недостатъчното 
«е на производствените 
1 кости на тази 
Тук също така 
Самоуправителния договор за 
разпределение на дохода. По
точно заплатените лични дохо-

милиона 
от миналогодишния, 

производствената 
ппаг,1^ на този комбинат 
представляват вътрешните гу 
ми за пътнически автомоби
ли , ноито ще произвежда 
вия , цех в Бабушница и ради
алните гуми с челичен нордом 
за товарни коли, които ще до
ставя фабриката от Пирот Д

на личния

'вала самоуправителния Дого
вор за разпределение на хода.

вУдвоен,
така че дефицита бе погасен 
и постигнати добри стопански 
резултати. С 99 работника тя 
осъществи общ доход 66 
лиона динара. Доходът

програма на „Ти- 
Димитровград”.

с износ „Тигър” 
еапечи 

мили- 
от за-

ползва 
мощ-

организация-
не е спазван

Счита -се |_ _____
през 1978'година да об 
валутни приходи от 240 
она динара. Две трети
планувания пласмент 
дестранния пазар 
говорен.

е спаз-

ми- но-до-
пък

възлиза на 11 милиона динара
на чуж- 

вече е до-в. В.1
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

НАШИ СЕЛА

Липинци - наскоро 

модерен овчарник
Село без селяни

ЛУКАВИЦА е ' отделена от ъвърждават и новопостроените
Димитровград само железопът седем километра междуселски •
ната линия- Други белези не 'пътища.

Тук някои хора се занима-съществуват, по които да се
различава селото от града. В 
Лукавица през последните го-

на крави.ват с отглеждане
Липинско поле. — д0 вче 

ра непозната котловина меж 
ДУ село Радейна и българо- 
югославската граница, на пет 
километра от Димитровград. 
Днес вече обект с повишен 
интерес в стопанските 
ве на общината, региона 
публиката. Името на 
ско поле се споменава 
позиум по овцевъдство. Към 
него са обърнати надеждите 
на общината.

Млякото продават на пазараТук сега работят 
гъ души, които се занимават 
с овцете. Това са овчари и 
помощници. А когато

около в Димитровград или го продини пристигат нови жители
дават на кооперацията. Земяот планинските райони и тук

строят нови къщи. Кореняци та обработват предимно сбъде те или преуреждат 1машини1.старитеготова овцефермата мисля, че 
тук ще работят над 50 души. 
Тук трябва да работят висо
коквалифицирани 
които добре познават 
въдството — | 
покрай радостите, които 
ни разправя и за трудности- 

които има овцефермата 
при раждането си...

къщи и тук строят нови, мо- Селскостопанският произво
дерни жилища. Няма домакин Борис Алексов с кого-плано 

и ре 
Липин-

дител
ство в селото, което няма ло то разговаряхме, от преди го-работници, не един член на работа в ед
на от трудовите 
на града. Селото има и мно 
го пенсионери. По този начин 
селото има малко селскосто- 

производители. И ся-

дини също се преорентирал 
само на животновъдство. От
глежда три крави и от мляко
то, което продава на ,,Сточар” 
взима добри пари, както ни 
каза и по 1500 динара на ме-

овце- 
назва Троян и

Троян Милошев организациина сим

цефермата , с оптимизъм гле 
дат към бъдещето. Тана каз 
ва Троян Милошев, и Мирча 
Димитров, пазачат

има

те, пансни
наш е село — без селяни.За овцефермата стават и 

интересни разисквания. Някои 
я хвалят, други отричат, а 
трети изчакват да видят как
во ще стане.

С чувство за раздвоение и 
ние навлезнахме преди, ня
кой ден на строителната пло
щадка на овцефермата. Сре 
щата с Липинско поле особе
но е изненадваща за ония, но 
ито мислят, че за отглежда
не на овце са достатъчни са
мо егрек и колибка. В огром 
ните хали двама души от еди
ния на друг край могат да 
разговарят само чрез довик- 
ване. Трафопоста и другите 
помещения приличат повече 
на промишлен обект.

сеца..на козете
Бъдещите промени в село

то не се очакват стихийно да 
дойдат. Местната общност по- 
влага уоилия селището да ор 
ганизира на съвременни нача
ла. Резултат на такава орга
низирана работа е 
ният
основното

Днес главна грижа на хора
та от Лукавица, безоглед да
ли са заети в града, или ра
ботят в селото, е да завър
шат моста и направят пътя за 
Горна Лукавица и Барйе. То
ва ще им облекчи да си пре
карат реколтата.

— Сега е главен проблем 
водата — казва той и бърза 
да не говори по този въпрос, 
като че иска да каже, че той 
не е компетентен. — Ние се
га караме вода в цистерни от 
Димитровград. За овцете е 
нужно около 5000 литра вода 
дневно. Още нямаме елек
трическо осветление. Но ми
сля, че най-трудното е мина
ло. Вече няма сняг, вятър, мра 
зове. Идва пролетта и се над
яваме, че работите за някой 
месец ще се приведат до
край-

дошел преди известно време 
от Бечей където бил на ра
бота. А когато се научил, че 
в неговия край се строи мо
дерна овцеферма 
там работата и със

напуснал 
съпру

гата си и двете деца постъпил 
тук на работа. Вероятно ут
ре, когато овцефермата бъде

построе- 
нов мост на реката при 

училище, това по- (Д. С.)

готова и други нашенци-спе
циалисти ще дойдат тук да 
потърсят работа.

Напуснахме Липинско поле. 
Довчера непознатата котлови 
на, днес е най-голям строите 

обект в общината. Ут 
вече убеде- 

стане овцеферма-пи- 
гант, която не само, че 
запази старите традиции на 
един край в овцевъдството, 
но ще подпомогне за развитие 
>на овцевъдството в региона и 
републиката на 
промишлени основи.

Казвайки това той ни сочи 
общината и всички ония, ко
ито от известно време пол- лен
звайни хубавото време, у- 
силено работят да завършат 
онова, което са пропуснали ’ ш
миналата година. На халите

окло 2000 овце,Тук има 
около 200 козе, 670 шилета. 
В огромните хали видяхме пъР 
вите, родени в Липинско по
ле — малки агнета. Раша Ни-

ре, в това сме

ще
те поставят покривите, под
готвят бетон и хоросан.колов. овчаря на първия ов

чарник, ни каза, че едно от 
тях, най-малкото е родено са
мо десетина минути преди ние 
да пристигнеме. Лежеше 
сламата, заградено от остана
лите овце и агнета...

Важното е, че хората от 
кооперацията начело с дирек 
тора Стоян Давитков и Йор
дан Маринков и хората от 
общината ни всички ония, но- 

вече са настанени в ов-

«V1", '
Новия мост на р. Лунавица

съвременни, :на .* *• * V ' <!

Б. Николов
Но когато бъде всичко 

готово — дава ни обяснение 
Раша — тогава няма да бъде 
така. Агнетата ще имат свои

СДРУЖАВАНЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ДИМИ 
ТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Ще се формира основна организация 

на сдружените кооперанти
помещения-

Раша Николов от Искровци 
занимава смного години се 

отглеждането на овце. Неговият 
Величко Миленковпомощник 

от Скървеница казва, че с 
нетърпение очаква деня, кога- 

бъде готова овцеферма 
път да покаже зна

ли, „Сточар", общината, бан 
ните).

