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34 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА
ЗАВЪРШИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ХУА ГО-ФЪН В ЮГОСЛАВИЯ

ВРЕШ Ш 1МШВ0 

. И ПвДЕМ НОВ ЕШ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

СФРЮ И НР НИТАЙИзминаха 34 годинил °т историческите дни
1944 година, когато народосвободителната войска и 
партизанските отряди на Югославия освободиха Юго 
източна Сърбия от българските и германските фаши 
стки окупатори и домашните предатели. Свободата 
изгря и за населението от българската народност з 
тези краища, което получи пълното си социално- 
класово и национално освобождение в нова социали
стическа Титова Югославия.

Днес, три и половина

на

вищата изнесени в разгово
рите между президента Тито 
и председателя Хуа : през из
теклите дни.

Външните_ министри на две 
те страни Йосип Върховец и 
Хуан Хуа и сътрудниците . им 
в разговорите са констатира
ли, че между двете страни 
съществува сходство или подо 
бност на гледищата по • реди
ца въпроси: за ролята и. зна
чението на ООН, за обстано 
вката в Близкия изток и не
обходимостта от всеобхватно 
решение по този въпрос, за 
положението в Африка.

От китайска страна е отда
дено отделно признание на 
проведената през лятото ми
нистерска конференция на 
необвързаните страни в Бел
град, при което е изразено 
уважение към великото зна
чение на политиката на нсоб

Разговорите Тито Хуа Го-фън приключиха 
па 28, а гостът от НР Китай на 29 август замина за 
Иран. Освен Белград китайската делегация 
Скопие, Загреб и Пула. Съвпадение или подобност 
на гледищата по редица международни въпроси. Ува 
жение към политиката на необвързването. Готовност 
за разширяване на взаимоотношенията. Историческо

посети
десетилетия на свободно 

и равноправно социалистическо разватие и в общини
те, където живее българската народност, могат да 
се отчетат резултатите на небивал обществено-по
литически, стопански и културен подем. С основание 
може да се каже, че това са години на всестранен 
просперитет, на братство и единство, на социалисти
ческа солидарност и единение между населението от 
българската народност и сръбското население в Ди
митровградска, Бабушнишка, Сурдулишка и Босиле- 
градска общини.

Деня на освобождението си първи ще посрещнат 
гражданите и трудещите се в Сурдулишка и Бабуш
нишка общини — на 5, относно 6 септември. Покрай 
останалите пригодни тържества в чест на празника 
на свободата, няма да изостанат и отчетите за досе
гашните постижения в социалистическото самоупра 
вително развитие, когато с все по-бързи крачки се 
преодолява наследената стопанска изостаналост.

Със собствени сили и помощ от по-широката об
щност и сдружения труд от Белград, Крагуевац, Ниш, 
Враня и други места в община Сурдулица се развиха 
редица модерни мощности на автомобилната, фар
мацевтичната, обувната и други промишлености. Сур 
дулишка община се гордее със съвременно съоръжен 
здравен център, който обслужва и населението от 
Босилеградска, Църнотравска и други общини. Енер
гийната система на ВЕЦ „Власина" е обект с репуб
ликанско и съюзно значение. Прелестите на Власин- 
ско езеро привличат все повече туристи.

С темповете и постиженията в своето развитие 
не изостава и община Бабушница. Продукцията на 
стотици работници в промишленото производство на 
фабриките „Тигър", „Лужница", „Текстилколор” и 
други стана широко известна и търсена на вътрешния 
и чуждия пазар. Борческият и свободолюбив Луж- 
нишки край доживява разцвет на обществено-иконо
мическото си преобразование, а перспективите 
развитието са твърде ясни и охрабряващи.

С не по-малки резултати в ■ социалистическото си 
преобразование посреща Деня на освобождението си, 
8 септември, и Димитровградска община. Тук в ре
конструкцията и модернизацията на промишлените, 
обекти „Тигър", „Свобода", „Циле" и др. през 
следните няколко години са вложени

1980 година ще бъдат обезпс-

значение на Титовото посещение в Китай и на сегаш 
ното посещение на Хуа Го-фън в Югославия. Пока
на за ново посещение Китай.

вързването на световен план.
Подпредседателите на пра

вителствата •Бранислав Ико- 
нич и Чи Тенг Квей са об
съдили възможностите за по
нататъшно разширяване 
търговското и стопанско сът
рудничество и обогатяването 
му с нови форми на инду
стриално коопериране, изгра
ждане на съвместни обекти, 
размяна на 
опит в областта на науката 
и техниката.

на

постижения и

С удоволствие е констатира 
но, че по време на посещени 
ето на Хуа Го-фън са подли 
сани договори между двете 
правителства за дългосрочно 
икономическо и научно-техни

НР Китай Хуа Го-фън. Сътру 
дницитс на двамата ръководи 

на тели ги известиха‘ за резулта 
Тито и тите на отделните разговори, 

водени въз основа на стано-

сс състояха заключителните 
разговори между президента 
на СФРЮ и председателя 
СЮК Йосип Броз 
председателя на ЦК на ККП

на

(На 2 стр.)

по- СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕД ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА240 милиона
динара, а дц края на 
чени още толкова средства. С тези капиталовложения 
димитровградското стопанство ще станс още по-мо
дерно и доходно, с по-висока и качествена продук
ция и много нови работници и специалисти.

В Босилеградска община, която също така с ос
вободена от фашизма на 8 септември 1944 година, 
нашата общност вложи значителни средства. Постро
ен е електропровод „Върла 3" — Босилеград и още 
един такъв през районните на Лисинитс и Любатитс, 
асфалтовото шосе до Божица и нататък и към про- 
лусквателния пункт към югославско-българската гра 
ница, повече модерни училищни сгради, напоследък 
и нов здравен дом. Всс по-рсални стават изгледите 
за откриване на фосфатова мина в Лисина, обект 
с много широко значение за общината, региона и 
страната, с което всс още стопански изостаналата об
щина бързо ще достигне по-развитите общини в ре
гиона и Републиката.

Бегло наброенитс постижения в 
резултат на творческия и трудов ентусиазъм на ра
ботническата класа и всички граждани, на I олямата 
помощ от Републиката, а напоследък и от регионите, 
което е израз на нашата социалистическа солидар
ност за равноправно обществено-икономическо 
ционално развитие.Конституциите от 1974 година и решеният.-, 
неотдавна състоялите се конгреси на СЮК и на скл.. 
напътствията от другаря Тито са ясен пътепоказате 
за по-нататъшната творческа дейност иа °0щестпсио- 
политическитс сили, начело със Съюза на 
те, към по-ускорено развитие на обществено- 
мическите самоуправителни отношения, укрепване на 
материалната основа и развитите на братств 
единството. По този път и българската 
най-бързо и последователно ще върви към[ общо 
си и всестранно социалистиче ско преобразоп:ши^^

Воестранно развитие върху 

основите на единодействие
ръба на рентабилността или 
със загуби, нередовно запла
щане на личните доходи и 
неразвити самоуправителни от 
ношения. което предизвиква 
конфликтни положения 
обобщена характеристика на 
Сурдулишка община до 1970 
година.

— С развитието на самоуп- 
равителните 
нодействие, разбирателство,- ко 

срещнахме в Република- 
а особено чреI

ЙО-ТЕЛЯТ НА ОС инж. 
ВАМ ПЕТРОВИЧ

ЗА ОТНОСИТЕЛНО КРА
ТЪК ПЕРИОД С ЦЕЛЕНА
СОЧЕНА ИКОНОМИЧЕСКА 
ПОЛИТИКА Е СЪЗДАДЕНА 
БЛАГОПРИЯТНА ОСНОВА 
ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗИ- 
ТИЕ — ЗАЯВИ ПРЕД СЕ ДА

основаНизка материална 
на производството, иесъще- 

ясни развойни 
стопанисване на

е
ствуваис на 
програми.

тези общини са отношения, еди-

ето
та и региона, 
всестранни усилия на ^труде
щите се» начело със Съюза 
на комунистите — от 1970 
до днес с осъществена 
чителна степен на икономиче 
ска стабилизация и ускорг 
материално развитие на общи 
мата като цяло — заяви ин- 

Йован Пстрович. пред

и на-

и а зна

ено

женер
ссдател на Общинската скуп
щина в разговор» който се 

освобожде-състоя по повод
(На 6 стр.)„Сърбия”Новият хотелСурдулица



Нов етап в отношенията между 

СФРЮ и НР Китай
ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ 
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чсско сътрудничество и зЛ 
образуване на > югославско-ки 
тайски комитет на равнището 
на людпрсдсодатслитс на пра 
вителствата.

Констатирано с, че с рсал 
но уДа се очаква до края иа 
годината успешно да се осъ
ществи- по-рйно договореният 
ооем на стокообмена и през 
следващите години да дойде 
до постоянно увеличение иа 
същия-

ното посещение иа президеи 
та Тито в Китай и подчерта 
значението иа сегашното си 
посещение. Югославско-китай 
ските отношения навлезохп в 
нов етап.

' /
С2)

Съгласявайки се напълно с 
това, президентът Тито из
тъкна; че двете посещения, 
заедно гледано, имат наисти- 
иа огромно, може да се ка
же, историческо значение:те 
служат като основа и подтик 
за по-дълбокото ни взаимно 
познаване и бъдещото сътру
дничество.

Хуа Го-фъи подчерта, че 
идпаисто му п Югославия с 
„израз иа уважение и призна 
ние към президента Тито и 
социалистическа Югославия*’ 
и благодари за сърдечното 
посрещане, като добави, че 
се е убедил в крспноисто на 
взаимоотношенията 
двете страни.

н най-голямата част,
13 този окръг станали повече стьлк- 

попския « Нсврокопско, Мсянишко, ■ Гор- 
ноджумайско, Ссрско, Драмско и Демир-

хиса,'^компетенциите на Революционната 
и Одринския

разлика от поКостурскитс четр, за 
нечето и другите окръзи постоянно 
намирали в движение, в нападение. Съв
местно с лсрипскмтс чети, съвкупно око 

'700 въстаници на 25 август обкръжи 
ли градчето Меисска и го освободили. И 
градчето била формирана революционна оргяиюатя
власт и настанала обща веселба. °' ' ' т“ „ъстанието било вдигнато на

Тук въстанието било масово. Кажи- попия:^У,на и забелсЖсни ми>
речи пилото население, особено в север- успехи Покрай българското населе
ната част па казата съдбата си било свър- ус1. *“зи край участвували и опредс-зало е борбата не жалейки животите и ние от готи край у
имотите си. Ръководството още от пача- леи „с успели да узнаят
лото па въстанието па ло -» -У- датат*иа „ъстанисто макар че още пре-

ди това редица на тях известни факти 
им говорели за едно близко въстание. 
Отговорните турски фактори не

сериозно тези индикации и нс искали 
че може да дойде до една та- 

пламнад

се

ло
се намирал

принадлежи към Маке-

МЕЖДУПАРТИЙНО СЪ
ТРУДНИЧЕСТВО

Секретарят на Председате
лството на ЦК на СЮК Ста
не Доланц и членът на Поли 
тбюро на ЦК на ККП Чи 
Тенг Квей са констатирали, 
че след посещението на дру 
гаря Тито в Китай миналата 

членове

и по-късно държало 
своите ръце, постоянно сс намирало в 
офанзива, бързо действувало и това кажи 
речи постоянно с голями отряди и затова 
постигало големи успехи.

От петте кази в Витолския рсволюци- да вярват, гл
оцсн окръг, II които било повдигнато въс- кава експлозия- ®
танисто само н Лсрицския рсволюцио-^ Илинден тс били нзненаде . 
нси район тс било партизанско. Населс- Но наскоро в иа^ пгпвилно
нисто докрай останало в своите къщи то Високата порта дошла д р 
Окръгът дал около 500 въстаници, които заключение: въстанието в битолския ок-
както и в другите места акциите си за Ръг можало да сс потуши само с да е
почвали с прекъсването на телефонните ио-голяма войска от тази с която 
линии, рушенето иа железопътните и шо ментално разполагала на терена, .за кон-
сейни мостове, с нападенията на бегов- дентрация на толкова войска обаче, било
ските кули и подобно. необходимо определено време. А дотога-

В Битолския окръг единствено в При ва инициативата била на страната на в-ьс
лепския район заради недостиг на оръ таницитс, които освен три града освобо-
жис нс сс вдигнал на въстание. дили и пространни планински територии

схваща
лимеждунагодина всички 

партиите в двете страни 
информирани за решението 
да се възобновят партийните 
отношения и сътрудничество, 
което е срещнало безрезерв
на подкрепа. Световната об
щественост и редица комуни 
етически и работнически нар 
тии в света, положително са 

отношение

са

Оценявайки разговорите ка 
то некрени, приятелски и 
другарски председателят Хуа, 
Го-фъи подчерта, че тс по
служиха за ио-добро взаи.чио 
запознаване. „Аз — каза той 
— с уважение слушах мнени
ята на президента Тито, кой
то има огромен опит в меж
дународните отношения ". Прс 
деедателят Хуа с признание 
говори за политиката на нс- 
обвързването, която води Ю- 
гославия.

мо-

оценили такова 
между СЮК и КП на Китай- 
Изтъкнато е, 
на нормализация на отноше
нията между ККП и СЮК е 
завършен 
ЦК на ККП изпрати до XI 
конгрес на СЮК.

В разговорите е подчерта
но, че известни разлики 
гледащата за състоянието и 
процесите в международното 
работническо и 
ческо движение не представ
ляват спънка за по-нататъшно 
то успешно развитие на сът

рудничеството между 
партии и другите обществе
но-политически организации. 
Приета е програма за сътру- 

тази област, коя

че процесът

и селища.
Подготовките за преминаването м 

обща офанзива срещу въстаниците били 
завършени към края на 25 август. По
край регуларната армия властите въоръжа 
ли и голям брой цивилно муслиманско на 
селение, което като башибозук ще при
дружава редовната войска или ще й по
мага по друг начин.

На 2 август въстанието започнало нс 
само в Битолския революционен окръг 
но в по-голямата част на Македония. Б 
Солунският вилает (Солунския и Серския 
революционен окръг) населението нс взе 
ло масово участие във въстанието. Окръ
зите били слабо въоръжени, а жестоките 
сблъсквания с върховистите в Серския 
окръг изразходвали енергията на Вътре
шната организация и възпрепятствували 
интензивното революционно развитие н.1 
този край- Солунските атентати също та
ка имали тежки последици за Солунския 
окръг.

с писмото, което

Китайският председател по 
сочи значението на всестра
нното икономическо 
ничество, за което трябва да 
послужат подписаните спора
зумения, както и други, кои
то ще бъдат подписани 
регулиране и издигане на; ши 
рокото двустранно сътрудни
чество.

в
сътруд-

ко.мунисти-

за Първата задача на турското команцу 
ване била да завземе Крушево. Но и след 
падането на Крушево инициативата

двете
ос

танала в ръцете на въстаниците, макар 
че главния комендант Руждипаша 
полагал с 50 000 войници. Недоволното туу 
ско правителство сменило Ружди-паша, а

Назир-па-
ша. Под негова команда турската войска 
към края на август тръгнала 
офанзива. Съотношението 
оръжието било такова, че въобще 
може да се прави сравнение. Достатъчно 
е да споменем, че някои околии, както 
например Демирхисарската (Битолско) би
ла нападана * с 20 000 души войска.
26 август започнал походът за потушава
не на въстанието в Костурско. Над 5 000 
войници от Костур, придружавани 
стурският гръцки митрополит Караванге- 
лис тръгнали с огън и меч да го смирят 
разбунтувания роб. В 
тември войската се увеличила на 15 000 
войници. Борбите навсякъде се 
с голяма жестина. В Охридско най-кър- 
вава борба се водела в мястото „Гръме- 
шница", където имало убежище (лагер) 
от 1 700 деца. жени и старци. Въстани
ците не можали да издържат натискът, 
аскерът се втурнал между жените 
цата и извършили ужасно 
— 160 цивилни лица били 
разстреляни.

раз-Подчертавайки още веднаж 
удоволствието си от разгово
рите. председателят Хуа 
Го-фън връчи покана на пре
зидента Тито и на югослав
ските личности да посетят 
Китай по време, което им 
бъде отговаряло, което бе 
прието с удоволствие.

Въстаническите действия в Солунския 
революционен окръг сс съвпадали с дей
ствията в Битолския окръг. Били преди-

дничество в
то предвижда размяна 
политическо-партийни и сту
дийни делегации, а обхваща 
и договор за сътрудничество 
в издателската дейност.

на
на негово място поставилозвикани повече въоръжени стълкновения 

между въстаниците и турския аскер в 
Кукушки, Ениджевардарски, Воденски, 
Тиквешки окръзи. Били извършени и ди- 
намитни атентати по железопътната ли
ния Солун — Битола и Солун — Скопие.

В Скопския революционен окръг въс 
танието също така нямало масов хара
ктер. В целия окръг станали 15 стълкно
вения и това в Кратовска, Кочанска, Ско- 
пска, Щипска околии, в Малешевско и 
Прешсвско. Била вдигната във въздуха 
част от железопътната линия Скопие— 
Солун с 32 вагони и извършени и някои 
други атентати.

Въстаническите действия в Солунския 
и Скопския революционен окръг прину
дили турското правителство в тези обла
сти да държи значителни военни сили, 
а с което до определена степен се уле
снявало положението на Битолския окръг, 
особено в началото.

През началото на септември, когато 
Битолският окръг вече бил наводнен от 
аскера, който сеел ужас по македонски
те села, потушавайки въстанието, Сер- 
ският революционен окръг свикал кон-, 
грес и взел решение в тази част на Ма
кедония въстаническите действия да за
почнат на 27 септември (Кръстовден) без 
участието на населението. Конгресът из
брал ръководно тяло и направил план- 
за акцията.

общав
на силите и

не
ПОСЕЩЕНИЯ С ИСТО
РИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

Президентът Тито, съглася 
вайки се с общите впечатле
ния, изложени от Хуа Го-фън, 
подчерта че Югославия и 
Китай се ориентират към раз 
ширяване на сътрудничество
то и към още по-добро вза
имно запознаване, в полза на 
нашите народи, мира и сът
рудничеството в света.

