
ърштВо
С указ на президента 

на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство’' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.
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КОЛЬ ШИРОКА ПОСЕТИ СУРДУЛИЦААКЦЕНТИ

»Дребиото« стопанство 

важно звено в 

икономиката на общината
ИЗОСТАНАЛИ ■ шж

И
РАЗВИТИ Коль Широка потвърди пра 

вилната ориентация към ст»з 
даване на пунктове за домаш 
но ръкоделие не само на те 
риторията на Сурдулишка об 
щина, но и в субрегиона. Ме
жду другото той изтъкна, че 
„дребното" стопанство дава 
широки възможности за пол- 
зуване на местни 
народна бродерия. Дърво, 
тал, пръст, както и за настан 
яване на работа на незаетата 
женска работна ръка.

Председателят на Републи
канската конференция на Со
циалистическия съюз Коль 
Широка посети Сурдулица на 
19 октомври, тази година. В 
основната организация 
сдружения труд „Народна ра 
диност" със стопански и об
ществени дейци на Сурдулиш 
ка община води разговор по 
въпросите на „дребното" 
панство.

наледано от съюзно рав- 
иманище в нашата страна 

три стопански развити репуб 
лики-. Словения, Хърватско и 
Сърбия и една автономна об
ласт Войводина. В стопански 
неразвитите републики спадат 
Босна и Херцеговина, Черна 
гора и Македония и автоном 
на област Косово. В 
рамки федерацията подпома
га развитието на 
изостаналите републики и об 
ластта Косово.

В границите на СР Сърбия, 
в централната й част (значи 
без автономните области) 48 
общини представляват педос 
татъчно стопански развити ра 
йони. Тези общини 
към 23 хиляди кв. повърхнина 
с около 1,5 милиона жители 
или 26,5 процента от общото 
население в тази част на СР 
Сърбия, Средният годишен на 
ционален доход на човек в те 
зи общини е над половината 
от националния доход в репуб 
ликата и възлиза на 12,295 
динара. В общите инвестиции 
тези общини участвуват 
на сто от капиталовложенията 
в републиката.

От гледна точка на регио
налната териториална органи
зация в посочената част 
републиката, Южноморавски- 

в Лесковац,

суровини:
местоОт заседанието на Съвета за народна отбрана

СЪВЕТА ЗА НАРОДНА ОТБРАНА КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО НА СФРЮ

_ „Народна 
Йевтич за-

Директорът на 
радиност" Душан 
позна Коль Широка с дейност 
та на тази ООСТ. В цеха 
Сурдулица работят 85 души, 
предимно млади работнички, 
докато кооперативни връзки 
се поддържат с още 450 жени 
—домакини. „Народна ради-

своите — Следва да се прояви по- 
голяма гъвкавост и съобрази 
телност с изскванията на паза 
ра, за да се произвеждат най- 
разновидни 
при това обаче е да се разви 
ват самоуправителните 
шения и в тази област — зак 
лючи Коль Широка.

в

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

КОНЦЕПЦИЯТА ПО 

ВСЕНАРОДНА ОТБРАНА

стопански

стоки. Основното

отно-
ност" твърде успешно уча 
ствува на панаирите на до
машно ръкоделие в Мюнхен,заемат
Базел и Белград.ръководено от президентаЗаседанието на Съвета бе 

Гиго
на СЮК на заседаниконгрес

ето бяха обсъдени въпроси
те за по-нататъшното осъще 
ствяване на концепцията на 
всенародната отбрана във връ 
зка с развитието и осъществя 
ването на обществената само-

председателството на 
на Републиката 

Броз Тито на 20 ок- 
Херцег-Нови

Под 
Президента 
Йосип
томври т. г. в 
се състоя заседание на Съвета 
за народна 
Председателството 
В заседанието взеха участие 
и най-висшите 
на федерацията, републики
те и областите.

Въз основа на оценките и 
становищата на Единадесетия

отбрана към 
на СФРЮ.С 10 защита.

Съветът 
други
областта на 
подготовка 
на обществото за отбрана.