Необходимо е да се знае 
и какви и кои

За сдружаването на частни 
те селскостопански производи
тели със земеделската коопе 
рация „Сточар1 в Димитров
град обикновено се работи по 
инициатива на обществено-по
литическата общност и орга 
низации, или пък регионална 
та стопанска камара. На та 
нива заседания се заемат о- 
пределени становища и тук 
се спират.

Като резултат на такава дей 
мост последното становище на 
специалистите в „Сточар" бе
ше, че на най-подходящ начин 
по-нататъшното сътрудничество 
ще се осъществи с формира 
нето на основна организация 
па одружените нооператори.

В материалите е изтъкнато, 
че е необходимо преустрой
ство на организацията. Освен 
това в тях се обработва как 
ви са целите на сдружаването, 
канъв е интересът на частни 
те производители и т.н.

В посочените материали е 
казано, че организацията на 
одружените кооператори тряб 
ва да има и трудови единици 
по районите в общината.

Има обаче и много неща, 
които все още не са уясне- 
■ни• Най-важното а това от 
1ношение е, че не се знае кан 
ще се обезпечат средства за 
създаване на организацията и 
кой с каква сума ще учас
твува (частните производитв-

то ще 
та и един 
нията и любовта си за отглеж 
дане на овцете.

капацитети 
ще се отделят от сегашните 
основни организации „Нишава" 
и „Търгокоп". Кадрите са съ
що въпрос, който все още не 
е решен, Има мнения, че тряб 
ва да се комплектува основна
та служба за помощ на селско 

производители,

с главнияСрещнахме се и 
на овцефермата. Това е Тро
ян Милошев. Той казва за се
бе си, 
вител, 
димите
де ръководител на 
Той има само полувисше сто 
ланско училище, а на тов 
място се предвижда човек с 
високо образование.

че е временно упра- 
необхозащото ня^а 

квалификации да бъ* 
този обект.

стопанските 
формирана неотдавна, и да се 
включи работата на бъдеща
та ооновна организация на 
одружените кооператори.

Трябва да кажем, че все 
още има недоразумения меж 
ду двете основни организации 
при „Сточар" — „Търгонооп" 
и „Нишава”, във връзка със 
създаването на споменатата 
основна организация.

Все докато тези дилеми не 
се разрешат не могат да за
почнат и конкретните разгово 
ри с частните селскостопански 
производители, за да им се 
предложи определен вид съ
трудничество.

Всичко досега казано ясно 
говори, че към сдружаването 
се върви с доста бавни кра
чки. Много неща все още не 
са получили определена фи
зиономия- Но сигурно е, че 
нещата трябва да се ускорят. 
Това е необходимо и за ча
стните производители, и за но

ДИМИТРОВГРАД

Изкупуват се 

агнета за Итали
анския пазар

От началото на годината до 
сега кооперация .Сточар 
Димитровград е изнурила 
частните селскостопански пр 
водители 5 хиляди агивта. по 
40 динара за нилограм живо 
тегло за домашния пазар.

на сезона ше се 
изнесат на италианския паз^’ 
и 3000 агнета от собствено 
производство.

в

До края
операцията.

А. Д.
„Градня" ча работаРаботници на

А. Д-
СТРАНИЦА 7
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОН НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

НАСОЧЕНОТО СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕД 

НОВИ ЗАДАЧИ
— За тези специалности ня 

в о-
Южноморавсни регион вече 
се водят разговори нанви спе 
циалности ще се организират 
в училищата на тринадесетте 
общини, като се изхожда пре 
ди всично от кадровите по
треби на организациите на 
сдружения труд. До начало
то на май тази година тези 
въпроси ще бъдат уточне
ли. Съгласно това, точно ще 
се знае начина, на който ще 
бъде реализиран втория етап 
на средното насочено образо
вание и в средношколския об 
разователен център в Босиле 
град.

В досегашните договори 
ма директорите на всички сре 
дни училища от общините в 
региона е постигнато съгла
сие в осъществяването на 
втория етап на средното на
сочено образование да се внл 
ючат всички основни и тру 
дови организации. Само по 
танъв начин ще се създадат 
условия за организиране на 
онези специалности, необхо 
дими на сдружения труд в то 
зи регион. Същевременно 
новата система на средното 
образование предлага широ
ки възможности учениците 
да избират бъдещата си про 
фесия и да се обучават чрез 
практическа работа в оонов- 
ните и трудови организации.

Според първите анализи 
в средношколският образова
телен център в Босилеград и- 
ма обучение по строително- 
технически, зоотехнически, дър 
вообработваеми и още някои 
други специалности.

На проведеното през мина
лата седмица заседание на 
Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград наширо
ко и организирано се развива 
ло усвояването на задачите, 
произтичащи от втория етап 
на средното насочено образо 
)вание. Това бе добре обми
слен и засега единствен по
чин на ло-непосредствен и 
конкретен начин да се поя
снят изискваниятао т насочено 
то средно образование. Съ
щевременно бяха посочени 
и проблемите, с които ще се 
срещне образователния цен
тър за насочено образование 
„Иван Караиванов" в Бооиле 
град — единственото средно 
училище в общината.

На заседанието се изтъкна, 
че първият етап на средното 
насочено образование в обра 
зователния център в Босиле 
град главно успешно е осъ 
ществен. Това представля
ва значителен напредък в 
преустрояването на средното 
образование.

По-конкретно за положение 
то на средното образование 
в Бооилвградена община (в 
светлината на втория етап 
на средното насочено об ра 
зование) говори АСЕН СТОЕВ, 
директор на образователния 
център- Между другото той 
изтъкна, че средното насоче
но образование определя и 
162 специалности, (групирани 
в осем области), които могат 
да се изучават от учениците. 
В самоуправителната общност 
за насочено образование >в

ма да има трудности 
безпечаване на преподавател 
сни кадър- Също тапа и за 
организиранего на 
ствения ученически 
се намерят съответни реше
ния в нашата и в съседните 
общини. Най-голям проблем 
е липсата но достатъчно и 

помещения- Сгра

производ- 
труд ще

подходящи 
дата на образователния Цвн‘ 
тър в сегашното си състояние 
не изпълнява условията за
тази цел — изтъкна Стоев.

В разискването ои ЛЮБЕН 
АРООВ, просветно-педагогиче
ски съветник 
ализирането на втория 
на средното насочено образо 
вание в сегашния момент най- 
съществено е учениците по 
обентивни научни начини да 
се насочат в избирането на 
бъдещата си професия- И вто
ро, да се осъществи взаимно 
сътрудничество на училища
та и организациите на сдру
жения труд. Защото производ 
ственото обучение на ученици
те в сдружения’ труд е оонов 
ното изискване на втория етап 
на средното насочено образо
ван и!е|.

На заседанието бе заключе 
но в решаването на пробле
мите в средношколския обра 
зователен център, в Босиле 
град, свързани с усвояване
то на втория етап на насоче
ното образование, да се вклю 
чат всички общественонполити 
чески организации в номуна-

каза, че е ре- 
етап

глава (бронз)Душан Доннов:

Преглед на „Мост“
ГЕРОВ, разказът „ЛЮБОВТА 
Е БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ” от 
ХАРАЛАМПИ ИВАНОВ и раз
каза „ПЕНСИОНЕРЪТ" от ДЕ
НКО РАНГЕЛОВ.