— Ние наистина водихме 
тврде широки и приятелски 
разговори 
зидентът Тито — и по много 
въпроси дойде до израз идеи 
тичността или подобността на 
гледищата.

След като изслушаха изло
женията на своите сътрудни
ци президентът Тито и пред
седателят Хуа Го-фън сумира 
ха основните резултати на 
посещението и разговорите. 
Председателят 
значението на миналогодиш

на

от ко-

Хуа посочи началото на сеп-

водили

продължи пре-

МСТИИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ в 

От ЮГОСЛАВИЯ 
детъм

и де- 
масакриране 

заклани или
Имаше и различия — до

бави президентът Тито, някои 
от които може би са и ре
зултат на недостатъчното вза 
имно познаване. Това търси 
взаимно по-дълбоко да се за 
познаваме, 
че сме съгласни, че тези раз
лики не са и не, трябва да 
бъдат пречка за всестранно
то развитие на

До втората половина на октомври 1903 
1одина въстанието в Битолския револю
ционен окръг и в цела Македония било 
в кърви потушено.тодЙилче*

Важно е, обаче.Г| Известно е, че всеки народ, който се 
вдига на въстание за свобода е подложен 
.^„™еПреСалии и Т°РТУРИ. Обаче това, 

„се “Учило с македонския народ 
като 1С ли е надминало рамките на нор 
малното и се претворило в геноцид" По 
иеже не можем да наброяваме всичко.

редовната войска и башибозукът 
правели върху небоеспособното 
ние, ще посочим само 
които ще ни помогнат 
представа за средствата, които прилага-
въгтзнСи°етнТа П°рта при потушаването на 
Яипо по-точно на какви ужаси
™Л<1"0ДЛ“ макеДОнското християн- 

“ бе3 Разлика дали е призна 
на егзархаИ°ЗНаТа ВЛЗСТ На "артиерха или

сгода!* стани о« 
н*Молов

След много преговори ръководството 
на Окръга позволило и четите на въо-
ховистите да вземат участие във въста
нието. Обаче, разцеплението и недовери
ето между серските революционери би пи 
толкова големи,4 че' не позволявали някое 
по-тесно сътрудничество. Сандански 
ва един автор „дочака четите 
вистите като че ли 
област

сътрудничсст 
сото между нашите страни и

■отдай

4*454, Редакция 52-751 
мгт 60,

партии. Президентът Тито от 
делно подчерта принципите 
на югославската политика на 
нсобвързването.

М: • населе- 
няколко примери, 
да получим обща

каз-
на върхо- 

в чужда
не само без сърдечност и без 

задушевност, но и без необходимото 
валерство". От една чета

пристигнала от България с бъл
гарски воинищки униформи и знаци на 
българската войска, Сандански изисквал 
да хвърлят тези знаци, което и сторили

са дошли62500-603-9525едм — ниш
Кирм-

На 29 август преди обед на 
Бриони президентът Тито с 
най-висшите югославски ръко 
водители, сърдечно изпрати 
председателя Хуа Го-фън и. 
придружаващите го личнос-

ка-
на върховисти-ж. 0?. те, която

А» " - *•
?к

М •
(СЛЕДВА)ТИ.
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Белград

на

в ъв вторник, на 29 
густ приключи ос 
алното и пр 
посещение в 

вия на председателя 
на КП на Китай и 
теля на Държавния съвет 
Китай Хуа Го-фън. По вр 
на пребиваването му в Ъ 
славия по покана на пр 
дента на СФРЮ и ч преде 
тел на СЮК другаря Йс 
Броз Тито, председателят 
посети Белград, Скопие, 
греб и 3 дни прекара на 
они, посети редица тру; 
колективи и има многоб] 
ни срещи и разговори с 
тъкнати обществени и п 
тически представители на 
шата страна. Посещениет 
председателя Хуа във в< 
отношение беше твърде у 
шно и в разговорите ме 
президента Тито и преде 
теля Хуа бе констатиран! 
се откриват нови перспек 
на стабилно и всестранно 
ЗЕитие на югославско-ки 
ските отношения и сътру 
чсстео.

Както навсякаде 
на пребававането му в ] 
слаЕия, гражданите на 1 
приветствуваха председа- 
Хуа, спонтанно и топло 
разявайки приятелството, 
пращайки го от нашата <

на

по

на.
На снимката: През 

Тито и председателят 
Бриони при изпраща 
високия ГОСТ от прз 
Китай-

ПЕСТЕНЕТО-ТРАЙНА И ВСЕСТРАНА АКЦИЯ
щсствсното съзнание и общественото мнение,
_ще допринесем за по-бързото премахване на
тези явления и за укрепване отговорността за 
пестенето”.

Не пръв път нашите партийни, държавни и 
политически форуми раздвижват акции по пе
стенето, които в голямата сн част, даваха зна- 

-’ ефекти, но също така е факт, че мно- 
поставените задачи не бяха винаги про- 

докрай. До това се стигаше, преди 
миналото бяха

дерно, организирано и домакинско стопанисва
не за рационално ползване средствата на тру-

2 Г^рЙПра„^Г=°и^ ;
суване на личното потребление с коловетса 
дохода и производителността па труда, песа 
пето, схванато по наш, самоуправитсле начин 
е други думи, означава решителна борба ср. 
щуд всички видове на нерационално ползва ш 
на човешкия труд и обществените средства, 
затвяранс вентилите ма всяко разпиляпа1 е 
изобщо осигуряване и защита на класово-ра
ботническите интереси. То също така значи из 
гпажлане на иово социалистическо самоуправи- гражданетНа^о ^ труда „ общественото

оживотворяване решенията на Единл 
десетия конгрес на СЮК, актуализира и под
тикна укрепването на всеобщата 
тене. Това поправо е едно от ' и
жения, залегнали в конгресните закшо я 
в Доклада на другаря Тито, което' " „управител
ки наши трудови хора, »гачк" с.а^а““ 
ни организации и общности крайно ,РП0,
и решително да поставят на дневен ред ъР 
са за рационално стопанисване и р
° 0б^рдВееНяИсТни^Ткоа„крст„и заключения на 
Председателството прецизно определя осс
жанието и целите на тази крупна, т[>аи “ ,г
обхваната обществена акция, 003 да ,естс какво укрепване на пеете 

причини. Защото 
и досега и сега 

стягане на ремъка, 
оскъдица от който 

пестенето за нас с 
част на бор

п
крачка

чителни 
го от I-
веждани
всичко, защото тези акции в

без съответно програмиране на кон- 
разпределение на работата, 

задължения и всекидневно сле-
поставяии
кретните задачи и 
без конкретни 
дене хода на акцията.

Този път това никак не смее да се случи, 
защото се касае за стратегически въпрос на 
нз пето стопанисване, а и на целокупната об-
ществено икономическа и полищческа систсма.
което и Единадесетият кош рее на СЮК поста което , и д остиа обществено-политическа за-

дайствувметоНнаИва1чкиС ^бщестещщ-по^етиче-

диката “ ^ото ^възмшкно акцио!!по да станат 
' по-способни, та утвърдените 'ста-

и заключения да претворяват в прает.' 
възможно по-скоро, както подчерта ДР> 

минават от думи на дела.

тел но
имущество.

Необходимо е" - да цитираме само две 
от общо четирите изречения, от които се със, 

; споменатите Заключения - -“Ж™ ™ 
се афирмират всички постижения в борбата за 
пестме а срещу всички явления на иерацио- 
песте"®’ “чене иа средствата, особено на оне
зи каквито са препалените разходи за различ
л„ч^1:ГнГад^г!ГтРр“аЦИвЯ държавното ,«■

тпчл С интензивна активност на обществено 
политическите и

влияещи върху оо

някого в дилема за 
нето се касае и поради кои 
в нашето общество пестенето 
ие е схващано като някакво 
излишно себеотрицание или 
и да било вид. Напротив.
необходима и незаменима съставна ««..мпнялио 
бата за продуктивно стопанисване ирН 
домакинско стопанисване с - обществените РД
ства, та нашето самоуправително социалистите

общество възможно по-бързо и по-ефикр 
сно да стане общество на висок общ 
стандарт и изобилие.

Борбата за пестене, затова преди
обществена грижа за мо

ви като
тоят

иално

пи

в зират,
* по-мобилии и

ч.ско новища 
ката и 
гарят Тито. даза масова 

останали фактори,
средствата 
и всичкивсичко

значи организирана
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ЖНВОРАД ДЖОРДЖВВМЧ
развитата възпитател ноюбра- 
зоватслна система и патето 
общество довеждат до ексило 
зия в продукцията па високо 
образование и средни спсци 
ални кадри. Обаче не смес 
да ни погълне технократич- 
иия климат, който да доведе 
до парадоксален процес 
условията на повишаване ни
вото на профссионалност на 
заетите и да дойде до свое
образна дисквалификация на 
кадрите, до създаването на 
тяспоспсциализираии, 
чели работници само за една 
трудова операция, която ще 
бъде обикновен придатък (да 
не кажем прибавка) към ма 
шината. Такава 
очевидно би водила към 
ревнела” рутииска 
както би казал един съвреме 
псп френски теоретик. Ог 
друга страна, на такъв рабо
тник е намалена способността 
и за самоуправление, понеже 
неговите професионални схва 
щапия в целия цикъл на про 
изводството са ограничени е 
неговата тясноспециализирана 
функция- Л такива тенден
ции има и в практиката (на 
пример в електронното и ня
кои други автоматически про 
изводства). Очевидно е, че 
трябва нещата да се разгра
ничат: едно е специализация
та на вече оформените спе
циалисти (което е необходим 
процес), а друго е професио
налното „осакатяване” в те
чение на школуването. Труд
но наистина би могла да се 
докаже тезата, че целта, за 
която трябва да се бори со-

циалистичсското самоуправи 
телно общество е необходи
мостта да се създава човек 
за работа на една (в най-бла 
гоприятния случай няколко) 
рутинни операции. Понеже 
едно са моменталните потреб 
поети за таканаречената при 
учена трудова сила, а друго 
е издигането на такова със
тояние на ранг на система, А 
в тази дискусия мнозината, ко 
ито имаха какво да кажат, 
останаха неми и затуй и за
напред ще се „школуват” за 
„хотелски кондуктори” или за 
„прсносвачи на материали”.

предиавторите (освен е две-три че
стни изключения) ис са сери 
озпо схванали тази твърде се 
риозна задача и малко хуба 
ви думи са намерени за ойо- 
ва, което е написано. Да на
помним, разискванията са во 
дени в края на миналата го
дина и тогава е прието заклю 
ченис авторите въз основа на 
забележките да „доправят" 
учебника. Както се оповестя
ва това „доправяие” ще про
дължи до края на тази го
дина. Нима нещо трябва по
вече да се каже, освен въпро
са : забога, нима доработката 
на двадесетина странични 
текст (колкото „се следва” на 
всеки автор) трябва да про
дължи една година?! Подоб
но положение е и е учебника 
по марксизъм за втори клас.

Отговорните за такова със
тояние вероятно и в тази об
становка ще 14,реят утеха в 
обстоятелството, че „трябва 
задълбочено да се работи”, 
че „реформата е сериозно не 
що”, че „за всичко топа тря 
бва време — а няма време”. 
С първите две по навик кон
статации може и да се съгла 

никак.

известни е години 
практическото провеждане, а 
в САП Войиодииа и СР Хър
ватско насоченото образова
ние в практиката „заживя” 
година, относно две, по-раио. 
Затуй да бъдем откровени и 
да си признаем: не сме на
пълно готови и навреме не 
започнахме подготовката за 
п ракти чсското о евдце стоя в а и е 
па средното насочено образо
вание. С години говорехме за 
значението на нароченото об

В средното насочено обра
зование и тази година уоби- 
чайното тичане учебниците, 
каквито и да са, да стигнат 
навреме. Ще има и такива 
учебници, които според всич
ко личещо, ще закъснеят по 
ловин година. Разбира се, 
касае се за учебника за първи 

„Основите на марксиз- 
„Одисеята” на този уче

в

клас 
ма”.
бник наистина е чудна и би
хме казали симптоматична. 
Да тръгнем редом.

Най-напред, Просветният 
съвет на Сърбия своевремен
но и, струва ни се, благовре- 
менно прие програма, която 
е съставила негова съответна 
комисия по този предмет. 11о 
програмата е пълно основа
ние срещна отрицателното 
становище на научните, прос 
ветннте и останалите общест 
вени дейци, понеже се касае 
за схематичен, позптнвнетн-

приу-разоваиис, и докато в други 
среди се работеше върху из- 
памирансто па конкретни 
практически решения, ние 
повтаряхме обобщени и .че
сто и на нас неразбираеми 
констатации. Натрапва се и 
друго впечатление: ме се 
прояви пито много умение п 
това, а освен декларативни 
(и вярваме искрепи) желания 
в акцията да се включи най- 
широк кръг научни, профсси 
оиалии, просветни и други 
дейци, на практика в топа не 
се много успя.

Наистина трудно може да 
се оспори поне един елемент 
на реформата в средното нп 
сочено образование, е оглед 
че става дума за рсволюцион 
но скъсване е остатъците 
на класическата гражданска 
образователна система и съз 
даване 1/а ново училище, отго 
варящо на социалистическо са 
моуггравително общество. Но 
това не бива повече упорито 
да се повтаря, нито зарад 
противниците на реформата 
(понеже и занапред те ще ос
тават „на другата страна”), 
нито поради онези, които не 
я схващат (понеже практика
та много неща ще им разя
сни). Ключов въпрос на мо
мента (макар колкото и да 
личи на фраза) е да се събе

тенденция
........,УД-
работа,

чен подход към марксизма 
със значителни примеси на 
догматизъм. И тогава нова 
комисия, нова програма 
времето минава. И притссне- 

, ни от времето е намерено 
„соломоново” решение: учеб 
никът да напише една по-го- 
ляма група дори от единаде
сет автори. Добре организи
раното публично разискване 
оспори необходимостта от 
групово писане на учебника, 
но показа, че редакторът и

*
а

Получава се впечатление, 
че за такова състояние .част 
от отговорността носят и тък
мо този най-широк кръг на
учна, просветна, стопанска об 
щсствсност, всички онези, ко 
ито със своите знания и е 
чувство на обществено-поли
тическа отговорност е трябва 
ло да се почупетвуват отго
ворни за реформата на обра 
зованието. Обаче в публични 
те разисквания (които напети 
на по неприемливи причини 
често получаваха неразбирае
ми „ускорения” влиянието на 
сдружения труд не е било 
според истинските потребно
сти и възможности.

Да споменем например 
„Предложението на професи
ите, които ще получават уче 
ниците и възрастните курсан 
ти в средното насочено обра
зование в СР Сърбия”, което 
бе на публично обсъждане. 
Творецът на това предложе
ние

сим, по е третата 
За реформата на образовани
ето. и по-конкретно, за сред 

образование,иото насочено 
се говори вече е години. Иде 
йният концепт (или поне иде 
йните определения) са били

рат всички творчески потен- 
по-задълбочено дациали

се работи върху практическо 
то провеждане на реформа
та. Много говорихме, време е 
за сериозна работа.

ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

С години зайчарските тек
стилни работници работеха 
със загуби и увеличаваха 
стоновете на готови стоки. 
Няколко пъти се меняваше 
ръководящата гарнитура и 
бяха довеждани специалисти 
от страна, но същите набър
зо си отиваха. Така беше все 
до началото на тази година, 

. когато „Тимочанка” се инте
грира с Индустрията на ко
жа и галантерия „Стандарт”.

го неща са променени, а вси 
чки работни места са норми
рани, при утвърдена цена на 
работата, което не беше слу 
чай преди, когато, например, 
ефективно се работеше само 
три часа в смяна. Миналата 
година личните доходи на за
етите възлизаха средно на 
две хиляди динара, а сега са 
двойно по-високи, което във 
всеки случай, стимулативно 
действуваше за увеличение 

-производителността на труда. 
Трудовата дисциплина несра- 
внително е по-добра отколко 
то преди интеграцията.

Всички тези положителни 
промени допринесоха и за 
промяна на схващанията на 
заетите за положението и

БЕЛЕЖКА

КОГАТО СЛИВИТЕ РОДЯТ
Неотдавнашното съвеща

ние в Крупань за сливите в 
тъкмо завършилият панаир 
на сливите в Градачац обър
наха вниманието на югослав
ската общественост на тази 
овощарска култура, в про
изводство на която нашата 
страна заема първо място в 
света. Сливата има широка 
употреба и изобщо не се по 
ставя въпрос за нейния пла
смент и износ. Югославия от 
сливовата родитба от около 
70 милиона стъбла осъществя 
ва значителни финансови сред 
ства.

слива, сушена в селските су
шилни. Договорено е също 
така производителите на сли 
ви в случай на осъществява
не на по-голе.ми доходи да 
имат право на участие в раз
пределението на излишъка 
на средствата.

На производителите на сли

Републиканският ин
ститут за усъвършенствуване 
на възпитанието и образова
нието в СР Сърбия, излезе 
с предложение на някои про 
фесии, които предизвикаха 
крайно иронични коментари. 
Да напомним, че в „профе
сии” са предлагани и такива.- 
„смудилац", „лтощач на дър
вета", „подготовчик на бръс
нене с нанасяне на сапун”, 
„шапкаджия" и т. н. След пу 
бличното разискване бяха из 
оставани тези 
названия, но са запазени на
пример професии „копиран’', 
„перач на части”, „преносвач 
на материали”, „хотелски кон 
дуктор” и други.