разгледа и някои 
актуалии въпроси от 

отбранителната 
и оспособяването

функционери

на

съсят регион 
своите 13 общини е стопански 
най-изостанал. Особени тру- 

своето икономическо 
имат

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮКЗАСЕДАНИЕ НА
дности в
развитие в този регион

Общини: Босилеград, Пре 
Буяиовац, Войник и Ме Бранно Микулич избран за 

председатвлствуващ
пет 
шево, 
дведжа.

Републиката чрез своя фонд 
на стопапскотоза насърчение 

развитие в тези общини влага 
усилия за развитие 

община,

на СЮКбе ръководено от председателяЗаседанието
Тито Коль Широка разглежда „Народна радиност'не малко

то им. Почти няма
която със средствата на то 

зи фонд не са построени или 
стопански обек

в Хсрцсг-11ови 
заседание на ПредНа 19 т. м.в

В СЛЕДВАЩАТА ГОДИНАсе състоя 
ссдатслството
СЮК, председателствувано от 
председателя на СЮК Ио- 

Броз Тито. 
някои

от организацията

ЦК панамодернизирани 
ти. Но фондът няма толкова 

колкото се търсят Щафетата иа Младостта що 

тръгне от Словения
средства,
за по-ускореното развитие

общини. А увеличението 
по-голямо об
стопанството

на Бяха разглеСИГ1
дани
работа на Председателството 

работни тела. 
Правилника за 

и работа
и но пред

въ-актуалиитези
на същия търси 
ременяване на 
изобщо.

на

и неговите 
Съгласно 

организация
Председателството 
ложение на председателя 
СЮК другаря Тит0' ?? "Р*д 
седателствуващ на 11 рсдсь- 
датслството за срок от сд- 
на година бе избран Бран- 

Микулич. Председател 
ствуващият съгласно пълно 
мощисто и в договор с пред 
седатсля на СЮК ще изпъл 
нява поверените му работи 
и .„е председателствува 
заседанията, когато ..редее 
датслят на СЮК е зает и нс 
може това лично да пратит 

Председателството формира 
комисии и работни те-

На заседанието на Комитета за честву- 
ване на Деня на младостта, състояло се те

на Съюзната
Ето защо, като иай-правил- 

но и ефикасно решение се 
посочва самоуправитслиото 

развитото

113

зи дни в Председателството 
конференция на ССМ, бе разгледано предло- 

чествуване Деня на младо- 
Решено е да се об-

на
сдружаване между 
и изостаналото Стопанство в 

в ко-
жепието за 
стта през 1979 година, 
народна конкурс за изготвяне на сценарио 
за централното тържество на всенародния 

което ще разгледа специално жу- 
на всички

републиката и страната, 
ето и двете ще намерят

Такива прояви
свой

котраен интерес, 
повече в изостаналите празник,

ри, съставено от представители 
републики и области.

На заседанието
Деня на младостта бе решено 

младостта през 1979 година да

има
общини. Хубав пример в то 

отношение /представлява 
Сурдулишка община. По гоя 

върви Бабуш

Бранко Микулич

и някои актуалии 
от областта на меж 

сътрудничество 
югославските

ва гледани 
въпроси 
дународното 
на Съюза 
комунисти и други текущи 

от редовната дей
на Председателството

1Г1
на Комитета за че-

път все по-смело
община, а напоследък 

отчита коя-

ствуванс 
Щаф

на етата на
от СР Словения.

нишка
и Босилеградска 
кретпи резултати

тръгневъпроси 
пост
на ЦК на СЮК.

в тази иасо свои
ла. бяха разка. На заседаниетоСт. С.т

>н*
/I/
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ЗАВЪРШИ ОСМИЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮПО ПОКАНА НА

БОЙЦИТЕ - ОТДАНЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

НА РЕВОЛЮЦИЯТА
ПРИНЦ ЧАРЛС

ПОСЕТИ
ЮГОСЛАВИЯ

По покана на Председател 
ството на СФРЮ престолона 

на Великобрита 
Негово кралско величе 
принц Чарлс в понедел 
на 23 октомври пристиг

ПЪРВИЯТ ДЪЛГ И ГРИЖА НА БОЙЦИТЕ БЕШЕ И СИ ОС
ТАВА ДА СЕ РАЗВИВА СПЛОТЕНОСТТА И ЕДИНЕНИЕТО 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗНИЯ ОТБОР НА сУБНОРЮ ПРЕИЗБРАН 
АРМЕЙСКИЯТ ГЕНЕРАЛ КОСТА НАДЖ. — ЗА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛТИ 
СА ИЗБРАНИ АНТУН БИБЕР, МИТО ДИМИ™ЕВСКИ МОМЧИЛО 
ДУГАЛИЧ, МИЛАН КЪРТОЛИЦА. ЯНКО РУДОЛФ, ВЛАДО' “^ЕКИЧ 
И АХМЕТ ШЕХОВИЧ, А ЗА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР АНТУН ТУХНЕР.