В рубриката „ОБЩЕСТВЕНИ 
ВЪПРОСИ" е публикувана ста
тията на ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ: 
.ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА”.

В рубриката „ПЕДАГОГИЧЕ^- 
СКА ПРАКТИКА" МИЛОСАВ 
Й. ПЕТРОВИЧ пише за: „ТИ- 
ТОВАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА МИ 
СЪЛ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ". Д-р СПАС СО
ТИРОВ в статията: „ИДЕЙНИ
ТЕ СЛАБОСТИ НА УЧЕБНИЦИ 
ТЕ ПО БИОЛОГИЯ” посочвай 
ки обективните и субективни 
причини отправя твърде сери
озни упреци на нашата учеб
на литература по биология-

В рубриката „По НАШИТЕ 
КРАИЩА" СТОЯН ЕВТИМОВ 
пише за планинското възви
шение „СОВЪРШЕЦ". намира
що се на 20 км. от Босиле
град.

Обявен е и МЛАДЕЖКИЯ 
ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОН
КУРС на „МОСТ"

Тези дни
„Мост", книжна 49. Публику
вани са материали, обхваща
щи обществени, политически, 
културни въпроси и пр.

Тъй нато тази година се на
вършват 50 години от VIII ко
нференция на загребската пар 
тийна организация в списани-

излезе от печат

ето е поместен съдокладът «на 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО: ЗА ДЕЙ 
НООТТА НА МЕСТНИЯ ПАР
ТИЕН КОМИТЕТ В ПЕРИОДА 
ОТ ЯНУАРИ 1927 ДО ФЕВРУ
АРИ 1928 ГОДИНА. С този съ 
доклад Йосил Броз се проявя 
ва срещу фракционния «док
лад на мнозинството" на Ос- 
мата конференция проведена 
през нощта срещу 26 февру 
ари 1928 година.

В рубриката „ПРЕД КОНГРЕ 
СИТЕ НА СЮК” е публикува
на статията на МИРКО ПОПО- 
ВИЧ: „СИСТЕМАТА НА СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКАТА САМОУПРА- 
ВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И РО 
ЛЯТА НА СЪЮЗА НА ЮГО
СЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ". По 
пович
Съюза на комунистите 
темата на 
самоуправителна

та.
В. В.

РЕФОРМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СЪГЛАСУВАНЕ С ИНТЕРЕСИТЕ НА 

СТОПАНСТВОТО
★ ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРАКТИКА

ДОБРИ
„Ролята напише, че:

Миналата година във всички 
средни училища в Република
та започна конкретно прило
жение на новата учебна про
грама в средното образование. 
'В първата фаза за насочено 
образование училищата бяха 
изравнени при записването на 
учениците.

Вече свободно може да се 
отчете, че тази фаза на преу
стройство в средното учили
ще успешно е проведена. На 
ученици, родители и препода
ватели бяха разяснени целите 
на реформата.

На неотдавна състоялата се 
избори о-отчетн а конференция 
на СК в Димитровград тази 
оценна бе потвърдена. Съюз
ът на комунистите дейно под
помогна осъществяването на 
първата фаза на средното на
сочено образование. Именно, 
комунистите съдействуваха за 
изграждането на ясни идей- 
ночтолитически становища по 
въпроса на организиране на 
производствения и обществе
но-полезен труд на учениците.

Във втората фаза за насо
чено образование в средните 
училища, озовала се в центъра 
на сегашното внимание на пре 
'подаватели, родители и уче
ници, този принцип трябва да 
намери конкретно приложе
ние.

ло е и явления на формали
зъм 
дейност.

Очевидно, предстоящите ра
зисквания по прилагане на вто 
рата фаза на средното 
чено образование, 
да бъдат само обект на инте
рес сред прооветните работни
ци и родителите на ученици
те. Стопанските организации, 
'(които най-мнопо се нуждаят 
от кадри), следва повече да 
се ангажират за насоченото 
образование. Именно те трябва 
да имат решителната

в сис- 
социалистическата 

демокрация 
най-добре може да се схване, 

се изхожда от основата 
на нашата обществено-иконо- 
мичесна и политическа систе
ма".

подход към тази вид организиран 
по повод Деня на младостта 
и с цел да подтикне и насъ
рчи младежта към творческа 
дейност.

ако
насо- 

не бива
Тази книжка на списанието 

е илюстрована с репродукции 
«а Димитровградския художник 
ИВАН КОЛЕВ.

Факт е обаче, че в Дими
тровградска община,
-впрочем и в повечето общини 
на Републиката, твърде бавно 
се разработват и прилагат при 
нципите на свободна размяна 
на труда. Без оглед дали това 
ще стане в рамките на са
моуправителната общност на 
интересите за образование или 
в непосредствена връзка с ор
ганизациите на 
труд.

Първите опити и резултати 
на производствена практика 
на учениците в организациите 
на сдружения труд пък показ
ват, че младите твърде уопе- 
шно се справиха с възложе
ната им задача. В тази насока 
обаче не воички възможности 
са използвани докрай, а има-

В рубриката „НАУКА” 
местени трудове, ноито 
оняват научната истина за 
щността и последиците на 
Сан-Стефанския мирен дого- 
®°Рот 1878 година. Д,р МА- 

ПАНДЕОКИ пише за: 
„БАЛКАНИТЕ И МАКЕДОНИЯ 
® !ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПЕЙ 
СКИТЕ СИЛИ ПО ВРЕМЕТО НА 
ИЗТОЧНАТА КРИЗА 1876 —
гт|1дн\/и^^А"' Д-р МИЛА'Н инмкун помества труша-
ВЛИЯНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА 
НА САН-СТЕФАНСКИЯ МИ
РЕН ДОГОВОР И БЕРЛИН- 
°КИЯ КОНГРЕО ВЪРХУ ОТНО-, 
ШЕНИЯТА МЕЖДУ СЪРБИЯ 
И БЪЛГАРИЯ (1878 — 1912 г) 
,,^„Р^брика .ЛИТЕРАТУРА Й 
ИЗКУСТВО" са поместени: ра-
НиЙопппТИ^ВА" от СТЕФАНстойЯ?Вянков°тв<>рения от 
ДЪР дънков ’

са по 
разяканто

съ- шю**;...
дума,

нога се касае за определяне 
специалностите, които 
изучават в средното училище.

Още повече, че занапред 
образованието

ще се

сдружения в
на Димитров

градска община, намесата на
стопанството ще бъде още 
по-голяма, тъй като трябва да 
се решават редица материал
но-технически въпроси, об
ременяващи образователното
дело.

АЛЕКСАН- 
и МИЛОРАД

Ст. Н.
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БОСИЛЕГРАД

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ НА МЛАДЕЖТТА 
СКИЯ ЦЕНТЪР

ПРЕД ПРОЛЕТНИТЕ ЗАЛЕСИТЕЛНИ АКЦИИ
в СРЕДНОШКОЛ- Горансше бригади - врагове 

на ерозиятаГрамота за успешна 

дейност ★ ГОДИШНО В ОБЩИНИТЕ, В КОИТО ЖИВЕЕ БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОДНОСТ, СЕ ЗАЛЕСЯТ НЯКОЛКО СТОТИНА 
ХЕКТАРА ПУСТЕЕЩИ И ЕРОЗИРАНИ МЕСТА

Това движение в Босилеград- 
сна, Димитровградска, Бабуш- 
«ишна и Сурдулишна община 
има богата традиция и ценен 
опит във възвърщането на го
рския живот в пустеещи и 
ерозирани места.