Не става дума за 
нито за нелогичност някой да 
сс школува за „хотелски кон 
дуктор", но се касае за мно
го по-сериозен проблем. Име 
иио, процесът на научно-тех
нологическата революция и

Ефектите на интеграцията, 
само шест месеца на едине
ние, са толкова добри, че про 
сто слисаха и самия колектив 
на зайчарските текстилни ра
ботници. Поправо, този ко
лектив 1977 година завърши 
със загуба от 23 милиона ди 
нара, а тази делова година 
очаква да завърши с положи 
телен делов баланс. Отделно 
трябва да се изтъкне, че гс- 
зи резултати осъществиха 
двойно по-малко работници 
(450), отколкото бяха в мина 
лата година (987). Покрай то
ва, мнозина работници бяха 
преквалифицирани:

Във всеки случай, най-важ 
ното е, че е изменен произ
водственият асортимент и че 

4 на всички работни места са 
дошли, хора-специалисти. В 
организацията на труда мно-

ви от двата съседни сливар- 
ски региона не бе трудно са- 
моуправително да се догово
рят, понеже предварително в 
своите среди постигнаха съв
местни договори за производ 
ството, преработката и доста
вката на сливите. Така мина
логодишното самоуправител- 
но споразумение на овощари
те на Подринско-колубарския 
регион въдвори доста ред на 
пазара, регулирайки 
нието на отделни лица и про 
изводствените. 
телните

перспективите на своята фа
брика. Сега зайчарските тек
стилни работници 
обемни капиталовложения в 
нови обекти

планират
За това благородно, родно 

овощие, особено е заинтере
сована Сърбия и 
Херцеговина, които 
произвеждат 85 на сто от го 
дишното 
сливи Югославия. Подрмиско 
колубарския и Тузланския ре 
гион, два съседни региона 
край бреговете на Дрипа, 
като най-големи производи
тели в нашата страна между 
другото шанс за своето : 
рено развитие виждат в орга 
низираното производство, нре 
работната и 
сливи в Югославия. Подринско 
започнаха неотдавна разгово
рите за

и съоръжения, 
защото разбраха, че съдба
та на фабриката е в техни

карикатурни
Босна и

ръце и че напразно с годи
ни са очаквали нечи

заедно
- помощ 
ози при

мер на зайчарските текстилни 
работници тъкмо посочва пра 
вите пътища 
на производствените трудно
сти в много колективи, а осо 
бено в текстилната промиш- 

С. II.

ия
Тс поведе-производствовън от колектива. на

преработва- 
и оборотните трудо-

хумор.
в решаването ви организации.

Крупанските разговори по
казаха, че сливата все пак е 
наш голям, но все още неиз
ползван шанс. Понеже тазго 
дишният род 
Западна Сърбия и 
Босна, както 
бъде за 50

леност. уско
на сливите в 

ИзточнаКомунист пласмента на се очаква, ще 
на сто по-малък 

по отношение на предишната 
година.възможностите на 

организира- 
производството, прера- 

и пласмента на 
вите, овощия, за 
родът от тези

Неблагоприятните 
климатични условия намали
ха значително приносите 
качеството на плода на сли
вите. Показа се също така, 
че в тези краища, водещи по 
производството на сливи, 
ма достатъчни 
ширяване на 
сливи и че

самоуправително
не на 
ботката

Председател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: д-р Жарко Папич.

Изпълняващ длъжността директор и 
главен и отговорен редактор 
дания на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс И, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

исли-
които на- 

краища обик
новено казва, че „когато сли 
вите са родили 
родило'4 

На съвещанието в Крупань 
представителите

ня-Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
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всичко е грижи за раз- 
площите под 

недостатъчно се 
прилагат агротехнически мер ки...

на всички из
л Стопан
ската камара на Югославия 
републиканските стопански'
камари и кооперативните 
съюзи на Сърбия, БиХ 
изводителите на 
злански и

на

Редакция на изданието на „Комунист“ 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
вич, Велимир Филипович, Растко Йове- 
тич, Слободан Клякич, Михайло Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранислав 
Милошевич и Милентийе Вуксанович.

Секретар на редакцията Бояна Анту-

Разговорите за развитие на 
сливарството всъщност едва 
започват. Договорено е как 
самоуправително да се орга
низира тази есен, също пред 
прага на беритбата, 
с да се очаква по-широка об 
ществена акция сливата 
стане
ведение на

и про- 
сливи от Ту-

Подринско-колубар 
ски регион се договориха таз 
годишното изкупуване на сли 
вите да започне на 15 октом 
ври. Утвърдени са аконтните 
Цени за прясна, обрана и 
отресена слива и за сухата

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
братство и единство със златен венец.

Реално

данович. по-рентабилно произ-
пазара.

О. К.



ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОЕКТОЛОГпкгго 
СГАНЯВАНЕ НА РАБОТА В СР СЪРБИЯ А ЗА НА- В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН:

Еднакви критерии за настня- СРЕДСТВАТА СТЕСНЯВАТ 

ПЪТИЩАТАването Поради недостиг на средства едвам сега 
се строят пътища от програмата 1971 —1975 
година, но и тук се вършат ограничения и 
не се строи според утвърдените стандарти

Една от причините за все 
още стопанската изостана
лост на Южноморавски реги 
оп, в чиито 13 общини живе
ят над половин милион жите 
ли, е липсата на по-добра 
пътна мрежа. Редица общини 
все още нямат пито една съв 
ремемна шосейна линия.

Успоредно с обсъждането 
проектодоговор ще 

за настаняване на работа
на републиканския общест- 

се разисква и по регионалния документ
вен

В тази общност на интере
сите единствена възможност 
виждат в промяна на система 
та на обезпечаването и раз
пределението на средствата 
на равнище на пътното сто
панство в СР Сърбия. Пора
ди икономическа изостана
лост, Южноморавски регион 
занапред би трябвало да по 
лучава значително повече до 
пълнителни средства за изгра 
ждане на нови пътища.

Изправяйки се пред проб
лема от този вид, в Самоуп- 
равителната общност за реги 
онални пътища вече вършат 
ограничения на пътищата, чие 
то изграждане е в ход. С 
цел да се пести, стигнало се 
до стесняване на пътищата 
за половин, а някъде 
и за един метър от общата 
широчина, която е шест мет
ра. Също така се изоставя 
изграждането на някои де
тайли като: оиголи, ивици и 
др. С други думи, не се спаз 
ва законът, който ясно оп
ределя стандартите при из
граждане на регионалните 
пътища.

Подобни ограничения са 
направени и на пътя Босиле 
град — Рибарци, който тряб 
ва да бъде готов през тази 
есен. Ръководството на Бо- 
силеградска община реаги
ра, търсейки да се зачитат 
законните нормативи, за да 
се премахне несолидното из
граждане. Защото, несолидно 
то строене води към бързо 
разваляне на пътищата.

С други думи, в момента 
по-евтиното решение всъщно 
ст е много по-скъпо.

В предстоящите два 
ца в общините на Нишки ре 
гион ще се води публично ра 
зискване по

месе ните обществин договори в 
тази област. Именно, регио
налните договори трябва 
предвидят, между другото, 
носа на 
от селско

обсъждане трябва още 
че да допринесе за изготвяне 

регионалния обществен 
договор за настаняването, въ- 

обстоягелството

нов е
да напроектодоговора 

за настаняване на работа 
СР Сърбия. Това бе -- 
рено в Междуобщинския син
дикален съвет и в Регионална 
та общност на интересите по 
настаняване, от която потече 

с разискванията 
по републиканския да се из
готви и проект на регионал
ния документ по настанява
не на работа.

С изготвяването на региона 
лния проектодоговор по 
станяване и сетне с приема
нето му ще се създадат ед
накви условия и критерии за 
всички безработни в общини
те на региона, чието число 
наброява повече от 35

из
кадастралния доход 

стопанство, 
граница и условие 
лдне статута гп - 
це, както и срок^зете за дос
тавяне данните от конкурса 
на общностите по настанява
не и сроковете, в които осно 
вните организации на сдруже 
ния ТРУД да осведомяват об- 
щносттите на интересите 
приетите кандидати.

За всички

в
преки
един брой общини и 
имат

догово- чекато сега
свои обществени дого

вори. Но те се много разли
чават по уреждането и при
лагането на критериите 
настаняване. Затова е необхо 
димо пред окончателното при 
смане да се съгласуват ста
новищата и занапред в Ниш
ки регион да 
единствени критерии в наета 
няваието и да 
всички съмнения в таканаре- 
чеиите

за опреде 
'^заетото ли

Колко бавно в този регион 
се строят нови пътища гово
ри фактът, че едвам сега се 

програмата от 
1975 година. Такана- 

пример, тази година се стро
ят пътищата: Власе — Своге, 
Босилеград — Рибарци, Пре- 
шево
Прохор Пчински и Тръгови- 

Радовница. Обаче, по
ради недостиг на 
(обезпечени са само 92 мили 
оиа динара), ще бъдат пост
роени 44 километра асфалто
ви пътища.

и починът за
осъществява 
1971

за се прилагат
на- тези

сти ще се води 
следващите два месеца 
зсички общини и публичното

подробно- 
разговор в 

във

Гнилане, Клснике —се премахнат
ще„нагласени" конкурси. 

С. Кръстич средства дори

НА 27 АВГУСТ СЕ СЪСТОЯ
ХИЛЯ

ДИ души.
КРИТЕРИИТЕ ЗА НА
СТАНЯВАНЕ Граничен събор е Дмтрвград — Основната причина за 

баьното изграждане на нови 
пътища е в липсата на мате
риални средства. За изгражда 
не на нови регионални пъти
ща средства изключително 
обезпечаваме от кредити. 

Сбаче, поради досегашната 
задълженост, през идната го
дина не сме в състояние да 
построим нито едип киломе- 
тар път. Средствата, с които 
ще разполагаме ще бъдат до 
статъчни само за поддържа
не ка съществуващата пътна 
мрежа и за изплащане на кре 
дитите — казва Бранко Нико 
лич, секретар на Самоуправ- 
ителната общност за региона 
лни пътища в Южноморав
ски регион.

★ МАЛЪК БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИСпоред републиканския про 
ектодоговора за настаняване
то на работа, три са услови- 
ятата, относно критериите за 
утвърждаване на предимство 
при настаняването. Те са,- не 
заетостта, времето на чакане 
на работа и материалното 
състояние. Приоритет се дава 
на безработните. Това ще 
рече, че те имат предимство 
по отношение на всички при 
явени кандидати, които не 
са в трудово отношение без 
статут на незаети лица и 
имат предимство над заети
те лица, които ще се явяват 
на конкурса. Но, около кри
териите за настаняване вече 
се явяват и известни дилеми, 
като например, за кои лица 
трябва да се прилагат всички 
критерии, как да се прила- 

- гат и какво значение да им 
се дава в практиката» кой да 
ги прилага и утвърждава 
предимството при настанява
нето. Отговорите на всички 
тези въпроси трябва да се 
получат в течение на пуб
личното обсъждане в 15-те 
общини на региона.

РЕГИОНАЛНО ДОГОВА
РЯНЕ

Републиканският проекто
договор за настаняване с пре 
доставил отделни въпроси да 
се конкретизират в регионал

В рамките на крайграничното__ о „ сътрудничество на
27 август в Димитровград се състоя граничен събор 
на населението от Димитровградска и съседните об
щини от НР България. Според официалните данни, 
на събора присъствуваха около 10 хиляди посетите
ли от наша и само хиляда и 
от българска страна, докато

петстотин посетители 
па миналогодишния 

събор в Димитровград са били дссст хиляди българ
ски граждани.

По време на събора бе изпълнен твърде успе
шен концерт, в който взеха участие културно-худо
жественото дружество „Велко Влахопич" от Ниш и 
самодейците на дружеството „Георги Димитров" от 
Димитровград. В хола на Центъра за културата бс 
организирана изложба под название „Революцион
ният път на народите и народнистите на Югосла
вия”, както и изложба на издателство „Братство".

А. В. В.

В центъра на Димитровград 
пред самия Дом на културата 
се намира бутката на Сдруже 
нието на инвалидите, в която 
тридесет години работи Иван 
Христов — Ванко. Тих и мъл 
чалив, провежда работното си 
време в малката кантора, про 
давайки цигари, кибрити, мо
ливи, марки. Малцина знаят 
какво преживя този човек в 
ранната си младост; когато 
беше овчарче на поятите 
край своето село. След това 
той бе боец на фронта, и 
като тежък инвалид остана в 
Димитровград.

Банковата среща с фашис
тите през май 1942 година ос 
тана траен спомен на този 
младеж и сигурно определи 
бъДСЩИя му жизнен път.

Иван и Йордан били на 18 
години. Съвсем малко знаели 
за войната която бушуваше 
в света. Знаели, ие в техния 
край действуват 
по пример на 
краища в страната, по ие би
ли добре запознати с тяхното 
действие.

пш етщ
ИВАН ХРИСТОВ — ВАНКО ОТ ПЕТЪРЛАШ ПРЕДИ 36 
ГОДИНИ КАТО МЛАДЕЖ ПРИСЪСТВУВАЛ ПРИ УБИ
ЙСТВОТО МА СВОЯ ДРУГАР ЙОРДАН КИРОВ И ПОЧУВ 
СТВУВАЛ ЗВЕРСТВАТА НА ФАШИСТИТЕ

във влажната пръст... Могил 
ката ставала все по-голяма.

— Легни да видим дали е 
достатъчно!...

Йордан се спуснал и лег
нал в гроба. След това ста
нал п се испрапил. Поручи
кът сс обърнал към селото. 
Войниците се построили, а 
Иван стоял подалеч и гледал 
студените дула на пушките, 
насочени срещу неговия дру
гар. ..

жертви. Те спрели двата мла
дежи. Един поручик изгледал 
двете момчета и започнал да 
ги бие с приклада на шмай
зера. След това им викнал:

— Къде са шумкаритс?
Нови силни удари...
— Пие не сме видели ни-'

НИШ Иван Христов

ДЕйСТВУВАИЕТО 

НА ДЕЛЕГАТ
СКАТА СИСТЕМА

върна малко по-късно.
Карат го същите убийци 

към Обреновац...
кого.

Пак приклади и юмруци 
засипали двете овчарчета...

— Да сс разстрелят! — ка
зал Серафимов.

партизани 
много други Изминаха тридесет и чети

ри годинъи от тази среща на 
Ванко с българските фаши
сти. Той беше на фронта за 
да си отмъсти поне малко. 
Върна се като инвалид. Често 
пъти разказваше случката- на 
своите деца, които растеха в 
семейството на боеца и из
раснаха. Любча вече работи 
в „Компас" на югославо-бъл- 
гарската граница, 
пик в Майданпек. а дъщеря 
му Йела също работи на гра 
цицата.

Банковата среща с фашис- 
титб е само един малък епи
зод от зверските дейности 

българските фашисти в 
част на страната ни.

Б. Николов

Четири пушечни гърмежа.. 
Тялото на Йордан потрепна 
п падна в гроба, който той 
сам см изкопал. Иван сс вт
ренчил. Поема въздух, иска 
нещо да каже, но само някол

Организирането и действу- 
ването на самоуправитслиитс 
общности на 
Нишки регион ще бъде пред 
мет на внимание на зассда- 

Председатслството

горичката. 
Йордан и Иван не вярвали, 
че може нещо лошо да им 
сс случи.

—1Це кажете ли къде са 
шумкаритс? — отново заре
вал разяреният поручик.

Отговор пс последвал.

Тръснали къминтересите в
Една сутрин весело изхвър 

От го-киали на поляната... 
ричката сс показали въоръже 

войници, облечени в

нието на 
на Междуобщинската регио
нална скупщина което щс сс 
проведе днес в Ниш.

От учредяването на 
щности преди четири години 
до днес не е правен по-обсо- 
тоен анализ на тези самоуи- 

клетки и поради

ко слъзи плъзнали по лицето
ко му.пи

Ристо е техглавите, 
като в приказ

тези об жуси и с каски па 
Били страшни,

Йордан и Иван заста- 
без да разберат, чс те

зи страниш хора идват към

— Зарови го! — 
поручикът — убец.

Иван взима лопатата, хвър 
ли няколко пъти пръст върху 
тялото на споя другар и за
стана. Войниците отново вди 
гнали черните дула, но Иван 
падна върху гроба преди да 
стрелят. Съзнанието му

нарежда

Копай тогава! — изви- 
хвърлил

китс.
нали, кал поручикът и 

малка лопатка пред Йордан.равителни
съществуването на редица 
изяснени въпроси с дейегву- 
вансто им, налага сс да се 
направи критически 
на натрупания досега 
като се набслязат и предсто

не
Йордан сс стъписалДъж

дът сс засилил и струйки с: 
да сс стичали по лицето му.

тях. во-Тсзи войници от българска 
фашистка армия, от части 

прочутия садист, пору- 
Любеи Стоянов търсели

наанализ тазиопит та
— Копай I 
Малката лопатка сете на 

чик
се забилаящите задачи. М.А.
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СТОПАНСТВО В ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕГ. ЛИСИНА БАВУШИИШКОТО 
СЕЦА ПА ГОДИНАТА

Анумцлационното Положителни резултатиезера е пълно
★ Два пъти по-голям доход в промишлеността в 

сравнение със съшия период па миналата година 
^ Само „Църпи връх" е работил със загуба от 200 

хиляди динара, която ще бъде санирана до края 
на годината

Основният рапорт за стопа
нисването на бабушнишките 
организации на сдружения 
труд през първите шест месе 
ца на годината според пред
варителните данни гласи 
ложително по всички показа 
тели. Истина, малко изключе 
ние е гостилиичарското пред 
приитис „Църни връх“, но вс 
че през август, както ни увс 
доми завеждащият отдел сто 
паиство и финансии при Об 
щинската скупщина в Бабуш 
ница Йоваи Джокич, тази за 
губа е наваксана.

Общият доход през първи
те шест месеца е с 84 на сто 
по-голям в сравнение със съ
щия период на 1977 година и 
пъзлиза на 274,5 милиона ди
нара.

За осъществяването на така 
висок ръст известно влияние

НОВОПОСТРОЕНОТО аку- 
муаацмонно езеро и Горна Ли 
сш^а за потребите на втория 
стоп нй Власинските водное
лектрически централи е вече 
нълно и неговите води наско 
ро ще пЪчнат да се гюлзвпт 
за производство на електриче 
ска енергия- В клисурите на 

■ Лисинска и Божичка .река, в 
дължина от 8,5 километра, вс 
че са акумулирани към десет 
милиона кубически метра во

лата година, но и тук до из
вестна степен с повлияло от
криването на новите промиш
лени обекти. Забележителен 
растеж е показал и строител
ният отрасъл от 78 на сто, а 
следват селското стопанство с 
48, гостилничарството с 41 ир0 
цента и пр., докато най-малък 
ръст бележи търговията от 
само 6 процента.