ЗА
следникът 
НИЯ, 
ство 
ник,
на на петдневно посещение 
в Югославия.

По време на посещението 
престолонаследникът Чарлс 
бе приет от президента на 
Републиката Йосип Броз 
Тито и води разговори с ви 
соки югославски личности.

Съюзът на Бойците от На- 
родоосвободителната война и 
в бъдеще ще се занимава с 
материалното положение на 
бойците, 
и семействата на падналите 
бойци, като предлага меро
приятия и участвува в изграж 
дансто на борческо-инвалидна 
та защита.

Изхождайки от принципа в 
Конституцията, че обществена 
та грижа за бойците, военни 
те инвалиди и семействата 
на загиналите бойци зави
си от укрепването на мате- 

възможности на об 
Съюзът на борче 

организация ще се за
стъпва за основната защита 
на участниците в НОВ на рав 
нището на федерацията да 
се обезпечава съгласно с 
увеличението на личните до
ходи и материалните възмож 
ности
да се подобрява 
дарт на бойците.

07 17 до 19 октомври т.г. 
в живописното черногорско 
градче на Адриатика се съ
стоя Осмият конгрес на СУБ- 
НОР на Югославия. В кон- 

взе участие и прези- 
на Републиката и 

на СЮК Йосип 
Тито, който с вдъхно 

си реч очерта ос 
новните насоки на бъдеща
та работа на милионната бор 
ческа организация и отдаде 
високо признание на бойците 
в неспиращият, ход на со
циалистическата революция.

военните инвалиди
от Великобритания 

повече места в стра-
Гостът 

посети 
ната ни.

грееа 
дентът 
председател 
Броз 
вителната

Принц Чарлс

Благой Попов в
Австралия

Председателят на Изпълни
телния съвет на СР Македо
ния Благой Попов с члено 
вете на делегацията на 22 
октомври пристигна в Мел- 
бурн, столицата на австралий 
ската държава Виктория. Ка
то гост на министър:предсе 
дателя на Виктория Хейверн 
македонската делегация по

време на седемдневното по
сещение посети и Камбера, 
Сидней и Перм.

Председателят Благой По
пов и членовете на делегаци
ята се срещнаха с предста
вители на македонските пре 
селници в тази страна и по
сетиха Международното се
ло в Шепертон.

риалните 
ществото, 
ската

В разискванията по докла
да на председателя на СУБ- 
НОРЮ Коста Надж, отчете 
за работата между двата кон 
греса, измененията и допъл 
ненията на Устава, взеха уча 
стие над 60 делегати. Кон
гресът приветствуваха пред 
ставители на всички чужде 
странни делегации, отдавайки 
признание на югославските 
бойци за големия принос 
в победата над фашизма, в 
изграждането на социалисти
ческа Югославия и в изди
гането на сътрудничеството 
с борческите организации в 
полза на мира.

на обществото с цел 
личният стан

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КИТАЙСКОТО СЕЛСКО 
СТВО

СТОПАН
_____ А За още по-ефикасно осъ

ществяване на здравната за
щита на бойците, трябва да 
се създадат материални, ор 
ганизационни, технически, спе 
циалистически и други пред 
поставки за осъществяване 
на тази защита, която е оси 
гурена за всички участници 
в НОВ.

Коста Надж

Шест комбината по 

образеца на ПКБ
ствено-политическата си, ка
дрова и организационната дей 
ност и в бъдеще да насоч- 

към по-успешно функци 
ониране на целокупната об-

Конгресът прие документи
те: за предстоящата дейност 
и организация.