Само в течение на минала
та година в Сурдулишна об
щина са залесени над 100 ха 
голини. Не по-малки площи са 
залесени и в Босилеградсна, 
Димитровградска и Бабушниш- 
ка общини.

Радостното в тези акции е, 
че централното ядро предста
вляват младите — средношко
лци. работници, селскостопан
ски производители, ученици от 
зирани в младежни горански 
бригади, ежегодно в тях се 
провеждат съревнования по за 
лесяване.

Всяка година на 4 юли край 
живописното Власинско езеро 
се устройва горански събор, 
на който се отчитат едного
дишните постижения на гора- 
нските организации и се про
възгласяват най-добрите общи 
ни в СР Сърбия- Тук съще
временно се изпълнява бога
та културно-забавна програма.

Тази година ще бъде изклю 
чителна и по факта, че за 
пръв път в СР Сърбия акци
ята „Власина 78” ще бъде 
съюзна акция на гораните, на 
която ще участвуват млади 
от цялата страна. Предвижда 
се залесяване на няколко сто
тина хектара обезплесени пло 
щи.

На проведеното през ми
налата седмица заседание на 
Републиканската конференция 
на Съюза на социалистическа 
та младеж, на младежката 
конференция в юбразо-вател- 
ния средношколски център 
„Иван Караиванзз” в Босиле 
град бе присъдена грамота. 
Това високо признание, полу
чено за осъществените резул 
тати във всички области, 
прие НОВИЦА ИВАНОВ, пред 
седател на младежката конфе 
ренция в образователния цен
тър-

Трябва да се изтъкне, че 
това признание младежите и 
девойките в образователния 
център в Босилеград наистина 
са заслужили. Техните орга
низации са били най-дейни в 
цялата община. През изтекла 
та година те са участвували 
в редица трудови акции, и 
са дали няколко хиляди до
броволни трудочаса. Между 
доугото са успели да залесят 
десетки хектара ерозивни пло 
щи. участвували са в изграж 
дането на Спортно-рекреаци- 
онкия център в Босилеград.

в почистването на Добродолока 
та долина и др.

От значение са и постиже 
нията им в идейно-политиче 
ското образование. Тук е ус 
пешно организирана и прове 
дена Младежката политическа 
школа на вестник „Борба”, 
марксисткия кръжок и други 
съответни образователни фор
ми.

И извънучилищната дей
ност на младежите и девой 
ките в образователния средно 
школски център е била раз 
нообразна и съдържателна. 
Тук преди всичко трябва да 
се посочи ангажирането им 
в разгъРщането на културно- 
забавния и- спортен живот 
в града. Почти на всяко орга 
низирано общинско търже 
ство те са били главни носи
тели в културно-художестве
ните програми.

Ето защо полученото приз 
нание може да бъде още по- 
голям стимул за предстояща 
та дейност на тази младеж 
ка организация- • ***. '*

в. в.

МЛАДИ ПОЕТИ

ФЕВРУАРИ ■1*4
■ - -

Г-О’

Предпролетните дни в мно
го горански бригади и общи
ни се ползват за подготовка 
на пролетните акции по зале
сяване, които и тази пролет 
ще бъдат интензивни.

Акции по залесяване се очакват и тази пролет '^п^нГще бъТЛз^ве^.
ждане на залесителни акцииМ 
от Движението на гораните.^

Бих,
тъй много ми се иска 
и всичко бих дал, 
ей сега да подухме силен вятър 
и снеме синия шал 
от главата
Да видя размърсспи

Бих. . .
Ох не, по-добре зимата да мине 

би без шал тя ще настине?

на едно момиче.
Хубавите пролетни дни по тра* 
диция се ползват и за прове- Ст. Н.КОСИ.

Клубът ще се абонира и на 
ежедневния и периодичния пе
чат.

БАБУШНИЦА

СЪЗДАДЕН МЛАДЕЖНИ КЛУБможе 
Уви, любовта не 
подухна 
отлетя

В клуба ще дежурят учени
ци, а ще работи всеки ден от 
8 до 18 часа и ще се превър
не в място, където учениците 
ще могат в да оползотворят 
свободното* си време.

в календар, 
__ и ей го на,

гледа
силен вятър клуб ведно ще се ползват и 

за уреждане на ученическата 
многотиражка „Поглед” и за 
нуждите на 
ция-

При гимназията ,,Вук Кара- 
джич” в Бабушница тези дни 
е създаден 
Помещенията

синият шал. . .
февруари! младежки клуб. шахматната сен-Благодаря ти. м. А.на младежкия

РЕКОЛТА дят, за да вържат два
та края-

През цялото си шко
луване обаче Милчо е 
отличник. Краде часове 
от съня си. но редовно 
и приложно учи. Такъв 
е и сега във Враня- Тук 
е при роднини на свар- 
тира, парите недостигат, 
но общността, според 
възможностите си му 
помага.

През свободните дни 
Милчо отива на село и 
помага на майка си.

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

В поотоянна борба с трудноститеГледам те, житие, 
с класове гучии, 
как вятърът 
слънцето 
че днес 
над

Гледам те, житие, 
и радост ме изпълва 
със сърце те 
и в душа

те люлее
Милча Маков ог се

ло Горна Любета по
учи в сре 

насочено учи- 
във Враня. Преди

сякаш знае, 
последен ден настояшем 

диототебе грес.
ли ще
това като отличник 
завършил основното 
образование в родното 
село.

Наглед

е
си

милвам
нищо необик 

новено, за да привлече 
Но има ко

те пося. — Моето желание е 
да завърша виеше обра- 

Голямо жела- 
и да стана 

на Съюза на ко- 
Младижката

погледа ни.
което плени в този *<с комбайн зование. 

ние имам 
член
мунистите. 
дейност ме привличт — 
заявява той-

иго,
младеж. Това е неговата 
решимост да се шнолу- 

огромни- 
трудно- 

се облъс

кани М 
л ок ося. . •

Утре се 
да те

ва, въпроки 
то материални 
сти, с които

Колко ли само
в тебе внесох 

зной едро
си сигурност. На невръ
стните си плещи поема 
част от отговорноста за 
семейството и с майна 
си денонощно се тру-

труд 
със
сега е време, 
в дуига

наНаистина пример 
извънредно трудолюбие 
и на време осъзнал пра
вия път в живота мла
деж. А. Антимов

нва. ..
Осемгодишен Милчо • 

остава без баща. В ав
тобусната катастрофа

Бесма кобила завина
ги загубва материалната

с ведро.ми
наТодор Момчилов
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ЗВОНСНА БАНЯ НОМЕНТАРСИГНАЛИ

НЕЗАКОННОТО СТРОЕНЕ 

ВЗИМА РАЗМАХ
Обезпечени средства 

за хотел-ресторантПътищата
са то общини в СР Сърбия, 1° 

милиона отпусна нредит Бел- 
прадената основна банна в Пи
рот, а останалата сума ще 
бъде обезпечена от други ин
веститори на проента.

Новият хотел-ресторант 
Звонсна баня шв заема площ 
от 2 676 мвадратни метра, а 

100 легла. Ре-

Безправното строителство в Бабушнишиа общи
на не стихва. Дори показва тенденция кт,м увеличе- 
ние.