И заетостта е на завидно 
равнище. В първото полуго
дие на годината заетостта се 
е увеличила с 63 процента, 
предимно поради приемането 
на нова работна ръка в „Ти
гър“ и „Лисца“ са приети о- 
коло 700 души, така че днес 
в Бабушница има над 1500 
души в основните организа
ции на сдружения труд. При 
това трябва да отбележим, че 
личните доходи през първото

по

да. ШШшШНа 5 септември — Деня на 
освобождението на Сурдулиш 
ка община, по тържествен 
начин ще бъдат пуснати в 
действие помпените уреди, 
които ще изхвърлят водата 
от акумулационното езеро във

Нови киловати: езерото в Лисица

Власинско езеро. Оттук вода
та ще минава по мощни тур 
бини и ще движи агрегатите

на Власинските подиослсктри 
чсски централи.

В. В.

БОСИЛЕГРАД

ПОДГОТОВКИ ЗК ЧЕСТВУВАнЕ НА 8 СЕПТЕМВРИ
На 8 септември в Босиле

град тържествено ще бъде 
пусната в работа новопостро 
ената парна хлебопекарница, 
за чието изграждане са изра 
зходвани към 4 милиона ди
нара. На тържеството, по то
зи повод, ще говори предсе
дателя на Общинската скуп
щина вимеон Захариев. Също 
така ще бъде предадена на

дно добри технически възмо 
жности за кино и сценични 
представления.

Шо случай Деня на осво
бождението на Босилеградска 
община, п Босилеград ще бъ
де устроена културио-художе 
ствена програма и 
състезания в повечето дисци
плини.

В Босилеград сс вършат 
подготовки за 
ване па 8 септември — 
Деня на освобождение
то на Босилеградска об 
щипа от фашизма.

чсству-

спортни
употреба и универсалната за
ла в Културния дом, която 
има 350 седалища с извънре-

БОСИЛЕГРАД: ПОЛУГОДИШНА СТОПАНСКА РАВНОСМЕТКА

СКРОМНИ СРЕДСТВА ВЪВ ФОНДОВЕТЕ
АВТ0ТРАНСП°РТН0Т0 ПРЕДПРИЯТИЕ И ООбТ ЗА КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ _ 

ИМАТ ЗАГУБИ ОТ 490 ХИЛЯДИ ДИНАРА, А ОСТАНАЛИТЕ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ СА РАБОТИЛИ С УСПЕХ

УСЛУГА"

ПРЕЗ първото полугодие от личени с 30 на сто. От чис- 
тази година стопанските ор- тия доход възлизащ на 27 

.ганизации в Босилеградска милиона динара във фондо 
^ община са осъществили скро ветс за разширяване на ма- 

мни резултати. Въпреки, че териалната база на труда са 
е повишен обемът на произ- отделени само 1.238 милиона 
водствот© и услугите, поради 
незадоволяваща 
ност, не се осъществява пла
нираната
и инвестиционна способност.
С други думи, средствата, ко 
ито се отделят за фондове 
не са достатъчни да обезпе
чат

за материално 
ство са отделили 1.144 хиля
ди динара, което е почти 90 
на сто от съвкупно 
ните от стопанските организа 
ции средства във фондовете.

Причините, които са 
ли до загуба в „Автотранспор 
тното предприятие и „Услуга" 
отнасят се предимно до нера 
ционалното ползване на съще 
ствуващите работни места, а 
с това и 
свърхразходи. Тези две орга
низации, в които работя повс 
че от двеста души са длъжни 
да изготвят санационни про
грами за погасване на 
цита. В противен случай 
се стигне до минимални лич
ни доходи, 
лезнено решение 
момент.

възпроизвод-

отделе-

динара.
Най-слаби резултати 

първото полугодие са показа 
ли Автотранспортното 
приятие и ОСХ2Т за комунал
но-битова дейност „Услуга". 
Ведно те са работили със за
губа, която при Автотранспор 
тното

дове-икономич- през
възпроизводствена пред-

до създаване на
планирания стопански предприятие възлиза 

на 360 хиляди динара, а при 
„Услуга" на 130 хиляди ди
нара.

ръст.
През първите шест месеца 

стопанските организации са 
осъществили общ доход с*г 95 
милиона динара. Той е по- 
голям от миналогодишния с 
32 на сто, но при това 
териалните разходи

дефи-Относително най-добри де
лови резултати засега беле
жат: Горската секция и ООСТ 
за търговия и гостилничар- 
ство „Слога". Във фондовете

В. //Текстилколор14ще

което е най-бо-
в дадения изво 

гър‘
е оказал и новият цех За прб- 

“здетво на автогуми „Ти- 
‘ и »Лисца“ от Севнице 

СР Словения, която също 
откри свой цех в Бабушница 
към „Тектилколор“. На тях 
се пада 35 на сто от общия 
доход.

Доходът възлиза на 64,8 ми
лиона динара — или увеличе
ние от 88 прцоента. За отбе
лязване е, че има рязко 
шение .на 
пестенето

и ма
са уве- полугоДие са 

3,2 процента или 
средно на 2 746,00 динара. Ос 
вен „Тигър“ другите органи
зации на сдружения труд 
мат склад от готови произве
дения и- същият е с 27 на сто 
по-малък в сравнение със съ
щия период на миналата го
дина.

И ненаплатената 
ция е с 14 процента 
в сравнение с 
годие на 1977

Тези

увеличени само 
възлизат

ДЙМИЙДШИ
Трябва да се отбележи, че 

също една от причините за 
създадените дефицити и 
намаляване на средствата за 
материално възпроизводство е 
в заплащането на 
лични доходи по отношение 

_ на критерите от съответното 
= самоуправително 

ние. Така

в
1ШШ1ШШШ1П1П11№Л

ня-за

Тъкмо тези дни, в разгара на акцията по хиги 
енизация на града, чух и такъв разговор. Един стро- 
шеночешменец се оплаква:

— Дали ми от комуналното бележка 
вам в почистването на канала. Защо? Аз 
не съм хвърлял ни смет, ни други отпадъци.

Попитах го, къде тогава изхъврля сметта, тъй 
като и малкото кошнички и сандъци за събиране па 
сместа на този квартал не стигат:

Ами, отде да зная? Това иай-добре знае 
ругата. Тд се грижи за хигиената.

_ А и неговата съпруга, като останалите досега.
:= изнасяше сметта в канала...

Това го потвърждават и съседките.
Та, мисълта ми е там, да не правим забежки, по 

= всички заедно да се включим в тази полезна акция 
5 като се погрижим занапред, разбира се в договор с 
§ „Услуга как да не замръсяваме околната среда За- 
I ^Т° П0СледСтвията от нехигиената пак ще отплаща- Ц ме ние, които я създаваме.
~ Затуй и поддържането й

I по-големи

1 реализа- 
по-малка 

първото полу- 
година.

предварителни данни 
за работата на стопанските ор 
ганизации във всеки случай 
вливат надежда, че в края на 
годината ще бъдат постигна
ти още по-добри резултати.

споразумс- 
например Автотран 

спортното предприятие 
платило повече 824.675, ООСТ 
„Изградня" 489.675, ООСТ 
„Услуга" 154.225 и ООСТ На 
предък" 17.786 динара

да участву- 
никога там

пови
икономичността и 

производството 
което довежда до чувствител
но намаляване 
та на

вI с за-=
себестойност-

продукцията.
Най-голямо увеличение на 

производството е осъществе- 
промишлеността _

чти с два пъти в 
със същия период

СЪП-
II Един от решаващите 

ти за
развитие на 
община е в

но вмомен
по-ускорено стопанско 

Босилеградска 
, подобряването 

на квалификационната
тура на заетите, но г 
следователното прилагане на 
принципите за разпределение 
на личните доходи.

по-
сравнение 
на мина- М. А.

струк 
и в по-I
съгласнорезултатите на труда. Нужно 

е да се подобри трудовата 
дисциплина, организацията на 
труда, а също така и техни- 

_ ческата оборуденост, която 
= доста много спъва повишава- 
е нето производителността на I ' труда.

Сменявам1 е наша обща грижа.
15 минути се стига'от Болеч ^оЧБеКРаЙ > БеЛГрад (за 
на Къща в Димитровгаап ча,,1?,0 БелгРад). за съответ- 
гат ежедневно да посетот > т™“'““'1' лпца м0' 
Улица „Драган Спасич"10 - СечКЪЩаТа ~ на

Собственик 
Зора РадоничВ. в.
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Бабушница пред празника 

на свобедата

С ГОЛЕМИ КРАЧКИ 

НАПРЕД
ДВЕ И ПОЛОВИНА годи

ни е сравнително къс период 
от време, ‘за да могат да се 
постигнат по-забележителни 
резултати. За Бабушнишка 
община, обаче, в този пери
од е изградено толкова мно 
го, колкото в други общини 
не е направено може би за 
десетилетие.

Тази стопански изостанала 
община на крайния югоиз
ток на страната, с десетки 
километра отдалечена от гла 
вните железопътни и шосей 
ни съобщения намери своя 
път към бъдещето.

През изтеклите две и по
ловина години от изпълне
нието на средносрочния раз
воен план Бабушнишка об
щина постигна завидни ре
зултати и полага големи усн 
лия да догони по-развитите 
общини в региона и репуб
ликата.

ни не можеше да намери 
собствен път на развитие, 
собствено бъдеще. В случая 
на „Балкан" в най-хубава 
светлина дойде до израз ре
гионалното планиране и сдру 
жаване.

Помпената фабрика в Ниш 
интерес 

Сътрудни- 
Балкан" в 

от годи
на и половина насам тези две 
организации на сдружения 
труд съвместно вървят на
пред.

„Ястребац" намери 
за производствено 
чество и прие 
своите обятия. Така

Един цех от „Лужница"

В „Балкан" в резултат от 
това сътрудничество, тези дни 
започна да се строи нов цех 
за производство на съоръже
ния за опазване на жизнена
та среда.

между първите в СР Сърбия. 
Напоследък се води акция 
за организиране _ на селското 
стопанство на нови начала, 
като се активизират неизпол 
званите ресурси преди всич
ко в животновъдството.

В кооперация „Будучност" 
се очаква да бъдат одобрени 
програми за изграждане на 
птицеферма и кланица, а 
същата кооперация посред
ством „зеления план" тегли
ла кредити за модернизация 
на производството и набавка

: от около
„Будучност" и

на съоръжения 
4 660 динара. .
„Ерма" в Звонци вече реали 
зират свои производствени 
програми по разширение на 
овцефермите на Бачов дол 
и Църни връх.

И СЕЛСКОТО СТОПАНСТ
ВО СЕ ОРГАНИЗИРА

В ПЪРВИТЕ години на ре
ализиране на средносрочната 
развойна програма селското 
стопанство в Бабушнишка об 
щина не даде големи резул
тати. Това, преди всичко, се 
дължи на неорганизираност
та на земеделските коопера
ции, въпреки че, по броя на 
сдъружените производители 

— Бабушнишка община е

За реализирането на тази 
производствена програма ще 
бъдат изразходвани над 74 
милиона динара, а когато 
цехът бъде готов, в него ще 
получат работа стотина но
ви работници. След открива
нето на новия цех „Балкан” 
ще удвои дохода си.

ПОДЕМ НА КОМУНАЛНО 
-ЖИЛИЩНОТО СТРОИ
ТЕЛСТВО

В„ТЕКСТИЛКОЛОР' 
СЪЕДИНЕНИЕТО Е СИ
ЛАТА

ДО СКОРО в Бабушнишка 
община не се обръщаше го
лямо внимание на обществе
ното жилищно строителство. 
Строеха се само частни къщи. 
Днес когато за развитието 
на стопанството са необходи
ми кадри 
внимание се обръща на ко
мунално-жилищното строител 
ство. През последните две 
годиш! са построени 15 об
ществени жилища на стойно
ст от 6 хиляди динара и към 
30 частни жилища.'

Чрез реализиране на мест
ното самооблагане за пътища 
са изградени или модернизи 
рани 37 километра шосета на 
стойност от 18 милиона ди
нара. Построени са и 3 ки
лометра от регионалния път 
Бабушница — Звонци. регули 
рано е коритото на р. Луж
ница, а строи се и нова водо 
проводна и канализационна 
мрежа в града.

Постигнати са забележите
лни резултати и в развитие
то на образованието и възпи 
танието. като при това отдел 
ни грижи се полагат за раз
витието на обучението на ро
ден език на числящите се от 
българската народност, кои- . 
то живеят в район Звонци. 
Днес в Бабушнишка община 
се полагат големи грижи и 
за развитието на библиотеч
ното дело. кинофикацията и 
радиофикацията на селища
та. На всеки жител в община 
та се пада по една книга, а 
във всички районни центрове 
поне два пъти в 
се прожектират филми.

Славата на Лужница напо
следък разнесе навред по 
страната културно-художестве 

„Младост", 
две години 

съществуване има няколко 
представяния 
та, а гостува почти във всич- 
ки по-големи средища 
Сърбия. Направи и няколко 

САП Войводи- 
на, посети братска Плсвля в 
Черна гора, а идната година 
ще гостува на Севнице в Сло 
вения-

ТАЗИ отдавна известна ис
тина намери потвърждение 
на дело в Бабушнишка об
щина. Чрез самоуправително 
споразумяване и обществе
но договаряне, чрез сдружа
ване на труд и средства, мал 
ките и довчера закостенели 
в развитието си стопански ор 
ганизации тръгнаха с бързи 
крачки напред.

РАЗШИРЕНИЕ НА „ЛУЖ 
НИЦА"

все по-голямоХИМИЧЕСКАТА промишле 
ност „Лужница" в Бабушни- 

предприе БОГАТА ПРОГРАМА 

ЗА ПРАЗНИКА
ца също навреме 
мероприятия за разширение 
и модернизиране на произво 
дствените си мощности.

За нейната реконструкция 
са изразходвани над 40 мили 
она динара.„Текстилколор" беше пър

ви. Тази стопанска организа
ция, за производство на су
тиени и др. стоки с години 
и години, само живуркаше 

доходността.

е само
част от обемния план на ре
конструкция и модернизация 
на „Лужница" до 1985 годи
на, в която ще бъдат вложе 
ни още няколко десетки ми
лиона динара за изграждане 

производствени 
крайна

Това разширение

НАСЕЛЕНИЕТО от въстаническа Лужница се 
готви достойно да посрещне и отпразнува 6 септем
ври — деня на освобождението от фашистко иго.

Така на 5 септември, в навечерието на празника, 
Стрслъц ще бъде даден на употреба нов мост 

на р. Мурговица и ново шосе. Също така,
ще бъде положен основен камък на бъде-

на ивицата на 
Не търсеше изход, както се 
казва за по-дълго време, 
се задоволяваше с временни 
решения и се приспиваше с 
това, ако успее края на годи- 

изкара без загуби, 
стопанисване.

а
то на нови 
мощности, което 
сметка ще доведе до създа
ване на условия за по-дина
мично производство.

в селов центъра
на селотоната да 

Но днешното 
което търси производство на 
конкурентни стоки, внедря»3 
не на нова технология, обез
печаване място на нашия и 
чуждестранния пазар, поста
вя съвсем нови 
Тази задача на 
„Текстилколор" схвана и

партньор, с 
да делят 

Такъв парт- 
няколко години

щата здравна станция-
В Бабушница в следобедните часове ще се устрои 

тържествено посрещане на гостите и делегациите на 
градовете-побратими и на др. гости, които ще дой 
дат.

С НОВИЯ ЦЕХ НА „ТИ
ГЪР" — УДВОЕН БРОЯТ 
НА РАБОТНИЦИТЕ По този случай на площад „Освобождение" ще 

бъде изнесена културно забавна програма.
В същия ден на стадиона на футболния клуб 

„Лужница" ще се одиграят мачове за излъчване на 
финалните отбори, които да се борят за купата „Ос
вобождението на Лужница".

Вечерта в голямата зала на „Църни връх Ще 
бъде устроена другарска вечер с подбрана програма.

На 6 септември в 10 часа и залата на Културния 
дом що со състои тържествена сеещ, па ОВщииската 
скупщина. Председателят па скупщината СТЛНММИ! 
ИЛИЧ ще изнесе доклад за обществено-икономиче
ското развитие на Бабушнишка община чрез изте- 

34 години на неуморно социалистическо

изисквания- С ИЗГРАЖДАНЕТО на нов 
цех за производство на вът
решни автомобилни гуми на 
заводите „Тигър" в Бабушни 
ца _ броят на заетите в об 
щината почти сс удвои, как
то и общият доход в общи
ната.

задачите
на

време потърси 
който съвместно 
зло и добро. 
ньор, след 
упорит труд, бабушнишкитс 
конфекционери намериха в 
Севнице в СР Словения, с Сума от 105 милиона дина 

ра, която е обезпечена от Ре 
нубликаиския фонд за иасър 
ченис развитието в изостана 
лигс крашца, с приложения 
от работниците на временна 

от този

обект

тяхна „Лисца". След щател
на положение- 

труд и 
казва с 

нов 
със своя 

технология-

седмицатаиз-но изучаване 
то „Лисца" сдружи 
средства, дето се 
„Текстилколор", откри 
цех в Бабушница

клито
",а’сТсд0'то»а що бъдат раздадеш 
награди", които асяка година в част на Р 
свободата со присъждат па врганизацин 11а ДРУ»^ 
„ия труд и на отделни лица за заболижитол! и у 
в работата.

работа в чужбина 
край 
гър"
влезе в строя към края 
миналата година.

Ти-и със средства на 
този промишленпроизводствена 

Вложени бяха над 20 милио 
на динара, а откриха се ра
ботни места за още 150 ду-

ното дружество 
което само зана

КУлтурио-художестввните дружества от 
Бачки Потровац и Бабушница що изнесат съвместна 
културно-художествена програма.