условияНалице са всички 
да започне строежа на хо
тел-ресторант в Звонсна ба
мя- Приключени са разговори- 

закръгляне на фина-
Именно през изтеклата 1977 година, строителна-

вГания ПзаЧсъбарянеУнаИ1незанош,оН^10стровниа обекти!

Г. ГшПЬГТГш*. Аве6Ис Е". бсТчветГ с
по 2 000 динара и т. н.

Но и покрай това — строенето без разрешение 
расте. Една от причините за това явление, е и новият 
проектозакон според нойто „дивото' строене трябва 
да се третира нато углавно деяние. Знаейки нанво не
що може да представлява това - бабуашишвите стро
ители, не губят време, а бързат час по-сноро да си 
издигнат иъщи, дори и да платят глоба.

Въпрени че размерът на глобата за 
строене се движи от 2 000 до 20 000 динара над 
3 500 динара глоба не е наложена иито на един от 
незаконно строещите.

Може би и това е една от причините, 
може да се спре незаконното строителство.

Другата причина е там. че все още е слабо 
сътрудничеството на строителната инспекция и съди- 

нарушения- Не се действУва бързо и енерги
чно и в повечето случаи 
място след като обектът е вече готов. Естествено, в 
такива случаи последват разни интервенции същият 
да не се събаря, защото са вложени големи матери- 

средства а притежателят е без жилище и т. н. 
Незаконното строителство създава големи гла- 

воболии. След нато няиои 
обеити се „озакоият” — притежателите им започват 
да упражняват натиск за приключване нъм токовата 
мрежа, търсят вода и др. необходими номунални ус
луги, нато по този начин обременяват и без това 
градоустройствено неуредената Бабушница.

От гледна точка на хигиена охрана, незаконно 
построените обенти също представляват опасност, тъй 
нато Бабушница още не е напълно разрешила въпроса 
с водоснабдяването и канализацията.

Нато задача номер едно се налага превентивно 
действуване на строителната инспекция, по-тясно 
сътрудничество със съдията за нарушения и др. ком
петентни органи. Необходимо е градоустрояване на 
Бабушница, с ноето много от възникващите въпреи ще 
бъдат разрешени.

разровени те около 
нсовия цикъл и както се оча
ква. изграждането ма този ва
жен гостилничарско-туристиче- 
ски обект ще започне още в 
настоящата година.

в

Едвам сега когато 
престанаха снеговале
жите, може да се ви
ди колко са сериозни 
вредите на пътищата 
в Босия е градска общи
на, вследствие на зем
ните мразове и употре 
бата на сол.

Асфалтното шосе от 
Босилеград през Власи
на, вследствие на зим- 
телна връзка на общи 
ната с вътрешността — 
е в най-лошо състояние. 
Почти по цялата му дъл 

са създадени о- 
дупки, които не

ще разполага с 
сторантът ще има над 120 ме
ста, малка зала с 40 места и 
'кафене с 80 места.

В състава на този обект ще 
се строят и два басейна, пред 
вижда се да бъдат уредени и 
зеления пояс и парнинг-плаца 
с щ,т до хотела.

на тозиЗа изграждането 
най-голям гостилничтрски обе
кт в Бабушнишиа община ще 
бъдат изразходвани 32 милио
на динара.

динара
ще отпусне Фондът за насър
чение на стопански изостанали

V*

Около 12 милиона незаконно
М. А.

■т че не

■ ■ 
-V

?>■
! .V

жина 
пасни
успяват да избегнат и 
най-предпазливите воза- 
чи. На много места ас
фалтното плато вече лип 
сва.

ята за
инспекцията излиза наг

. и»

ални
' :

игТТ- ч-л
от незанонно застроените

Не по-малко трево
жат и локалните пъти
ща: Босилеград — Тль 
мино и Босилеград — 
Любата. Поради непре
къснати свличания на 
скали и пръст, на мно 
го места шосетата са 
стеснени. Също така са 
създадени опасни вдьлб 
натини, през които поч 
ти е невъзможно да 
се мине с леки коли.

4!-V1
о.»:4’

В | Ц
V

ж™1 ЩЯ шЗа отбелязване е. че 
за унищожаване на пъ 
тната мрежа в община
та са допринесли и теж 
ките моторни возила и 
машини на 
строителство „Морава”, 
която строи обектите 
от втория етап на ВЕЦ 
„Власина”,

ш ш * гт М. А.
Околността на Звонсна баня

ООСТ за
НА ЗДРАВНИ ТЕМИСУРДУЛИЦА

Пролетна умораКооперативните 
домове не служат 
за предназначени
ето си

Основният проблем е. 
че пътното п редприя- 
тие от Враня. което 
стопанисва пътищата в 
Босилеградска община, 
не предприема мерни 
навреме да ги санира и 
поддържа. Разбира се, 
за тези цел то разпола
га с предназначени сред 
ства и със съответна 
механизация. Сигурно е, 
че само няколко ликьо
ри, които поддържат 
пътищата в съществе
но не могат да изменят 
положението. Ето за
що възраженията към 
пътното предприятие са 
все по-чести, а и Излъл 
нителният съвет на ОС 
в Босилеград разгледа 
този проблем.

Някои животни пренарват зи
мата в продължителен сън и 
в рязко намалени хранителни 
потребности. По такъв начин 
през преходно бедната на ра
стителност природа те са си 
осигурили правото на просъще 
ствуване през този сезон. При 
човека не е така. Той е не
прекъснато активен — и през 
зимата обича белите простори, 
тихите разговори край огнище 
то, веселия глъч на децата 
по пързалките. Но нима чо
вешкият организъм не изтър
пява повратностите на заоби
калящата го среда? По отно
шение на трите основни вида 
храна — да. Подносът на бе
лтъчина, въглехидрати и маз
нини обикновено остава непро 
менен и градивните, енергийни 
процеси имат желаните веще 
ства. Това, което не достига 
за омбенното равновесие е 
контрастът в нуждата за вита 
мини.

жълтък, в маслото. Настъпва 
относителен недоимък и оби
кновено в преходния 
човек е изконсумирал своите 
запаси
витамини. Логична последица 
от този недостиг е появата на 
редица оплаквания, които че-

тиненият свят и ведростта на 
слънчевите дни, се съпрово
жда от активизиране на реди
ца физиологични процеси в 
хората. Повишена обмяна на ве 
ществата. повишеният тонус 
на нервната система и жлези 
те с вътрешни секреция п.ооти 
чат на фона на вече поотсла 
нал през зимата организъм и 

с това се усилва жаждата за 
светлина, за въздух и про
стор.

сезон

от мастно-разтворими

На последното заседание на 
Секцията по селскостопанска 
дейност и село при Общин
ската конференция на ССРН 
в Сурдулица бяха водени ра
зговори за кооперативните до
мове на територията на об
щината. Всъщност членовете 
на секцията си припомниха на 
някои от по-рано приети за
ключения-

На територията на Сурдули-

шка община съществуват 11 
кооперативни дог 
чето от тях най-малко служат 
за целта, с която са строени. 
В твърде лошо състояние са 
кооперативните домове в То
пли дол, Власина и други ме
ста.

сто означаваме като пролетна 
умора. Човек става отпаднал, 
чувствува мускулна слабост, 
раздразнителен е, а сънят му 
— неспокоен. Тези прояви са 
по-чести при състояния на по
вишени потребности от витами 
ни, което е при физическо и 
умствено напрежение, бреме 
нност, остри стомашно-чрев 
ни и чернодробни заболява 
-ния и особено ако те са тре 
тирани с антибиотици. После 
дните

Как да се спасим от проле
тна умора? Храната трябва да 
бъде витаминозна, като 
повишени нужди да се прибя 
гва към витаминни концентра
ти. Практически това се пости
га с поднасяне на повече пре 
сни зеленчуци на трапезата. 
Тя трябва да бъде богата на 
спанак, магданоз, салати, ко
прива, лапад и др. Трудно е 
да се запази витаминното съ
държание по време на нули- 
нарката обработка на хранител 
ните

при

мове и пове-
унищожават чревните 

бактерии, които са доставчици 
на значителна част от необхо
димите витамини В2 и Вб, ни
котинова киселина и др.

Витаминното обедняване на 
хранителните 
'пролетта променя 
сили на организма, понижава 
имунитета към инфекции. При 
това и биологията на защит
ния епител на дихателната и 
храносмилателната система 
страда. Появява се увреждане 
на съединителната 
съдовете и епителът престава 
да бъде надеждна бариера за 
болестните причинители, 
това напролет зачестяват ос
трите простуди и инфекции.

Все пак

Без съмнение, за по
следиците по безопасно 
стта на съобщенията е 
отговорно преди всичко 
това предприятие.

Човешкият организъм е изгу 
бил способност сам да произ 
вежда витамини и затова си 
ги набавя чрез плодовете, зе
ленчуците, млякото,. маслото, 
яйцата и т. н. Тяхното вита
минно зъдържание е промен
ливо и това често води до ви 
таминен глад. 
при липса на пряона растите
лна храна и при неправилната 
й обработка и консервиране. 
Нашият организъм не може да 
складира в себе си водно раз 
творимите витамини ,,С” и ви
тамините от групата „В”. Оота 
налите

В. В. Особено в лошо състояние 
се намират онези помещения, 
които са предоставени на ме
стните общности на ползване. 
Затуй местните общности' би 
трябвало 
акции по поправката на тези 
помецения, да обезпечат сред
ствата и да преустроят домо
вете, за да съответствуват за 
предназначението си.

продукти през 
защитните продукти. Това налага то 

плинната обработка да бъде 
краткотрайна и при ограничен 
нонтант с въздуха, което сеДа организират
постига с херметизирани съдо 
ве. Повечето витамини 
билизират със слаби

Той настъпва се ста-тъкан и
органи

чни киселини (оцет, лимонов 
сок) иЗа- се унищожават в нон-Да напомним, че в средно- 

срочната програма по разви
тие на местните общности до 
1980 година е назано да обез
печат помещения за организи
ране на съвещания на обще
ствено-политическите организа 
ции, а с тази акция такива 
помещения могат да се обез
печат.

такт с алкализиращи вещества 
(хлебна сода) и пр.пролетната умора 

'не е само състояние на 
минен недоимък- Има

— мастно разтворими, 
се натрупват като запаси пре
димно в черния дроб. Но и те 
не са неизчерпаеми.

През зимата витамин „А” се 
ненолнократно по- 

в яйчния

Необходимовита 
нещо,

което засяга приспособяване
то на организма към 
ки изисквания- Съживяването 
на природата, изразено 
пъпването на храсти и дърве 
та, с раздвижването

е човек да се 
възможноститесъобразява с 

на овоя организъм и през про 
летта да се наложи

по-висо-
режим на 

и сън.
с на- достатъчна отморасъдържа 

малко в мляното,С. Микич
на живо- Д-р Б. Г.
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бележка I

Фабрики в космосаПожари ЛЕСНОТО НА БЕЗТЕГЛОВНОСТТА
(-Продължение от миналия брой.)

И трите основни фактора 
за замръсяването отпадат при 
условията в Космоса. Там все 
ни метал или сплав може да 
бъде разстопяван без какъв 
то и да е тигел,, без да се 
допира до друго вещество, 
поддържан, движен или изте 
глян под влиянието на маши 
тни полета. Гювърхмосното на
прежение на материала дава 
'Възможност да се образуват 
сачми или 
'не с газ

Обаче опити от този род по 
казаха, че нашите познания на 
екзотехнология (извъ'зем,ната) 
все още не са пълни. Доено 
ро металурзите считаха, че 
в Космоса могат лесно да 
се образуват идеални кръг 
ли сфери. Но при конкретни 
те експерименти по повърх
ността се образуват кристал 
ни покрития, които пречат. В 
овободно плаващи разтопени 
топчета от никел с диаметър 
6 милиметра бяха измерени , 
течения със скорост 20 см в 
секунда. Понеже абсолютна 
безтегловност съществува са 
мо в центъра на тежестта на 
дадена космическа станция, то 
обекти извън този център се 
отклоняват от идеално кръгла 
та форма.

Най-често цитираният косми 
чески материал е така наре
чената шуплеста стомана, по 
лучена с добавка на хелий- 
При земни условия шуплести 
материали могат да се получат 
от различни пластмаси чрез 
вкарването на газ в съответ 
ното вещество. Но при мета 
лите това не е възможно, за- 
щото газът е много по-лек и 
веднага изплава на повърхно 
стта на разтопения метал. Но 
п,ри условия на безтегловност 
разтопения метал напчици, ко
ито лесно се смесват с ме
хурчетата газ. При изстиване 
то на газта се получава съвъР 
шено нов шуплест материал, 
лек като корк и твъРД като 

и личният стомана. Така може да се 
получи шуплест алуминий. ШУ 
ллесто стъкло или шуплеста 
керамика. Шуплестата стома
на е идеалният материал за 
подводни апарати за овладя 
ване на богатствата на морско 
то дъно. Такива апарати издъР 
жат големи налягания и лесно 
изплнват.

КОСМИЧЕСКИ КРИСТАЛИ 
Промишлеността проявява 

в страната". все по-голям интерес към ма

териали, които да издържат 
на силни натоварвания, високи 
температури и други изключи
телни уоловия- Такива матери 
али се получават на базата на 
метални и неметални веще
ства, равномерно пропити от 
влакнести монокристали. При 
земни условия е много труд 
но да се получи равномерен 
кристален „пълнеж", защото 
по-тежкият материал се ута 
ява на дъното на сместта, как 
то пясък във вода. За сметка 
на това обаче космическите

Секретариатът на 
вътрешните работи 
в Димитровград те 
зи дни бе принуден 
да отправи преду
преждение до граж 
даните относно за
честилите 
в общината. Съще
временно от местни 
те общности се тър 
си да бъдат по-бди- 
телни дори да моби 
лизират съветите за 
самозащита и по то
зи начин да попре
чат на предизвиква 
нето на нови пожа-

• чрез напомпва- 
балони.пожари

материали от този род пред 
ставяват идеална смеси са не 
заменими при производството 
на самолетни турбини и на го 
ривни елементи в ядрените 
реактори. Именно обриталните 
фабрики представяват идеал- 
'ни условия за контролирано 
на такива естествени процеси 
като кристализацията, за це 
ленасочено производство на 
материали с предварително 
набелязани качества. Така на
пример чрез създаването на 
сплав от германий и силиций 
при космически условия може 
да бъде създаден монокри- 
стал с предварително опреде 
лена структура, при която 
силицият е равномерно раз
пределен по повърхността на 
германия- При 

. на стоманени тръби с медно- 
сребърна сплав в Космоса се 
получиха кристали без какви 
то и да било повърхностни 
дефекти, и то с размер до 
25 милиметра 
по-големи от техните „земни" 
побратими. Космическите кри 
стали имат толкова идеална 
повърхност, че тяхната „гра 
павост" е по-малка от една 
стохилядна от милиметъра. 
Свърхчистите монокристали са 
незаменими при микрокомпю 
терите, съставени от инте
грални схеми. С размер не по- 
голям от кибритена кутия 
такъв компютър извършва за 
една секунда над 100 хиляди 
изчислителни операции. Сърце 
вината на този „свърхозък” е 
силициев кристал с размер 20 
милиметра, съставен от хиля 
да минитранзистора! За ефе 
ктивноста на космическото 
производство говори фактът, 
че въпреки малкия им раз
мер (0,1 до 25 мм) цената 
монокристалите е много висо- 
на (I кг струва около половин 
милион марки).