по тслевизия-
на този 

обект общата су
ши. С изграждането 

промишлен
на капиталовложенията в 

общината през изтеклата го
дина надмина сума от 214 
милиона динара.

в СР
„БАЛКАН" ЩЕ ПРОИЗВЕ
ЖДА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА ЖИЗНЕ
НАТА СРЕДА

МЕТАЛООБРАБОТВАЩО
ТО предприятие „Балкан"във 
Велико Бонинци 
същата история- Дълги годи

на ФК „Лужии- 
„Ос-

ма 11 16 часа след обед на стадиона
проведе финалната среща за кучата

НОССЩСНИя в
ца" ще со . 
вобождениото на Лужница . М. А.

тазиОколо 98 на сто от
вложена в промишле 

сто в 
дейности.

сума с 
ността, «1 само 2 на 
извънстопанскитс

Матея АНДОНОВ
има почти
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Всестранно развитие върху основите
на единодействие

194И9”45
четвия от работа. Считаме 

първостепенна задача на вси
чки трудещи се, на Съюза 
на комунистите 
телнитс устройства и остана
лите субективни сили е поето 

гю-голяма

ното развитие на общината
— заяви инженер Петрович.
— Затуй
ние следим стопанисването 
на ведка основна организация 
на сдружения труд и пола
гаме особени усилия за още 
по-,ускорено развитие, както 
на стопанството, тика и 
цялата община.

Показателите за полугоди
шното стопанисване ни дават 
основание да бъдем доволни. 
Общият доход в сравнение с 
полугодието нп миналата го
дина парастна за 14,1 на сто, 
а дохода за 0,2 на сто. При 
това броят на заетите в сто 
иаистпото нарасна за 11,3 на 
сто. Миналата година въ» 
фондовете зп развитието на 
стопанството са внесени към 
111 милиона динара срещу 
около 24,5 милиона преди че 
тири години. Това показва, 
че трудещите се проявяват 
повишен интерес за създава
не на такава материална осно 
па, която ще гарантира ста-

(От 1 стр.) они, понеже акумулативната 
и възпроизводствена способ
ност на нашето стопанство са 
недостатъчни за самофинанси 
райе на капиталното строи
тел ств®.

— Свободно може да кажем, 
че ние нашироко разтворих
ме . вратата за всеки, който 
намира интерес да инвестира 
и всички наши организации 
на сдружения труд (освен ед
на) са интеграционно свърза
ни м някой от по-голвмите 
стопански системи или трудо
ви организации. Освен Общ
ността на сдруженото слск- 
тростопанство в Сърбия, тук

с особено вниманието на вурдулишка общи
на от фашизма — е септем
ври.

самоуправи-

Так#ва заключешие 
дължи Й. Петрович — жотвър 
ждават редица основни пока
затели за стопанското разви
тие на общината. Общият до 
ход на стопанството през 1970 
е възлизал на 160 милиона 
динара. През 1977 година той 
е за пет и половина пъти по- 
голям и достига 892 милиона 
динара. Броят на заетите 
също е увеличен почти два 
пъти — от 2353 работника

про- янната борба за 
икономичност, 
пост па труда, ефективност 
на капиталовложенията, из
ползване на производиствени 
те мощности... С една дума, 
следва да се подобряват еже
годно, ежемесечно и ежеднев 

всички онези икономиче
ски показатели, гарантиращи 
още по-ускорсно развитие — 
обобщи обзора си върху сто
панското положение на Сурду 
лишка община нейния пред
седател инж. Йован Петро-

производитсл
на

но

Сурдулишка община е крайгранична 
жавната граница към НР България възлиза на 
42 км. Общината обхваща площ от 629 кп. киломе
тра. Територията й с полупланинска, так че само 
55 на сто от общата повъртшина са селскостопански 
площи.

дьр- вич.

Сурдулица паметникът на 
загиналите бойциПРЕДАВАНЕ НА НОВИ 

ОБЕКТИ Нс по-малко значение имат 
и останалите три обекта, ко
ито ще получат за Празника 
на свободата — 5 септември 
— трудещите се на община-

Говорейки за 34 годишнина 
та на освобождението на Сур 
дулица Петрович изтъкна, че 
5 септември представлява ис
торическа дата за общината. 
Станало е традиция в чест на 
Празника да бъдат предаде
ни редица нови промишлени, 
комунално-битови и други о- 
бекти, отразяващи повишено
то благосъстояние на населе
нието и на хората в тази част 
на Републиката.

В 38 селища с 7517 семейства живеят 29 494 
жители — според преброяването от 1971 година. В 
общипата е изразена миграцията — през 1961 година 
общината е имала 34 000 жители.

Структурата на населението според национал
ния състав е следната (преброяването според от 1971 
Г.): Сърби — 20 625 ИЛИ 69,9, българи — 6075, ИЛИ 
20,4 и роми — 2169 или 7,3 на сто.

та.

В рамките на медицинския 
център „Милентие Попович" 
е построен трети тракт на 
амбулаторно-поликлиническа- 

та служба, в което ще се 
помещава отделение за гине
кология, рентген-кабинет и 
обществени помещения. Също 
така ще бъде предадена на 
употреба здравна амбулато
рия в Йелашница.

през 1970 нарасна на 4317 в намериха свой интерес авто-
края на миналата (1977) год. мобилните заводи „Цървсна

Националният доход на це- застава" от Крагуевац, „Галс- 
локупното стопанство в общи нйка" от Земун, „Балкан" оч
ната през 1971 година възли- Лесковац, „Вочаркооп" от 
за на 112 милиона динара или Белград. „Кощана" от Враня, 
3789 динара на глава на на- модната конфекция „Ниш",
селението, а през настоящата „Югопетрол" от Белград и
1978 достигна еумата от 434 др.
милиона или 14 704 динара 
на жител, което означава, че 
в абсолютен размер е увели
чен за 3,8 пъти, а на глава 
от населението за 3,9 пъти.

Благодарение на широк спе 
ктър на интеграционни про
цеси — стопанството на Сур
дулишка община от 1975 го
дина насам не знае за загуби.
Интеграционното свързване 
на нашето стопанство с орга
низации на сдружения труд 
от други общини и региона 
и върху тази основа са съз
дадени условия 33 пласиране 
на техни средства в инвести
ционни начинания на нашата 
територия. Безспорно, значи
телна роля играе и Фондът 
за насърчение развитието на дем такова стопанство, което 
недостатъчно развитите рай- ще поеме бремето на целоку

— И тази година в чест 
на 5 септември 
Освобождението на Сурдули
ца от фашизма — трудещите 
се в общината ще пуснат в 
действие два значителни сто
пански обекти — Втората фа 
за на Власинските водоцен- 
трали и хотел „Сърбия" в 
Сурдулица.

Деня на

Основното училище „Йо- 
Змай" в 

сътрудничество със самоупра- 
вителната общност за детска 
защита построи ученически 
стол с мощност 2000 яде нега 
дневно. В този обект ще се 
подготвя топло ядене и за 
учениците в съставните учи
лища в Масурица, Алекинце, 
Сувойница, Биновце и Бело 
поле.

ван Йованович

ЗА ОЩЕ ПО-УСКОРЕНО 
РАЗВИТИЕ Инж. Иовап Петрович

Постигнатите резултати 
са видими на всяка крачка. 
Сурдулица наистина израства 
в съвременен град с многое- 
тажници, асфалтирани улици, 
съвременни съобщителни обе 
кти, промишлени мощности... 
Всичко това е плод на интен 
зивна стопанска дейност, но 
и на многостранното ангажи
ране на мцогобройни субек
тивни фактори, чиято намеса 
в разрешаването на редица 
комунално-битови 
проблеми е все по-осезаема.

билно стопанство. Разбира се, 
не с по-малък интерес се от
насят и към личния стан
дарт: така например личните 
доходи в сравнение с януари- 
юни миналата година са нара 
снали за 20,9 наето на зает. 
Средният личен доход мина
лата година е възлизал на 
2932, а сега 3546 динара.

— Всички тези резултати 
обаче, не бива напълно да 
ни задоволят и да ни „при
спят". Ние постоянно следва 
да подобряваме степента на 

— Нашата цел е да създа- трудовата дисциплина, да на
малим процента на неоснова
телните боледувания и отсъс

Строителството на втората 
фаза на Власинските водоце- 
нтрали се проведе в две на
соки : първо — изграждане на 
помпеноакумулационния 
бект „Лисина" и второ — уве 
личение мощностите на агре
гатите

о- Със средствата на местното 
самооблагане е построен мост 
в Биновце, реновиран пътя в 
Стайковац, 
електромрежата в Дикава и 
Данино село. В ход е строежа 
на пътя към Горно Романов- 
це, електрификацията на Кли 
сурския раон няколко улици 
в Сурдулица и пр.

— Всичко това е плод на 
ентусиазма и

във водоцентралите от 
„Върла I" до „Върла IV". реконструирана

С помпено-акумулационния
обект „Лисина" водите на Ли 
синска и Любатска реки (чрез 
тунел дълъг 173 км) се дове
ждат в язовир, а оттук с пом 
пи се изхвърлят на височина 
от 370 м. След това чрез си
стема на гравитационни кана 
ли се прехвърлят във Власин 
ското езеро. По този начин 
се получава ново количество 
от 90 милиона кубически ме
тра вода, чието използване с 
агрегатите на I и II на Вла
синските водоцентрали ще се 
произвежда 170 милиона 
ловатчаса електроенергия. А 
това е за 13,3 повече от до
сегашното производство, 
стигащо годишно 150 милио
на киловатчаса електроенер
гия. Общо капиталовложения 
та в този обект възлизат на 
703 милиона динара, 
шно ще се осъществява общ 
доход от 150 милиона

и други

всестранното 
ангажиране на трудещите се 
в общината, на населението 
и на безкористната помощ и 
съдействие от страна на Ре
публиката. Цялостното пък
осъществяване на средносроч 
ния план по развитие прдраз 
бира още по-значителна актики- вност и мобилизация на всич 
ки субективни сили. Ние на
влязохме в 
период.

до- следконгресния 
а резолюциите 

партийните конгреси задължа 
ват за по-голяма . мобилизация 
на всички, За създаване

на

а - годи на
нови условия за стопанско ра 
звитие и развитие 
лите области, както

динара. на остана
и към за 

дълбочаване на обществени
те отношения. От 
значение е 
Дълбочим

Стопанството на Сурдулиш
ка община в съдействие с 
гостилничарското предприя
тие „Балкан" от Лесковац по
строи съвремен хотел, който 
ще представлява солидна ма
териална основа за 
шно развитие на

особено 
да запазим и за-

чрез нови облици 
създаденото единство в наша 
та община, понеже, 
ранция, че всички 
бъдат изпълнени

по-нататъ 
хотелиерст

вото и туризма, като един от 
значителните 
расли

то е га- 
задачи ще 

успешно — 
изтъкна в заключение предсе 
дателят на Общинската скуп 
щина на Сурдулишка община 

инженер Йован Петрович.

стопански
за предстоящото, разви 

тие.да общината. С 3700 кв 
метра ползваема — 
стаи и 51 легла новият 
наистина ще бъде; добра база 
на туризма.

от-

-ПЛОЩ, .32 
хотел

Сурдулица — в цеха на копфекция „Ниш"
Стефан Николов
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ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ООСТ „ДИМИТРОВГРАД"

Отсъствията по болест 

още неразрешен проблем
В НИШКИ РЕГИОН ПУБЛИЧНА ДИСКУ 
СИЯ ЗА ПЕНСИИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАН 
СКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ОСЪЩЕСТВМАНЕ НА 

ПЪЛНА СОЦИАЛНА 

СИГУРНОСТ
Работническият съвет на

основната организации Н1
кд

за работа на предприятието 
за период от януари 
тази година. Въз 
данните, изнесени 
за, може да се види, 
ративнидт 
вен

са увеличавани по-няколко 
пъти, някои и за повече от 

РА- Два пъти.
В основната организация 

„Димитровград” се смята, че 
е необходимо да се 
определено „равновесие”, кое 
то с разрешаването и на ос
таналите проблеми, би пред
ставлявало значителна крачка 
за този най-голям трудов 
лектив в Димитровградска об 
щипа, с повече от хиляда' ра 
ботници.

до юни 
основа на 

в анали-
получиваност на цените 

ните и на сурови- 
възпроизводствените 

материали, в отношение 
ните на

че опе- 
е осъщест-

с 99,68 на сто по обем 
относно 99,58 на сто финан
сово. Динамиката пък на ппо 
нзводството, в сравнение със 
същия период на 
година, е увеличена

с це
готовите стоки. През 

последните четири •години цс 
ната на каучуковите изделия 
с увеличена само в.сднаж, а 
през същия период цените на 
някои суровини

план
— Публична дискусия за Проекта на за 

кона за пенсионно и инвалидно осигурява
не на земеделските производители ще 
проведе в нишки регион до 25 септември

ко
се

миналата и материали А. Д.за 5,39
на сто по обем, относно 15 35 
на сто финансово.

Осъществяването 
ния план се движи 
но. За първите 
на годината 
общ доход от 105 
динара, което е 52 на 
от заплануването 
производство, а 
възлиза на почти 1,5 
на динара.

Постигнатите 
гат да се приемат като добри 
ако не е проблемът, с който 
работниците в ООСТ „Дими
тровград” се стълкновяват ве 
че няколко години. Касае се 
за числените

НА СЪВЕЩАНИЕТО в Ску 
пщината на Регионалната об 
щност Ниш бе решеио, публи 
чното разискване по Проекто 
закона за пенсионното и ин-

лучили сдружените селскосто 
пански производители, а от 
тази година селскостопански
те производители са получи
ли и пълна здравна защита, 

валидно осигуряване на земе Тъй като 
делските производители в ни- инвалидно осигуряване седъл 
шки регион да стане до 25 жи на пранципа на добровол 
септември, когато ще се про- но участие и самофинансира- 
веде ново съвещание на ре- не (представява значителни 
гионално равнище, къдетоще разходи за земеделците) ще 
се систематизират всички зл изисква от селскостопанските 
бележки и предложения и производители максимално 
чрез СИЗ на пенсионното и ангажиране за увеличение на

производството
имоти. Такъв вид на пенсио
нно и инвалидно осигуряване 
на земеделските

ООСТ „5 СЕПТЕМВРИ”
на годиш 

нормал- 
шест месеца 

е осъществен 
милиона

Успешен член в семейството на 

„Цървена застава“
пенсионното и

сто
годишно

печалбата
милио- ПРЕЗ 1980 ГОДИНА, КОГАТО НАПЪЛНО 

ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА 
ВЕЖДАТ 720 ХИЛЯДИ БРОЙКИ

Деня на освобождението 
на Сурдулишка община 
шизма ООСТ „5 
посреща
празник. Преди всичко 
ши годишнина от успешното 
стопанисване в състава на 
томобилните

СЕ УСВОИ 
ЩЕ СЕ ПРОИЗ- 

МИКРОМОТОРИ
резултати мо-

инвалмдно осигуряване ще сс 
предаде на съответните репу 
бликански институции.

На съвещанието в Скупщи 
ната на Регионалната общ
ност бе изтъкнато, че основ
ната мотировка за донасяне 
на този закон е доследно осъ 
ществяване на конгресните 
резолюции които се отнасят 
на социалната политика, с ко 
сто се дава пълна социална 
сигурност на земеделските 
производители. Пенсии са по

на чаените
отфа наП^ГТе Гри^еУГд

мГокрГн ^ ГХе "ЦъРвена^ заета производите
ли в този момент е най-мно 
го, което нашата обществе
ност може да даде, но ,оста 
ва като задължение общно
стите на интересите да се 
включат във финансирането 
когато позволят матери
алните възможности.

като през юли 1975 
година чрез конституционна
та трансформация е създаде
на ООСТ. В следващите го
дини се върши реконструкция 
на фабриката и усвоява про 
изводството на минимотори — 
за отоплители, охладители и 
стъклочистачки.

навъротсъствия, кои- 
намериха зна- 

в анализа 1 и
то и този път
чптелно място 
на заседанието на работниче 
ския съвет. Ежедневно 
бота отсъствзъат ю 
от работниците, - 
лен процент се приема 5 на 
сто). Мненията са, 
половината

ав-
заводи „Цървс- 

на застава” от Крагуевац. Ос 
вен това навършиха 15 годи
ни редовно производство 
стъклочистачки за 
ски автомобили. А 
тавна част на заводите „[Дър
вена застава” се приобщава 
към чествуването: 25-годиш- 
нината на родно производст
во на пътнически автомоби
ли и 125-годишнината на съ
ществуване на тази една от 
най-старите фабрики в Сър
бия.

от ра
на сто накато норма- пътниче-

като със-че поне 
от отсъствията 

се съчитат като 
Ако всичко

С. Кръсти чЛИЦЕНЗ И НОВ ОБ[|:т
могат да

Преломна е 1974 година, 
когато се купува лиценз 
един от водещите 
производители в областта на 
автоелектриката —
Същата година започва строи 
тслството на нова фабрика. 
Заключен е договор за общи 
капиталовложения между „За 
става”, „ЛУКАС” и Междуна
родната корпорация за инве
стиции в СФРЮ. Това

„неоправдани”.
това се „обърне в цифри” по 
лучава се бройка, която го
вори сама за себе си — 
първото полугодие на теку
щата година поради 
вия не са осъществени 2 ми
лиона и 745 хиляди и 600 
динара. Ако на това се доба-
т” *а лич”ите с отделяне на ФАЕОС (фаи сРеДствата за фон- брика за производство на ав-
довете вредата е още по-голя

на
световни

ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА В ДИМИТ
РОВГРАДСКА ОБЩИНА

през
„ЛУКАС”.