Млякото от Стара планина „тръгва” нъм пунктовете

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

СУХИ БОИ
Гливицкият институт за ла

кове и бои и Варшавският ин
ститут за промишлена химия 
съвместно разработиха течно 
логия за производство на пра 
хови бои. Наслагвани по сух 
начин, тези бои имат много 
предимства в сравнение с те
чните и намират все по-голямо 
промишлено приложение. Те
са много по-устойчиви на ко

розия и се използуват почти 
'напълно, 
се покрива при едно боядис 
ване, но на по-дебел слой, а 
процесът на наслагване на бо
ята се поддава на автоматиза 
ция- Тези бои не се нуждаят 
от разтвори, от което също 
се реализират големи иконо
мии.

С тях повръхността

ри.

Както е известно, 
това предупрежде
ние дойде след поя
вата на вече осем 
пожара, появили се 
на имотите на нев
нимателни гражда 
ни, които почиства 
йки своите ниви, ло 

* зя, ливади запалват 
буклука и оставят 
огъня 
Вследствие на това 
се явяват пожари, 
които за щастие та
зи пролет не доне
соха по-големи за
губи.

запояване

НОВ ВИД ЛЕПИЛО

Досега повредените тръби 
на газопроводните трябваше 
да се заменят с нови. Специ
алисти от ГДР са създали нов 
метод за тяхния ремонт. В 
тръбата се впръсква под наля 
гане емулсия от каучуково ле 
пило, ноето запълва отверсти

ята и след изсъхването си об 
разува плътен слой-

Новият способ вече е изпол 
зуван при ремонта на 450-ки- 
лометров тръбопровод. Ефе- 
нтът от прилагането му се из
числява на милион марки.

десет пъти

НАЙ-ШУМНИЯТ ГРАДнезащитен.
зад себе ои Ню Йорк (66 де- 
цибала), Лондон (62 децибала), 
Токио (57 децибала) и т- н. 
Основният източник на шума 
е общественият 
транспорт.

Най-шумният град в света 
е Хонконг, твърдят учените. 
Изчислено е, че равнището на 
шума е повечето от квартали 
те на Хонконг е 75 децибела, 
с ноето градът оставя далече

НЕОБИКНОВЕНО СЪСТЕЗАНИЕ

П. Хан,Победил столетникът 
който завършил своя номер 
твърде ефектно, съскаща ко
бра допълзяла до него и се 
увила оноло врата му. П. Хан 

парична 
звание „Най-

В пакистанския град Хайдар 
абад било организирано необи 
кновено състезание

медицински институт. На 
стадион пред пове- 

посетители се

Хубаво е това, че 
почистватхората 

своите ниви и ли-
от мес

тния 
градения 
че от 15 хиляди 
състезавали най-А°брите укро- 

хипнотизери на Змии.

вади. Но може 
да допуснем, че ед
на такава

освен значителната 
награда получил 
добрият дресьор

ЛИ
В следващия брой. 

КОСМОСЪТ СРЕЩУ РАКА
тители иполезна

същевреме-акция 
нно да стане причи
на за пожари, кои
то унищожават иму 
ществото на хора-

СРЕЩИ

МАРА »СП0ВЕНКАТА«
В следвоенния период уча 

бройнистая. в ехлуВ една частна
пена нъшичка на периферия 
та на Босилеград, вече три 
десетилетия живее 86-годишна 
старица Мара Радойнова със 
съпруга си Захари, Гази все 
крепна старица в града вси 
чни Я знаят като Мара „Сло- 

, вашата". Родена е в Радов- 
Вледено езеро.

ствува и организира 
младежки трудови акции, ра 
боти в Антифашисткия фронт 

В скромния стари

та.

на жената.
шкаф блестят значки, гра 

и други признания за
Затова и апелираме 
към гражданите да 
се борят против 
зи злина.

НОИ 
моти
всеотдайния й труд- 

С ентусиазъм о 
■все доиато, под бремето на 
годините, но я издали с 

Но старицата Мара ме се 
Смисълът на нейния 

дълги години са 
В оскъдните зелени 

на града,

та- рабогила

сили-яица, край
Тук запознала бъДвшия 
съпруг Захари, който 
Д[ лгогодишна работа в много 
места в страната, се пенсио 

С месечна пенсия оТ 
без деца,

сиА. Д. те.след нвартира: Мара РадойноваТридесет години чанапредава, 
живот вече 
цветята, 
оазиси

да получи едностайно обще
ствено жилище, в което, 
бояния си съпруг, да прекар 
ва последните години от жи
вота си.

Това жилище Мара чака ра
вно 30 години.

и без да й седоброволно
заплаща.в центъра

цветето което през пролетта 
ухае — о нейно. И не само 
хун. Всеки НОЙТО мине край 
бензоотанцията, при входаI «а 
глада остава омаян от мно 
гобройните разнообразни цве
тя украсяващи то>ва място. 
Тун наистина прилича«а Цвет 
на градина. Още от Р

старицата е на крак:
вече трепере 

отглежда като 
Разбира се,

нирал.
2420 динара, 

сами.
За старицата

града говорят

жи- А всички в града знаят, че 
е на Матази цветна градина 

,ра „Словвнката".
Бедна година по случай 8 

Конференцията за об

веят Мара всич 
с уваже

ки в

"ИНее без основание.
Тя със съчетание 

на актионост и^нДните це 
Ги трябва винаж да бъдат .на 
челно място-- - 

В годините на 
облекло

март от
ществена дейност на жената 
винаги я посетят и й връчат 

някой скромен подарък- А 
това за нея представлява гол
ямо събитие: знак, че не 
забравена.

Най-голямото й

получи.
Безспорно тя е пример каква 
трябва да бъде жената 
тивистна. борец за обществен 
прогрес.

И сигурно ще гона пример 
показа* ак-по

6пролет 
всяко цвете с 
щите си РъЦ® 
малко дете. - •

В. В.войната съ 
и храна за желание е

бирала
партизаните. СТРАНИЦА 11
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шшшМОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
заселници, за да му обра 

Сполучил да на 
около десетина семей-

нови 
ботват земята.

ВЪПРОСИ: мери
ства и ги заселил на различни 

нато нарекъл селото 
име Назърица.

Райчи-иазвание наКак е било старото места, 
на свое1.

ловци?
2. Как е създадено село
3. Кога е излизал вестник

Назърица?
„КЛОПОТАР”?

„Нлопотар" запо- 
излиза през 1919 го

дина с нов журналистически 
жанр като вестник за хумор, 
сатира и обществен живот. 
Вестникът бил уреждан от Ми- 

Наралеев. Вестникът се 
и уреждал в Цзри- 

число

3. Вестник 
чнал да I

богат турчин ,от град Щип, 
Назър. притежавал много овце 
и коне, харесал пасбището на 

Неманьанци и срещу из 
вестен наем, докарал тук своя 
добитък Да пасе. Ооцете и 
1къщата му били на една ни- 

се казва Вазли-

ОТГОВОРИ:

1. След унищожаването 
^Босилеград от турците, съща- 

село

лчо•на
печатил
брод. Имал е голямо 
сътрудници и бичувал недъзи* 

тогавашното общество, 
изказване на съвре-

соло
постигнала ита участ 

Райчиловци, което тогава се 
Минул'ичевци. Село-ДУПКА НА 

ОППШНУТУ
те на 
Според
менници в деня когато изли 

вестника редакцията би 
ла заключана, а всички ре
дактори се скривали по гра
да, защото много засегнати 
лица идвали в редакцията и 
искали и физически да тър
сят разплата с авторите. В 
„Нлопотар” се явяват първи
те наши карикатури рисувани 
от редактора Милчо Наралеев.

наричало 
то било разположено над дне 
шната Нюрчийсна махала при 
боровата гора. Гробнищата им 
била при махала Бунамци а 
черквата — при Дъбето. А 
още побрано на мястото на 
тия стари гробища имало ла- 

Жителите на то

ва, която днес 
йсио-Бечевище. а конете дър- 

местността Нонски виро 
ве. По-после Назър намислил 
да вземе селото и понянънъв 

набавил документи, 
че цялото село е купил с па
ри. Тогава селяните оставили 
солото и се преселили в Щ_ип- 

удооно
мяото и образували село със 

Неманьинци.

жал в зал

начин си

тинско село. 
ва латиноко село били мииьо- 

махала На- намерилисио дето:ри. Над днешната
дол уж промивали сребро,рин

зарад което докарвали вода от 
чак от село Гложйе.

същото име
След това Назър намерилдво вади 

Останки от тия две успоредни 
сега се забелязват катовади

две пътеки срещу водениците 
в Босилеград.У петак гледам пред опщинуту събрали се човс* 

ци и нещо се расправляю- Рено дай и я Аа придем 
да видим нво орате. На тамо видим у ходнинат од 
деснуту страну пробийена дупка. Човеци се распра- 
вяю- Иедън каже че пробиваш врата, дру каже де
на това не може да буду врата, млого йе високо 
нино че миную човеци.

Умеша се Гога од строшену чешму.

— Бре, човеци, вие нико да не сте видели по 
градищата таквея дупбе. Имаш това куде отидеш. 
Нема да се начиш горе при чиновницити. Пущиш мол- 
бу тува и ченаш решен>е. . .

Сви почеше да му се смею. а Перча Стоин,

2. Назърица в миналото сб 
'наричала НЕМАНЬИНЦИ. То 
имало хубава пасбища. Тога
вашните жители му се занима 
вали повече животновъдство, 
отколкото със земеделие. Един

Жена наблюдава как ней
ния мъж се мъчи заедно със 
сина й Да реши задачата по 
география- Най-Накрая тя го 
гшидърпва встрани и му ка

зва.
— Не ти ли се струва, че 

му стигат грешките, които той 
самиягг направи?

★че каже.

— Куде се йе видело и чуло да дойде човек 
од Поганово и да пущи тува молбу и да чека, човек 
че си отиде одма горе да види може ли или не може 
и готово. Кво че чека на дутжуту. . .

А Васил Браййовсби добави.

— Или я дойдем од Брайбовци до опщинуту, 
а Да не улезнем да видим кинво прайи Танча, а зет 
ни йе, може ли бре човеци? Нейе тая дупна за тея 
работе, има си нещо друго.

Рено дай да се умешам и я. нема да мине без 
мене. Кажем н>им, бре човеци, право има Гога. Тая 
дупна йе за тея работе. Нема више да се улази при 
чиновницити. Разберете нийе улезнемо горе. а чове
ци пию наве и са нити да ти прайе на тебе наве, ни- 
ти да остайе навето нойе су напрайили за н>и. И тека 
н>им смитамо. Или улезнем, а човен седал у канцела- 
риюту та руча. Тена нема улазеже и човеци горе че 
си пию наве, че си ручаю, а молбете нийе че чена- 
мо на дупнуту.

Ка н>им я това наза сви се засмеяше. Растури- 
мо се, а видим дру1)и дойдоше да се распраязш нинва 
йе тая дупна и тена по цел дън видим ненои стош 
и , се чуде и дзвере за нинво йе тая дупка. И затова 
молим председникатога Бору нека 1)у довършава щом 
йе начел работуту, та да видимо за кинво йе тая 
дупка и дали сам я прав или ония що нажу дена 
това, че буду мала врата, па че си улазе у опщину 
нита сакаю и за кинво санаш> а нийе че плачамо 
чиновници да 1)и пресречаю и да н>им прайе наветия-

МАНЧА

— За бога, госпожо, какво 
прелестно момченце имате! 
Сигурно прилича на баща си?

— О, да. същински бащи- 
чко. Само фамилия му е дру
га.

★
Крадецът беше старомоден. 

Той насочи пистолета към ми
нувача и произнесе класиче
ската фраза.

— Парите или живота!
— Вземете по-добре живота 

помоли гоми, господине 
минувачът, — 
са ми страшно необходими.

Очакваш някакви пари... — да, от премиите за защото парите
МЛЯНОТО. . .

Жената му дала лун, но взе 
ла му сиренето нато казала.

— Млого извинявай я не 
съм знала да више волиш лук 
оди сирене. . .

— Ей, дете, да ми спремиш 
онова пиле. . .

— Господине — назал сер
витьорът — това е унрашение 
на хотела.

Пирочанецът извинал шефа 
на залата и искал на всяка 
цена да му подготвят папага
ла. Най-сетне шефът дал на
реждане на келнера да му по
дготвят папагала, но добре да 
му наплатят. Сервитьорът взел 
папагала заклал го, сготвил го 
и го дал на пиротчанеца да 
яде, а той назал.

— Одсечи ми за дваес бан- 
не...

Пиротски хумор!
ИЗВИНЕНИЕ

★Пристигнал в пиротсна къща 
някакъв гостенин и намерил 
само доманинята и донато ча- 
нали домакина, тя го почерпи
ла. Дала му само хляб да яДе- 
Гостенинът ял хляб и ногато 
му омръзнало поискал нещо 
и с хляба. Жената му дала 
сирене. Започнал той да яДе 
сиренето и помолил.

— Йел би хтела да ми до
несеш и главицу лун?

Бил, казват, Пиротчанец на 
работа в Германия и спечелил 
много пари и ногато се завър
нал отбил се в „Метропол” 
да обядва нато господин. Взел 
менюто и започнал да гледа 
какво има за обед. Гледал, 
гледал и не можал да се опре 
дели нито за едно ядене. Най- 
после извинал 
му казал.

сервитьора и

*т

ПЕРСПЕКТИВИ
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