отсъст-

Жътвата привършваРАЗВИТИЕТО

дава
възможност през 1977 година 
да израстне ООСТ „5 септем 
ври”, като

то-електро-оборудване) от със 
тава на Власинските хидро
централи през 1963 година се 
полагат основите на сегаш
ната ООСТ „5 септември". 
Като самостоятелно предпри
ятие „ФАЕОС" работи цели 
15 години и главно произсж 
да стъклочистачки. Общо за
ети 70 работника произвеж
дат годишно 3 378 стъклочи
стачки. Производствените по 
мещения сс намират в при
способените хали на бившата

* ОБЕКТИВНИТЕ ТРУДНОСТИ НЕ СА 
САМО ПРИЧИНА, ЧЕ ТАЗИ ГОДИНА

Е МАЛКО ЗАСЕТО В ОБЩИНАТА
★ ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЕНИЕ НА ЗЕ

МЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО В 
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

ма.
За намаляване на отсъстви 

ята по болест е разисквано 
много пъти. Компетентните 
контролни тела са предприе
мали и предприемат съответ 
ни мерки, но резултатите не 
са задоволяващи. Има мне
ния, че за разрешаването на 
този проблем трябва да се 
ангажират всички работници 
в организацията, понеже и 
разрешаването им ще бъде 
от полза за всички.

Значително място в анали
за е обърнато и на личните 
доходи. Констатирано е, че 
те са главно на равнището 
на миналогодишните и значи 
телно по-малки от личнитедо 
ходи в Републиката. Засега 
не предстои и увеличение на 
личните доходи, все докато 
не се разреши проблемът във 
връзка с увеличение цените 
на готовите изделия. Всъщ
ност, касае сс до иесъгласу-

най-съвремемен 
производител на микромото- 
ри — за стъклочистачки, ото 
плители и охладители. С ус
вояването на производството 
сс задоволяват потребностите 
не само на заводите „Заста
ва”, но и на В момента жътвените рабо 

ти нривършват п в 
ските предели на общината 
— Висок и южната част на 
общината. Организацията за 
прибиране на 
бре върви и в нея участвуват 
10 комбайна, 12 
самосвързочни, 12 вършачки 
и 83 трактора в обществения 
сектор, и 2 комбайна, 12 жъг 
варки самосвързочни, 2 вър
шачки и 57 трактора за при
биране па реколтата в част
ния сектор, 
ция с достатъчна за събирано 
и комбаймираис на пшеница 
.та тази година.

година. Докато миналата го 
дина с пшеница* е засета 
площ от 2 юо ха, тази годи
на на 1 376 ха, царевица — 
миналата година на 2264 ха, 
тази година на 2 118 ха. овес 
— миналата година 991 ха, 
тази година известно увеличе 
ние 1 086 ха. Увеличение на 
производството и на ечемик 
от 261 на 335 ха. Съществува 
известно намаление на про
изводството на 
тютюна, картофите.

Тази механиза- зи начин през 1977 година сл 
обработени 8 593 ха, докато 
през тази година 7 403 ха. На 
малението е с 1 190 ха.

За такова намаление на об 
работваемите площи същест- 

с нуват и обективни причини. 
Времето по време на • есенна
та сеитба беше неблагоприя
тно. Но това нее единствена 
та причина, че толкова мно
го площи останаха необрабо
тени. В информацията сс из
тъква, че за такова положе
ние съществуват и субектив
ни пречки. Селското стопан
ство все още не разполага с 
механизация и добра органи 
зацид. В частния сектор ня- 

10 111 ха, овощни ма достатъчно работна ръка, 
болшинство от домакинствата 
са старчески и съществува 
тенденция да не се обработ
ват онези парцели, които не 
могат да се обработват с 
машини.

промишлените 
коопераити от СССР и Пол- планин-
ша.

УСПЕШЕН ПЕРИОД
термоелектрана.

Заключеният договор за 
дългогодишна кооперация и 
сътрудничество със заводите 
„Нървсна застава" открива 
нови перспективи. В следва
щите години сс усвоява про
изводството на стъклочистач
ки и за останалите типове 
моторни возила от семейство 
то на „Ц. застава”. През 1971 
година 185 работника произ
веждат 69 хиляди бройки 
стъклочистачки.

реколтата до-
Сравнявайки показателите 

за първото полугодие със съ
щия период от миналата го 
дина, едногодишното разви
тие може да сс отчете като 
успешен период. За шестте 
месеца са произведен 
мотори за ст-ьклочистачки, 
косго с за 3% повече в срап 
пение с предишната година. 
Също са произведени 61 165 
мотори за охладители за из
нос в СССР, което с за 6% 
повече от миналогодишното 
производство, или за 13% над 
заплануването производство.

Увеличението па производ
ството и разнобразявпнето на 
производствената програма 
допринася за положителни 
финансови ефекти: общият 
доход бележи увеличение от 
11,6 а дохода от 4А на сто. 
Средният личен доход възли 
за ма 4166 динара и е за 
38 на сто по-висок п сравне
ние със същия период на ми 
палата година. Топа упеличе- 

с резултат на измеис- 
п квалификационната

жътварки

И 46 352 слънчогледа 
По то-

За отбелязване с обаче, че 
тази година, в сравнение 
миналата година са намалени

В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА: площите с пшеница, цареви
ца, овес, ечемик и други кул 
тури, както в частния така и 
в кооперативния сектор. В ин 
формацията иа селскостопан
ския инспектор, ЙОРДАН МА 
РИПКОВ при общинската ску 
пщина сс изтъква, Нс Димит
ровградска община има 48 091 
ха земя и -тя е използвана 
както следва: за оран и гра
дини
градини 471 ха. лозя 50 ха, 
ливади — 5 581 ха. и тн. Ог 

'приложената табелка към ин 
формацията сс вижда, че про 
изводството намалява значи
телно в сравнение с миналата

Сенодобивът добър
Това е охрабряиащо 
вотновъдите, тъй като пролет
та ис обещаваше добър ссиодо 
бив.

Най-добри ссиодобивии ре
зултати са осъществили онези 
земеделци, които са 
изкуствени ливади 
подхрандвали тревата с мине 
рални торове.

за жи-В планинските села в Боси- 
леградска община коситбата 
приключи. Интересно с да сс 
отбележи, че поради сухото и 
горещо време тази най-важна 
полска работа тук бе прове
дена възможно за най-кратко 
време.

Резултатите говорят, че таз
годишният сснодобив количе
ствено и качествено е добър-

ние 
ние
структура иа заетите, т. с цри 
ети са иа работа специали-

имали 
или са

сти.
Ст. II.В. В.
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ФЕСТИВАЛ ЙА АРТИСТИЧНИТЕ 

ПОСТИЖЕНИЯ НА ЮГОСЛАВСКИЯ 

ИГРАЛЕН ФИЛМ
изкуството, постановчици, ар 
тисти.

В рамките на фестивала се 
провеждат и други манифе
стации: кръгла маса па тема 
„Игралният филм и младеж
та". Също така се устройват 
разговори между артисти, зри 
тели и журналисти. Артисти
те посещават отделни орга
низации на сдружения труд, 
къдсто с трудощитс също се 
водят разговори по въпроси, 
които интересуват работниче
ската класа.

Накрая на фестивала 
бъдат раздадени традиционни 
ните награди — гранд-при па 
града - „Чслс-кула”, за най- 
добра мъжка роля ..Цар Кон 
стантин” и за най-добра жеи 
ска роля „Царица Теодора- . 
Съща така ще бъдат разда
дени и други награди, които 
имат за цел насърчаващо да 
въздействуват върку артисти
те за още по-големи пости
жения.

В ДРЕВНАТА Нишка кре
пост от 26 август' до 2 сеп
тември тази година се прове 
жда тринадесетият фестивал 
на югославските игрални фил 
ми, производство на едного
дишната продукция на родно 
то киноизкуство. За разлика 
от Пула, където се оценява 
стойността на филмите, в 
Ниш се оценяват постиже
нията на артистите.

Тази година любителите на 
киноизкуството в Ниш ще 
гледат общо 15 филми, най- 
добрите в миналогодишната 
продукция. Филмите се про
жектират в присъствие на ар 
тистите, изпълнители на ро
лите. Жури, съставено от ки
нодейци от всички републики 
и автономни области, ще оце 
ни най-добрите изпълнения. 
Високо реноме на този пре
глед се потвърждава от об
стоятелството, че присъству- 
ват голям брой обществени 
дейци, на културата и кино-

щс

на момиче (масло)Младен Йотов — Портрет

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕСт. Н.

ДО ОТКРИВАНЕ НА НОВИ И ЗАКРИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
НЯМА ДА ДОЙДЕ, А ПРИ НАЙ ТРУДНИ УСЛОВИЯ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ СЕЛО ГЛОЖИЕ

Около 1900 ученика от пет
те основни училища 
500 средношколци от Образо
вателния център за насочено 
образование „Иван Караива
нов" в Босилеград на 1 сеп
тември ще седнат в учениче
ските скамейки на 
час през тази учебна година.

УЧИЛИЩА

тази учебна година, в реди
ца села училищата ще рабо
тят с по-малко от десет уче 
пика и няма да имат всички 
класове. Така например само 
с четирима ученика ще рабо 
ти училището в с. Извор.

сност за учениците. В твърде 
малки помещения ще работи 
централното основно 
ще в с. Бистър. При остана
лите училища положението е 
без промени.

Охрабрява фактът, че през 
тази учебна година ще бъдат 
довършени и предадени 
употреба строещите се учили 
щни постройки в селата: Дол 
но Тлъмино и Караманица и 
в Горнолюбатските 
Колчина Гари на и Мали Явор.

Училищните столове, в ко
ито се обезпечават топли за

и към
учили-

първия
По отношение на училищ

ните помещения, новата уче
бна година при най-трудни 
условия отпочва първоначлно 
то училище в с. Гложие. Учи

на

Съществени промени в учи
лищната мрежа в Босилеград 
ска община няма.. Закриване 
пък и формиране на нови 
училища в селата няма да 
има. Въпреки този факт, през

махали
лищната сграда, която се пол 
зва за обучение е дотраяла 
и представлява сериозна опа-Сцена от филма „Миг"

куски за учениците, ще ра
ботят при всички основни 
училища, а интернати само 
при основните училища в Би 
стър и Долна Любата. Тук 
ще бъдат поместени повече 
от 200 ученика от най-отда- 
лечените села.

Поради липсва на интерна 
ти в най-трудно положение и 
през тази учебна година ще 
се намират учениците от гор 
нолюбатското и горнолисин- 
ското основно училище. Пре
возване на ученици ще бъде 
организирано между 
н Горна Лисина.

Кадровият въпрос в ос
новните училища е почти из 
Цяло разрешен.

В Средношколския образо
вателен център 
образование в Босилеград уче 
бната година започва с по- 
малко проблеми от миналата 
година. През това лято от- 
почна

ПЪРВОЛАЧЕТО ТРЪГВА НА УЧИЛИЩЕ бъде упорит и се създаде у 
него навик. А навикът е 
рата природа 
следователите.

вто- 
казват из-УЧИЛИЩЕТО И ИГРАТА

Тръгвайки в първи клас в поезията на детския живот."
основно училище, детето ос- Това ще рече: до тръгване
новно променя дотогавашния на училище - детето е само
начин на живот и средата. „мечтаело" за нея, а сега
До началото на школуването „мечтата" става действител
ен неговото основно интере- ност — действителност, . коя-
сование и работа е играта. то трябва да се доживее и
Играта и безгрижния живот овладее. А това не е лесно,
сега сменя с планираната Поставя се въпросът
систематическа работа в учи- всичко това може да напра
лите и учене у дома. Но все ви дете неподготвено за учи-
пък, тази природна нужда — лище? Разбира се, че не мо-
играта — не смеем и не мо- же. Пък и на онова, което е
жем да забраним -на детето. подготвено, първите дни са
Напротив, винаги когато и му винаги трудни и неизвест
да е свободно, след учене и ни — трябва да му се помо-
завършване на домашни за- гне. Кой? На първо място
дължения, трябва да му по- родителят, па тогава учител-
зволим и малко да се пои- ят. Но, синхронизираното и
грае с връстниците си. Поне- правовременнр 
же, играта, каквато и да е, ство и
развива мисленето и въобще лите и учителите ще
рекраира детската личност — възможност
възвръща му сила за учене бързо да преодолее
и училищните усилия. Следо- стите и да се привикне на
вателно, родителите, никога новата среда и условия. Тол-
не трябва да забраняват на кова повече, че днес детски-
своето дете да се играе. На- те училищни задължения са
прртив, играта, трябва вина- много по-големи,
ги да му допуснем, разбира по-рано, а
се когато завърши училищни по-сложна,
те и домашните задължения.
Значи, училището трябва да 
бъде главна грижа на детето, 
но то трябва и да се играе.
УЧИЛИЩЕТО И УЧЕНЕТО 

Един поет е казал: „Учи
лището е първата проза в помогне

то? Преди всичко, трябва да 
заведем 
в къщи.
разпореждане на

ПОМОЩ В УЧЕНЕТО
установен
Ето ориентационно 

работата 
на първолачето в семейство
то: до 7 часа ставане. От 7
— 8 физкултура, лична хи
гиена, закуска, и 
на училище. До 12 часа връ
щане от училище. От 12 — 
13,30 часа — обед и почив
ка. От 13,30 — 14,30 часа — 
писане на домашните упраж 
нения, повтаряне на уроците, 
обработвани през деня 
лището и учене на материа
ла за следващия ден. 
половин час учене необходи
ма е кратка почивка. От 14,30
— 18 часа

ред в
Що се отнася до помощта 

в ученето, родителят трябва 
Да Държи сметка на детето 
си да не прави меча услуга 
— да му решава задачите, но 
само да му помогне, да 
упъти и насочи

тръгване го Долнадали как трябва 
да работи за да рационализи 

»ра времето и 
ТРУД и работа 
чно да постигне по-добри и 
по-ефикасни резултати, 
дователно, в първо време, 
стоянна и систематическа кон 
трола и помощ е необходи
ма и потребна на всЯко де
те. Разбира се, на няко е по- 
малко на някое 
затова е потребно детето и 
родителят да имат 
лен контакт — — 
искренно да казва 
случва в училището 
за да му се 
временно.

с по-малко
по-иконо.ми-

Сле- за насоченов учи по

След

сътрудниче- 
контакти на родите- 

дадат
на детето по-

реконструкция на учи 
лищната сграда. С помоща на 
регионалната самоуправител- 
на общност за средно насо
чено образование в Южномо 
равския регион за целта са 
обезпечени 2,5 милиона дина 
ра. Обаче, строителните ра
боти

— игра, спортува
не, разходка на чист въздух, 
работа в къщи. От 18 — 19 

— извънучилищни сво
бодни активности: работа по 
секциите и подобно. От 

20 часа вечеря, лична 
гиена, подготовка и 
на спане.

повече. Но

поверите- 
първолачето 

какво се 
и с него, 

помогне благо-

часа
трудно-

19
хи-

отиване
още не са довършени 

и за това то временно ще 
работи в сградата на Основно
то училище „Георги Дими
тров".

По-нататък, за добра ра- 
бота, необходимо е, детето 
винаги да работи 
място и както 
по също време, 
трябва да има г
щение или кътче у дома __
работно бюро с облегало, ка
кто и място за книги и при
бор. к

Д-р Слоб.одан Василев

отколкото 
и програмата е Това разпределение 

правено въз основа
е на-

на едно 
казахме горе 

След това, 
отделно поме

на нау
чни познания и се предлага 
като сигурна програма. Но, 
успех ще се постигне 
ако къМ това

Инак в Средношколският 
център в първи клас са за
писани 150 ученика или поч 
ти всички, които са завърши 

основно 
общината.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РА
БОТА тогава 

разпределение 
ученикът се придържа всеки
дневно. Затова трябва да сеНо въпросът е: как да се 

на детето в учене-
ли образование в

в. в.
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ШОТЯШ1 на страница
МЛАДЕЖКАТА
РОВЦИ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ височки одо

Работи 

недостатъчно
ОБЗОРсе, но

ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАД

1ШИГЕШ РАВНОСМЕТНАПървичната 
Съюза на организация на 

социалистическата
младеж в село Височки Оло 
ровци наброява 17 души от 
които 7 са девойки, в тече
ние на тази година организа
цията е имала определени ак 
тивности, с които ни запозна 
секретарят на организация
та Анкица Игова, задочен 
студент.

пяхме да организираме и тези 
две културни прояви, които
т* МСНах' До СК°Р° ше библиотека, но не рабо
ти, а помещението 'се ползва 
от възрастни,е лича. за почив 
ка, играене на шахмат и кар
ти. Дори не можехме да пол
зваме това помещение, кога- 
то се подготвяхме за 
ката политическа 
се подготвяхме 
НО, подчерта Игова.

Тези проблеми 
на обсъждане на

Общинската конференция 
Съюза на

неже в Общинската горанска ор
ганизация има над 1 100 младежи 
и девойки, около 900 са членове 
на Червения кръст, Извиднишкия 
отряд „Саша Яворина” наброява 
80 младежи и девойки, Колкото 
наброява и общинския Фериален 
съюз. Всичките 40 души — ,член 
нове на младежкото спортно дру 
жество „Младост” — също така са 
млади.

През изминалия период най-го- 
ляма активност са проявили мла
дежките организации на учащата 
се младеж. Това е и разбираемо, 
понеже над 930 младежи и девой
ки в общината са учащи се, дока 
то най-активни първични младеж
ки организации към местните об
щности, 
председателя 
та младежка конференция Ставре 
Спасков, са в селата Дукат и До- 
ганица, които за постигнатите ус
пехи бяха отличени и от Републм- 

младежка конференция, 
с „миниматик” телевизори.

След обстойни подготовки на 
5 септември тази година ще се 
проведе заседание на Общинска
та конференция на Съюза на со
циалистическата младеж в Боси
леград в новия състав, 
ще бъде обсъден и приет 
за досегашната работа на младеж 
ката организация в комуната, след 
това акционната програма за бъде 
щата дейност, също ще бъде 
избрано ново ръководство.

на
социалистическата мла

деж в Босилеград ще наброява 72 
делегати, които ще 
1 390

представляв,ат 
младежи, организирани в 72 

първични младежки организации. 
За отбелязванемладеж 

школа, но 
индивидуал-

е, че иаи-голямо 
число първични организации има 
в горните класове на 
училища и в средношколския об
разователен център — общо 38, 
след това в местните общности 
31, а най-малко в организациите 
ма сдружения труд — две: в Ав
тотранспортното предприятие 
новната организация на сдруже
ния труд „Изградня”, която рабо- 
то в състава на комбината „Боси
леград”.

По време на лятната ва
канция организирахме трудо
ва акция на пътя Смиловци 
— В. Одоровци. Също 
за 4 и 7 юли изпълнихме, за 
жителите от нашето село, кул 
турно-художествена програ
ма. Най-голям успех на орга 
низацията в течение на годи
ната е безспорно организира
нето на едно отделение (от 
10 души) на младежката 
литическа школа на вестник 
„Борба", която успешно 
вършиха всички.

— Факт е че

основните
са предмет 
почти всич- 

събрания на организацията 
ни, но засега ползата е 
мална и не намираме подхо
дящи решения, каза 
Игова.

Трябва обаче да добавим, 
пар- 

чле

така К, 1

мини

накрая
И ОС

че селото има
тийна организация от 21 
нове, а петима от тях са мла
дежи. Посочените 
трябва да се разглеждат 
рамките и на тази организа
ция. където да се заемат - и 
определени

по-
проблемиза- в 320 младежи и девойки или все 

'ки четвърти в комуната е член на 
Съюза на

според думите на 
Общинска-

не може да 
се отчете като голям успех 
и да се говори за недостатъч
на активност на организация
та ни. Вероятно има вина и 
ръководството на организаци
ята, но има и обективни при 
чини.

В селото имаме хубав Дом 
на културата, но той първен 
ствено служи за нуждите на 
земеделската кооперация „Ви 
длич". С големи трудности ус

настановища, 
сътрудничество на двете орга 
низации, както и без ангажи
рането на членовете 
местната организация на ССРН 
и местната общност, разреша 
ването на проблемите е мно
го по-трудно, а по този на
чин изостават и общите дей
ности, акции и естествено ус
пехи.

Без комунистите, а 59 от
тях са членове на секретариатите 
на първичните партийни органи
зации. Младежите и девойките в 
Босилеградска община твърде 
тивно са включени в съвкупния 
обществен и

им в

ак- канската

самоуправителен жи 
общината. Най-добра илю

страция за това са данните че 32
вот в

А. д. души са членове на самоуправи- 
телиите органи или на делегаци
ите, 26 са в ръководствата на мес
тните организации на Социалисти 
ческия съюз, и 12 в ръководства
та на профсъюзните организации 
и прочие.

Босилеградските младежи и де
войки са включени и в редица 
други масови организации. Най- 
активни са младите гораии, по-

традицията НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙ
ЦИ на което 

отчета

Успешна изява иа 

участниците в 

„Прокисло пето“ В. Богоез

Ранко Раигелов беше може би 
най-светлата точка на тазго
дишното „Прокисло лето". 
Неговият репертоар имаше 
този път много по-широк ди 
апазон, от битов хумор до 
имитиране на известни спорт 
ни репортери, говорители, пс 
вци...

Безспорно „Прокисло ЛЯТО ' 
бъде и по-богато.

ТРАДИЦИОННАТА лятна 
изява на димитровградските 
самодейци — „Прокисло лс- 
то", с която вече десетина 
години успешно се предста
вляват бройни изпълнители 
на народни и естрадни пес
ни, хумористи и имитатори, 
не изостана и тази година.

Тазгодишното „Прокисло 
лето" отстъпи в известна сте 
пен от традицията. Всъщност 
музикалната част на програ
мата остана непроменена, до 
като хуморът и сатирата бя
ха по-обобщени, макар че не 
изостанаха недокоснати и еже 
дневните проблеми на града.

Георги Йосифов - един от младите
е могло да 
ако не изостана участието на 
няколко известни димитров
градски хумористи, които ми
налите години му даваха осо 
бен оттенък. Трябва обаче да 
кажем, че всички работи с 
времето се изменяват на опре 
делец начин. Така и „Проки
сло лето" претърпя тази го
дина известни промени, 
те могат да се приемат и но 

като освежс-

Оспсн чертаенс той упражня
ва и работи и скулптури и 
графика.

В течение на последните 
няколко години Йосифов е 
участвувал и на няколко ко
лективни изложби 
Димитровград, три в Белград 
(като студент на педагогиче
ското училище), и 4 в Нови 
Сад. Една от тях е особено 
значителна, в която са взели 
участие студенти • от всички 
академии по изобразително 
изкуство в страната ’ ни. Меж
ду избраните от академията 
в Нови Сад с бил и Йосифов.

Неотдавна Йосифов прояви 
и един извънреден жест. На 
организатора на мемориалния 
турнир по малък футбол — 
на Общинската конференция 
на Съюза на социалистическа 
та младеж в Димитровград — 
отстъпи девет свои творби, 
графики, с мотив от Поганов 

Тези творби 
членовете

За димитровградските люби 
тели па изобразителното из
куство Георги Йосифов с все 
още непознат. Но този диадс 
сег и двегодишен младеж — 
студент по изобразително из
куство в академията- в Нови 
Сад е един от младите 
ланти и начипающи художпи 
ци, който е на добър път да 
продължи успешната 
ция па Димитровград в обла
стта иа изобразителното из
куство. '

една в
тл-В продължение на два ча

са, на две представления — 
премиерата и рспризата — 
димитровградските 
чуха и видяха една успешна 
програма.
част се представиха 
всстните изпълнители на на

пеели —

по
тради-друг начин 

ние.
зрители

С представлението на „Про 
кисло лето" бе попълнен „кул 
турния пакум", 
за летния „мъртъв 
добавим при това, че члено
вете на самодейното култур
но-художествено 
взеха участие в 
нифсстации през лятото —
Лепя на граничаря, съборът 
на крайграничното иасслс- дването 
тгиг а лва пъти в седмицата наи-мною под ние, а два "Ь тОУ" ус- Слободаи Сотиров,
музикалиата гру а У У югославски художник от Ди-
троиваше танцови заоа, ^ митролград. който му с пре-

тааго/шшиото „сухо ' подала;. л педагогическото 
в об- училище, И КОЙТО, безспорно, 

' с забелязал дарбата на Йо
сифов.

В музикалната 
вече из- характерен 

сезон”. Ако Йосифов с завършил гимил 
зия В родния СИ град, Димит
ровград, а след това иолувие 
шс педагогическо 
преподавател 
Преподавател 
нал, а веднага продължил слс 

си. Това с направил 
влияние

родни и естрадни 
Петър Гигов, Асен Коцсв, 
Шпира Тричков, Стояи Кръс
тев, както и нови таланти — 
Оливсра Раигслова,
Николова, Елена 
Лора Царибродска и Златко 
Денчсн. Изпълнителите 
песните сменяваха хумористи 

Слободаи

училище,дружество 
числени ма- рисувапс.ИС

обаче нс е стаМилена
Бойчева,

пана
известен

Йосифов псс още работи 
без определен стил, акадсми- 

фигури. актове, пор-
те и имитатори.
Алсксич, който успешно 
деше програмата, докосна на 
хумористичен’ и сатиричен на 
чин много градски пробле
ми. Вече известен не само на 

имитаторът

во- ския манастир, 
бяха подарък за 
на отбора, победител иа тур- 

А. Д.

пак не 
нсм, че 
лято" не беше сухо и 
ластта на културата.

чно —
трети, мъртва природа — и 
естествено нсс още с в етап 

оформяване иа стила си. пира.па
А. Д.

нашата среда
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СЪВМЕСТНО НАЧИНАНИЕ НА „ВЛЛСИНЛТУЕС" И СИО :)Л ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА

ПОРАЖЕНИЕ ВЪВ 

ФИНАЛНАТА СРЕЩА

БАСКЕТБОЛ

ЛЕТУВАНЕ НА АДРИАТИКА
хли И БОСИ■В ШЕСТ СМЕНИ 550 ДЕЦА ОТ СУРДУДИШКЛ ВЛАДИЧИН 

ЛЕГРАДСКА ОБЩИНИ ПРЕКАРАХА ПО 12 ДНИ В ЬОКА КОЮ1 СКА
★ СВОБОДА” — „ЕРГОНОМ (НИШ) 81:87 

(31:37)ството и единството. защото 
тук смс събрани от пай-раз- 
личии краища, 
националности, 
чки сс чувствуваме като сд-

— Лз лступам пече трети 
път. Удобно сме настанени. 
Храната е твърде добра. С 
охо*га бих дошла и идущата 
година, доколкото ми сс да-

ВЕЧЕ ТРЕТА година наред 
„ВЛАСИНАТУРС” съпмс-кагс

стно със Самоуправитслиата 
общност на интересите (СИО) 
по пряка детска защита в 
Сурдулишка община за деца
та от общините Сурдулица, 
Владичин хан и Босилеград 
организира летуване на Адри 
атика. Тази година 550 уче
ници от основните училища 
— от Босилеград и Владичин 
хан мо 150 и от Сурдулица 
200 — летуваха в известното 
летовище Баошич п залива 
Бока Которска на Черномор
ското приморие.

от различни 
а пее пак пей Димитровград, 27 август. Игрище в спорт

ния център „Парк”. Зрители пад 1000. Сьдии 
Йованович и Стояиович (Ниш).
СВОБОДА”: Соколов 11, Аеков, Миюв, Пе- 

трович 2, Бабич, Джукич, Филипов, Заха- 
ров, Стоянов 9, Симеонов, Рангелов 37, Ге
ров 22.

ДС ПъЗМОЖНОСТ.

десетата минута на второто 
полувреме осъществяват раз
лика от 18 точки, и фактиче 
ски по този начин решават 
срещата в своя полза. Трсньо 
рът на „Свобода" Милев опи 
тва в тези моменти е „пре- 
синг" игра да обърне хода 
на мача, но успява само да 
намали резултата. По този 
начин отборът на „Ергоном" 
постига минимална, но заслу 
жена победа.

В отбора на „Свобода" най- 
добър беше Рангелов. Съди
ите успешно водеха мача.

Баскетболният отбор „Ерго 
тазгодишенном" от Ниш е 

победител от финалната сре
ща за купата на Югославия, 
а в рамките на регион Ниш, 
като след по-добра игра в те 
чепио на по-голямата част от 
мача сс наложи срещу отбо
ра на „Свобода" в Димитров 
град, С резултат 87:81 (37:31). 
Самото
„Свобода" игра във финално
то представлява обаче най* 
голям успех на отбора през 
последните няколко години.

Една смена продължава 12 
дни, а за участниците се 
организират излети до Пе- 
раст (песещение на Помор- 
ския музей). Котор (старин
ния град и древния град 
Дубровник (аквариума).

Тъй като летовището е соб 
ственост на Селскостопанския 
комбинат Белград (ПКБ). тук 
освен децата от споменатите 
три общини летуват едновре 
менно още няколко групи от 
различни училища в страна
та. Учениците-летовници ус- 
тройстват всяка вечер култур 
но-забавни програми. Така 
например в третата смяна 
учениците от Сурдулица спе
челиха купа за най-добри 
фолклорни изпълнения. Кул
турно-забавната част на про
грамата също бе изпълнена 
на високо равнище.

Трябва да изтъкнем, че 
летуването на учениците са- 
моуправителната общност по 
пряка детска защита в Сурду 
лица регресира с 50 на сто, 
докато за 50 бедни ученици 
тя напълно пое разноските.

За условията на летуване
то и изобщо за пребиваване
то на учениците в Баошич, 
най-показателно говрят тех
ните изявления, които ни да
доха преди завръщането си 
оттам:

обстоятелство, че

Баошнчи (Бока Когорска)Група ученици иа летуване в
П заключение да изтъкнем, 

че тази красота ще бъде 
далеч по-достъп иа на много 
повече ученици ако самоупра 
пителните общности па инте
ресите по пряка детска защи 
та навреме бяха популяризи
рали тази акция сред учени
ците на основните училища 
в трите общини. Повече дей
ствие трябва да прояви и 
„ВЛАСИНАТУРС" като по-об 
стойно запознае родителите 
и останалите с условията и 
начина на летуването на мо
ре. Това налага и необходи
мостта много деца да лету
ват на море, за да укрепнат 
здравословното си състояние, 
да прекарат двуседмична по
чивка. която напълно ще въз
станови силите им за новата 
учебна година. Още повече, 
че „ВЛАСИНАТУРС" едновре 
менно организира летуваме и 
на възрастни, така че в Ба
ошич могат да дойдат цели 
семейства и да прекарат ху
бави почивни дни на Ад- 
риатика.

Особено ме въодушеилява 
другарството. Тук на морето 
научих да плувам. А вечерни 
те програми, които изпълня
ваме последователно са истин 
ско освеженне за всички 
участници, и зрители.

САША СТАМЕН КОВИ Ч от 
VIII клас на същото 
ще:

Домашните баскетболисти, 
на които подкрепа оказваха 
бройните зрители, започнаха 
срещата под голямо напреже 
лис. В тези моменти изоста
ва прецизността, главното им 
оръжие, особено в последните 
мачове. Гостите пък започнаха 
мирно, без напрежение, осъ
ществявайки още през пър
вите минути значителна раз
лика. Вече в седмата минута 
на мача те водиха с 10 точ
ки, а в 12 резултатът беше 
25:11. Тази разлика остана 
все до 16 минута, когато за
почва извънредна игра на 
„Свобода". За само четири 
минути, домашните баскетбо
листи постигат 13 точки, а 
гостите само 2, и по този на
чин намаляват резултата на 
края на първото полувреме 
само на шест точки.

В течение на миналата се
дмица „Свобода" игра и два 
мача в рамките на редовните 
състезания в А републикан
ската сръбска дивизия- Като 
гости те се наложиха срещу 
отборът на „Напредак" (Але 
ксинац) С 85:75 (40:32). В ТОЗИ 
мач, с изключение в начало
то му, димитровградските ба
скетболисти играха твърде 
добре и спечелиха заслужена 
победа.

Вторият мач, с отбора на 
„Пирот" в Пирот, „Свобода" 
загуби със само 3 точки — 
85:82 (55:27). Домашният от
бор бе много по-добър в 
първото полувреме, когато 
осъществи разлика от 28 то
чки. Във втората пък 
на играта, „Свобода" игра из

и

учили-

— Особено ми харесва пла 
два пъти се къпемжа

преди . и следпрез деня 
обед. Харесва ми и околно
стта на Баошич зелените
планини. Струва ми се, 
излетите, които се организи
рат, още повече обогатяват 
живота на летовниците. С ед 
на дума, тук наистина всич
ко е прекрасно.

че

ЙОВИЦА МИШИЧ, от IV
клас:

— Аз за пръв път летувам 
тук, на морето. Свързах мно 
го приятелства не само с 
ученици от нашата група, но 
и с други ученици от стра
ната. За пръв път мога по- 
отблизо да почувствувам брат

част
Втората част на играта за 

почна в знак на домашния 
отбор. Този период продъл
жи за съжаление само някол 
ко минути. Гостите отново 
„превзимат” играта и вече в

вънредно и успява да намали 
резултата на самоГОРДАНА АРСИЧ, ученич

ка от VI клас на основното 
училище „Йован Йованович 
— Змай" в Сурдулица:

три точ
ки, но. въпреки това напуска 
терена като победена.Ст. Н. А. Д.

ГЮРА ЗААТКОВИЧ МИАИЧ

За нашите . читатели поместваме малък 
книгата „Зли времена” от Гюра 

Златкович — Милич, първоборец от Луж- 
ница, в която се говори за нечуваните звер
ства на българските фашистки войски над 
населението на този въстанически край.

ПРЕВЗЕМАНЕТО НА МИНА 

„ЕРМА“

откъс от

НА ШЕСТИ МАРТ, докато 
се вършеха последни приго
товления за действие, отря
дът бивакуваше в Бачов дол. 
Цяло село Цървена ябука 
симпатизираше на партизани
те и всички селяни имаха 
желание да им помогнат. Ак 
тивистите събираха храна, а 
Станча Лепоич с кон 
насяше до партизаните. Бо- 
рисав Стефанович на няколко 
пъти посещаваше с. Ракита, 
разглеждаше и се запознава
ше с миньорските обекти, по 
лицейската охрана, подстъпи 
те до мината и пр. На тази 
дата той направи скица и в 
нея нанесе всички детайли, 
въз основа на което Щабът 
на отряда взе решение за 
нападение на мината.

Под изговор, че е „дошъл да 
купи царевица" продължи до 
село Ярловци, за да се срещ
не там с партизанския симпа 
тизьор Денчо. По това време 
полицията беше взела Денчо 
под наблюдение, тъй като 
беше се усъмнила в неговата 
политическа изправност. За 
да осуети ареста и полицей
ския терор, Денчо реши да 
постъпи в редовете на юго
славските 
нага дойде 
След едноседмичен 
с тиловите работници в ЦъР 
вена дбука, към отряда се 
приобщи в момент, когато ко 
лоната се придвижваше от 
Бачов дол към Ракита. Няма 
ше време да си отпочина, ни 
то партизаните да му поже
лаят „добре дошъл", а ведна 

• га беше включен в строя и 
тръгна в акция, която беше 
подготвена.

За нападението и успеха
на партизаните при превзема 
нето ма мина „Ерма" е запа- 

доклада до Щаба на 
Втори южноморавски отряд 
от 20 май 1943 година, в кой 
то между другото пише:

завръшването на акцията от
рядът като цяло се оттеглил 
до Бачев дол, а оттам 
чета потеглила за своя терен. 
Първа (вранска) чета

се проявяват Благойе Марко 
вич със сина си Станко, Илия 
Петрович-Црепняр, Йеленко 
Станоевич и Владимир Ран- 
чич. Същевременно Лужниш- 
ката
Синя глава и Киевац, където 
била приета радушно от та
мошните жители. Във всяко 
село получила по няколко 
пушки и по-големи количест 
ва муниции.

всяказен
замина

ла през Цървена ябука и 
след десет дни с взрива, пле
нен в мина „Ерма" вдигнала 
във въздуха моста на 
— линията при Прибой. Вто
ра (власотинска) чета 
яла един ден в с. Радосин, а 
сетне заминала за Власотин- 
ци. Трета (лужнишка) 
заминала за' с. Студена и пре 
стояла един ден в махала Ле 
динье.

чета обиколила селата
я пре-

„На 6 срещу 7 март 
година е превзета мина „Ер
ма" в Ракита, 
са двама стражари,
4 пушки, 2 револвера, 120 кг 
взрив с машина за електри- 
чно взривяване,
50 кг захар, 20 чифта обув
ки и др."

Със светкавично 
в мрачната нощ, при 
време, партизанското нападег 
ние изненадало полицията и 
тя била принудена да бяга, 
без да даде съпротива. След

1943 ж. п.
ликвидирани 

пленени
партизани, и вед- 

със Стойкович. 
престой

престо-

чета Партизанската 
превземане на мина 
има широк отклик в лужни- 
шките села. Проникването на 
Лужнишката чета до с. Ка- 
мик и Синя 
мнозина

акция за 
„Ерма"20 кг гьон.

От Студена, след 
на конференция със 
те, на 7 март вечерта четата 
се прехвърлила в село Ралин 
и оттогава някои хора от Ра 
лин започват твърде активне 
да сътрудничат с партизани
те. В

проведе-
селяни-нападение 

лошо
глава окрили 

патриоти, които в 
лицето на партизаните гледа
ха като на свои истински ос
вободители.

На няколко дни преди на
падението на мината, Милош 
Стойкович в ролята на разу
знавач посети Главановци. Това обаче 

задавало сериозна грижа.
на окупаторатова отношение особено
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НЯП6Т0 - ОСТАНКИ ОТ РИМСКАТА 

ВОЕННА КРЕПОСТ КРАЙ ДИМИТРОВГРАД
НОВОСТИ в 

БИОЛОГИЯТА
ПРЕДИ известно време в пс 

чата бе обнародвана 
Танюг, че участниците в изсле
дователската акция „Южна Мо
рава 78", членовете на движени
ето Млади изследователи — под 
ръководството на 
белградския Природно-математи 
чески факултет, др Божидар Чур 
чич

вест на

на крепостта. Ако се изгово- 
дума тя се двойно

КОГАТО се тръгне по ули
ца Христо Ботев покрай До
ма на културата в Димитров
град, минава се автопътя, прс 
сича пътя към гробищата и 
малка пътека ни води 
манастирчето, което 
мира в твърде лошо състоя
ние. От манастирчето пътя ни 
води до месността Водице и 
продължава по долината към 
Гърбини кошари. На самия 
превой пътят
Един върви към село Гради
ни а вторият прави завой към 
Гьорините пояти. На самия 
превой се отделя пътека, об
раснала в трева и дъбови го
ри. която върви направо при 
Калето. Само опитното око 
може да открие останките на 
Калето и затова, и много ме 
стни хора не знаят нищо за
нег0 положение за околната срс- се намира врата, а от левата

да. Над манастира все още се страна помещения във всли-
На калето се виждат оста- намират тухли в земята, ко- чина 4x4 м докато останали- -българска граница от към юго 

тъци от стени, изградени от ито са били част от водопро- те са по-голями. Западната славската страна. Освен това 
камък, обработен от две стра вода на Калето. От към се- страна на крепостта е най-ин- известен е ие запазен римски-
ни. От посоката на камените верната страна са запазени терссна. От нея се вижда се- яТ път, който минава през
блокове може да се види по- камени маса и пейки. На ня- ло Жслюша и особено Гоин- Къндина бара в направление-
соката на крепостните стени, кои места около Калето се дол, като на длан. Вероятно, т0 ‘на града. Този път река
На самия връх над манасти- чувствува кухина под земята, от това място са правени си- Нишава често пъти е откри-
ра, остатъците свидетелству- което говори за съществува- гнализации през деня и нощ- вала, особено в местността 
ват, за изванредното майстор нето на подземни коридори .та с други крепости, около яз. Този път е закрит с 
ство на римляните, които са или тайни входове в крепост известния римски път. пръст в дебелина от 40
построили това военно укре- та, която трябва да се рекон- Изтъквам двойното звуко- всичко това и други свидете 
пление с важно стратегическо струира. От южната страна во ехо от западната страна летва показват, че Димитров

град се намира на постройки 
от римско време, които все 
още не са добре изпитани и 
реконструирани, а без съмне
ние, те са имали важна роля 
в живота на римското цар-

ри една 
повтаря в направление на ви
сочината към село Градини.

че са ползвани 
сигнализации. На-4

доцента от
Това значи, 
и звукови 
помням, че еднократното ехо 
е рядко природно явление, а 
особено двократното. Този 
ефект е ползван при снима- 
нието на кавбойските филми 
за Дивия запад). От другите 
части на крепостта се явява 
ехо само от западната част

към 
се на- в пределите на югоиз

точна Сърбия, открили нов вид 
животни. В съобщението на Тан

юг се казваше, че е открит един 
напълно нов вид животни отгру 
пата на т.н. псевдоскорпии, до
сега непознат в науката. И още, 
че това откритие има голямо 
значение за установяване фило- 
генетическите връзки в еволю
цията на животните.

Ч мърте-и*асе разделя.
на стената.

Остатъци от римския пери
од са намерени и при изграж 

на мотела при Дими- 
По-късно са наме-

дането 
тровград. 
рени римски остатъци и при 
горското управление. Същест 
вуват крепости и в околност
та на Гоиндол както и оста- 

по-голям град край

Освен несъмнената научна сто
йност на това откритие, което 

ще хвърли повече светлина вър
ху пътищата, пО които някога 
се развивал живота в похода си 
към все по-високо усъвършенст- 
вуване, за нас то е интересно 
и от друга гледна точка. Най- 
напред, че откритието е станало 
върху пределите, които са — да 
се фигуративно изразим — на
ши, тукашни, близки. Потвърж
дава се мнението и' на мнозина . 
други учени, че Югоизточна Сър 
бия е твърде интересна биоге- 
ографическа област,. в която са

съчетани останки от най-стари 
живи светове, които на друго мя 
сто не са се запазили, и пред
ставители на съвременни видо
ве от различни климатически по 
текла. След това, че личността 
на младия изследовач, др Чур- 
чич, би трябвало да бъде пове
че известна в нашъата страна, 
защото този млад учен е вече 
обнародвал няколко трудове, от 
насящи се към обекти от Дими
тровградско, Пирот, Княжевац, 
Ниш итн.

Така, например, др Чурчич 
през 1972 година обнародва на
учен труд за откриването на нов 
вид пещеролюбива псевдоскор- 
пия намерена в пещерата Вели
ка печина при Долна Държина 
до Пирот. Този вид носи името 
на нашия голям учен, академик 
Синиша Станкович (науното име 
Необизиум Станковичи). Трудът 
е написан на френски език и 
печатан в Фрагмента балканика, 
Скопйе, том IX, №9.

През същата. 1972. година, др 
Чурчич обнародва в Гласник 
природнячког музея Белград 
(книга 27) още една статия, в 
която съобщава за намирането 
на един нов за науката подвид 
псевдоскорпия под названието 
Хитониус каекус югославикус. 
Този нов подвид, автора е на
мерил в пещерата Света Дуп
ка намираща се на 2 км от се
ло Гулсновци, Димитровградско.

тъци на 
Нишава на самата югославско

см.

Изминаха 6 месеци от вне-запната смърт на скъпия ни 
съпруг, баша, брат и дядо

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ ИЛЧЕВ ство.
Калето край Димитровград 

е част от културата на на
шия край и затова, то трябва 
да се проучва и консервира, 
да се използва като туристи
чески обект.

Изказвам сърдечна благо
дарност за точната информа
ция на Асен Курта, чиито дя
до е бил горски стражар и 
познавал крепостта от по-ра- 
.но, когато остатъците били 
по-л^бие запазени.

Д-р АЛЕКСАНДЪР ГИГОВ

(на 62 години)
от Добри дол, Босилеградска 

община
в И часа на гробищата 
Босилеград.

Ранната ти смърт ни оста
ви вечно опечалени. Твоя пре 
красен характер, трудолюбие 
и скромност завинаги ще ос
танат в нашите сърца, нико
га няма да те забравим.

Шестмесечният 
покойника ще бъде на 3 се
птември (петък) 1978 година

в

ОПЕЧАЛЕНИ: 
Съпруга Пенка, син Сто 
ян, дъщеря Митра, зет 
Радко, внук Петър бра
тя Крум и Славчо, се
стра Миланка и други 
родини.

помен на

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
НА СКС В БОСИЛЕГРАД

гоио- бодитсли да си заминат по 
никога не домовете. Трайко Лспосвич и 
шумкарска Христо Цвсткович нс държа- 

държава, па няма да същсст ли в затвора но ги повели с 
имал наказателната скспсдиця, ко

за с. Дарко-

отвърнал:. „Аз винаги 
рех, че никъде и 
е съществувала

и полицей-Околийският 
ският началници пращали ин 
формации и от своите нача
лства
как да се борят за запазва
не на властта в окупираните 
части на Югославия- Военни
те началници се съвещавали 
с полицейските органи, засе
давали, изучавали 
на герилското воюванс, пра- 

планове за потери и об-

обяпяваполучавали директиви
вува ни тук' 
предвид партизанската държа ято потеглила 

вац...

като

Конкурсва.
същатаДва дни по-късно 

полицейска част наново тръ
гнала през Първсна ябука за 
Раков дол. Техният командир 
извикал кметския наместник 
и му заповядан да подготви 
добър обед и писис, а кога- вич, а от 
то се наяли и напили, започ- ла зооооо лева, о0 златни на
пали „потсря след партиза- полсона, а на 17 март раз
ните". Претърсвали къщите стреляла Станко Лспосвич, 
и взимали каквото им падне- обвинен, че с кои пренасял 
ло в ръце: бали сукно, плат- храма па партизаните. Същия 
но ризи и разни плетени ден полицията конфискувала 
вещи пари и всичко каквото сдрия и дребния добитък на 
намерели, а след това поиска братя Голубовичи - Борисап 

от селяните с коне да ги и Милан. След топа минирала 
ппмппе/жпт за Звонии и разрушила къщите на бра-придружат за Звонци. .Тя 1 голубович и Драгомир- Г1с

трович, запалили стопанските 
сгради, както и сградата на 
Стоноя Стойкович.

тактиката за приемане на работници
Б Първсна ябука на 16 март 

полицията конфискувала иму 
ществото на Душаи Стоилко- 

насслението събра-

1. Професионално - полита 
чески сътрудник.

2. Машинописец.
Условия:

вели
кръжаване на партизанските 
части, за упражняване на те
рор над народа, но винаги до 
живявали противоположен 
ефект.

Така още на утре ден след 
нападение

„Ерма", полицията тръг 
от Звон-

Най-сетне, през 1973. година 
в Инт.жур-
(№ з). на

д-р Чурчич печата 
нал по спелеология 
английски език. статия за от
криването още един нов 
псевдоскорпия. този път с нахо- . 
дище в една от пещерите при 
Врелото до село 
20 км от Пирот. Този вид носи 

Ронкус плякичи (в 
чест на професор Милика Пля- 
кич, също така една от предан- 

изследователи на нашите

Под 1: виеше или полувис- 
образование, най-малко 

две години професионален и 
обществено-политически опит; 
морално-политически качест
ва за работа в общоствсно- 

организации.

ше виднаизвършеното 
мина
нала едновременно 
ци и Трън, а с нея и извест
но число мобилизирани и 

Когато

Яловица, на
политическите

названиетоли Под 2: Средно училище и 
положен изпит за машинопи
сец първи или втори клас или 

машинописец първи клас

селяни.
в Цървена ябу- 
всички селски 

още някои 
ги затворили 

на основното учи- 
Били ги и ги разпитва

въоръжени 
пристигнали 
ка, извикали 
дссстници и с 
други хора 
една стая 
лище. ^ 
ли 24 часа. На 8 март запа
лили къщата и плевника на 
душан Стоилкович, а вечерта 
извели деветмина селяни по 

към ЗвонцН. При прс

полицията
от Пирот и Бабушница нах
лула в селата Добровиш и 
Странсво. Тук ограбили мно
го хора, претърсили и опляч- СКСпедиция заловила 
кали всичко, което могло да .дЖурич от Завидинци, нане
се вземе. Арестуваните обви- сла му побой ДО безсъзнание, 
мили в участие на селския а сстие г0 разстреляла, 
събор, който провели парти
заните, закарали ги в Ьабуш- 

ги подложили на стра 
мъчения- Едва през ан-

По това време ките 
краища).пак

с трудов стаж от една годи
на; да има морално-полити
чески качества за работа в 
обществено 
организации.

С молбата си кандидатите 
трябва да доставят удостове- 

изигьлняват общи-

в
Разлика между тези открития 

и новото откритие на Младите 
с в това. че най-

Иа 13 март наказателната 
Райко политическите изследователи 

новият вид ие с намерен в пе
щера. където владеят специални 
услопия и където могат да оби
тават особено приспособени ор- 

Новият вид е намеренТака' февруари, а особено 
март и април на 1943 година, 

тежки, 
така и

рения, чо 
те и отделните условия

посока
минаване през Бачов дол опо 

всички колиби и по- 
В тази полицейска гру- 

намирал 
След за- 

Цървена ябука

на ганизми. 
па открито, под опадналитс ли- 

коетоница и
рил души от арестувани ^ нассленисто от Лужпица и
те осъдили ма по една. 1од трапа. С офанзивата
,Н)ПЯЕ«Р2 —били обхванати всички сели- 
България), а останалите осво ща...

изключителнобили
както за партизаните,

конкурса.
Конкурсът с открит 15 дни 

от публикуването му.

жарили сипеи,ста в каменисти
откритието още по-ценнояти.

па, като готвач се 
Анани от Звонци.

прави 
и още по интересно.

Си. Сотировнавръщане от 
разказал на кмета какво сто- 

а той
ОК на СКС в Босилеград

рила там полицията,
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

СЪНИЩА
1гНи4.

Стар човек сам ама се излъга. Може то
ва на свакога да се случи.

Преди йедън месец сънува кико у на
шия двор има йедно место на кое йе 
пано котле сребърне и златно паре. Диго се 
и одма отидо на това место. Гледам всрпо 
тува никиго не смо копали ни работили а 
знам дека и деда Мана, бог да га прости, ми 
йе казувал дека тува су минувалн турци и 
копали паре, а у наше село йе имало и ай- 
дуци и они копали злато ка бегалн од тур
чите.

;— Даскале, детето е за I клас . ..
— Да, по тая година ще ходи във
— ?!

— Когато

зако-
II а догодина в I клас ...

стигне букварчето ...

•к— Висок С ОКОЛО метър И 
половина, слаб и тежи Адам влиза в кухнята и 

пита Ева:
— Да знаеш къде са ми 

панталоните? Да не си ги 
нарязала заедно със салата
та...

200
килограма.

Как така? Слаб и тежи
200 килограма?

— О, но нали пи казах, че 
той е луд.

Учини ми се дека сънат нещо казуйе 
и реко ка тамо по Асеново кале и Власи 
све преораше да траже паре у селсНи атар. 
що я да си не докопам у наш двор. И ако 
■нещо найдем, това су си наше паре.

Стар човек сам, йедва си пасем краве- 
те, ама реши се да копам. Свн ме пнтуйу 
кво копал!, я си Ьутим и работили Помалко, 
свак дън по нещо докопам -и за йедно ме- 

ф сец дъна ископа неколико Л1етра. Човеци 
ф минуйу, върту с главу и се чу де кво рабо- 
‘ тим. Йедън дън дойде моят комшия Пера и 

тражи да му кажем кикво работили

— Мислил съм дека нещо копаш за те
мел», че прайиш нещо, а,ча ти отиде млого 
дълбоко, кво работиш? -—• пита ме он.

Я Еутим и салю копали Това га йоще 
повише заинтересува.

— Море дете я улази у дупкуту и пома
гай, немой само да ме распитуйеш. Че ви
диш кикво копам.

Тека и Пера ми помогну за йедън метар.

Йедно ютро отидо при дупкуту и кикво 
да видим. На дното вода. Додека тури на 
кравете и се повърте натам-навал! дупката 
се напълни половин.

Видо дека од копан»е нема нищо и тур 
сЬете паре ме накараше да си ископам бу- 
нар на селището. Цел живот носим воду на 
кобилйе из Тодоров дол.

Са че узнем майсторйе да га озидаю и 
че си имам -бунар на селището. Големо бо 
гатство.

★
г-МЯ! (ПТРЕЩгПЪЯПо о оИскам да постъпя във 

казва младс-вашия цирк 
жът.

— Като какъв? — пита ди-! ректорът.
С -*1— Ами като джудже.

— Е как, та вие сте най- 
малко 180 сантиметра.

— Тъкмо затова — ще има 
те най-големото джудже на 
света.

:

★ хал вД 
Да"и-

к> _ '
Шотландец към жена си:

— Скъпа, нашето синче ве
че трети ден смучи онзи бон 
бон. Как мислиш не е ли ве
че време 
обвивката-

да му го извадим от

-ЗДРЯ&ЕЯ.'
-ЗДРЯЗИ СЯ, ЗДЯЯВИ»>★

Често пъти наркозата с 
-единственото средство, чрез 
което пекарят може да си 
спести съветите на пациента 
по време на операция.

ооо ИС (РЛНЕ/Ц ВЖЕ^Пооа

къде ст1Д.е 
човешкия*к

1 Разбира се, един милиар
дер може също да бъде чес
тен човек, като се изключи 
времето, • през което той с 
станал милиардер.

★
Има редица възможности 

да се удължи животът, 
най-добрата , възможност се 
състои в това, той да не сс 
съкращава.

по

ЧОРВА
! ★ 1Мъж сс я°ява в полицията 

и пита дали не са забеляза
ли наоколо един луд.

— Как изглежда той? пи
та дежурният.

335ЗД ДЯИИ Хрдрят’ С*?'\
еоБстаениге ни