1 ват

ществено-политическа система 
на социалистическата самоу- 
правителна демокрация. При 
това бойците ще изхождат 
от обстоятелството, че местни 
те общности, основните ор 
ганизации на сдружения труд 
и самоуправителните общно
сти на интересите да станат 
места на договаряне за вси
чки съществени въпроси, ко 
ито са от значение за живо
та и работата на работниче
ската класа, трудещите се 
и гражданите.

Участниците в конгреса из
пратиха поздравително пис
мо до другаря Едвард Кар- 
дел, в което между другото 
се казва: „Теб, човекът, чие 
то присъствие 
чувствуваме в работата на на
шата борческа .организация 
и като боен другар и като 
гениален теоретик на по-на- 
татъшното развитие на мар
ксистката мисъл на самоупра 
вителния социализъм и соци 
алистическа система и най- 
близък сътрудник на другаря 
Тито, искаме да ви осведомим, 
че на Конгреса се договорих
ме за нашата съвместна ак
ция в изпълнение на зада
чите, които постави Едина
десетият конгрес на СЮК, 
и за които ни задължи в своя 
та реч другарят Тито”.

Във връзка с международ
ното сътрудничество бойци
те между другото заключиха, 
че в развитието на приятел 
ските отношения със съсед
ните страни специално внима 
ние заслужава положението 
на части от нашите народи, 
които живеят там като на
ционални малцинства. СУБ- 
НОРЮ ще се застъпва за 
осъществяване на техните 
човешки и национални пра
ва в дух на принципите на 
Обединените нации и Заклю 
чителния документ от Хел
зинки.

ЩЕ СЕ ВЗЕМЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКИЯТ МОДЕЛ НА БЕЛГРАДСКИЯ КОЛЕКТИВ

В китай се върши подготов 
ка за ускорено строне на шест 
големи промишлено-селско
стопански комбината, спря
мо организационно-техноло
гическия образец на селско 
стопанско-промишления ком
бинат „Белград”.

Тези комбинати, 
представяват завой в китай 
ската селскостопанска поли
тика, ще бъдат строени в

околностите на Пекин, Шан- 
гай, Тйенцин, в провинциите 
на Хелионгиянг и Лиао- 
нинг и Автономния регион 
Сикянг.

постоянно

„Образецът’' на югослав
ските промишлено-стопански 
комбинати привлече внима
нието на китайските специа
листи и политици особено 
след посещението на пред
седателя Хуо Го-фън в ком
бинат „Београд". Китайски
те специалисти проведоха по 
вече дни в този комбинат, 
изучавайки организацията му 
и технологическия процес.

които

Утвърждавайки 
дължения в 
риод върху

своите за- Сьвместно с организациите в 
необвързаните и други стра 
ни, Съюзът на бойците ще 
се застъпва за оказване на 
всестранна подкрепа на осво
бодителните движения, а сре 
щу агресивната завоевателна

ШтетЩ предстоящия пе 
по-нататъшното

укрепване на отбраната и об 
щественатаВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
ОФР ЮГОСЛАВИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЯТАОриентировката за форми
ране на промишлено селско
стопански комбинати в Ки
тай е важна крачка напред 
в модернизирането на селско
стопанското производство. Тя 
се внедрява в процесите на 
икономическата политика на 
Китай.

самозащита като
сигурна 
дата, 
ното 
тие

гаранция на свобо- 
независимостта и мир 
социалистическо

На Конгреса прозвуча исти 
ната, че бойците останаха 
последователни на основни
те определения на револю
цията.

политика на колониалните и 
расистки режими. Опитите 
за прикрита или открита ре 
хабилитация н нацизма и фа
шизма

разви
на Югославия, бойците 

те заключиха, че 
останалите

Я«ТЪИ

заедно с 
субекти на соци 

самоуправле-«Агягчп представляват опасно 
явление в свременния свят. 
Борческата организация в 
Югославия и по-нататък ще 
се бори против застарява- 

на нацистките военни 
за забрана рабо-

алистическото 
ние с революционния си опит 
да се стараят да бъдат

В своите 
мият 
Съюзът
бойците действува в единния 
фронт на организираните со 
циалистически сили начело 
със Съюза на комунистите. 
Бойците 
заздравяване на братството и 
единството, равноправието на 
народите и народностите на 
Югославия, укрепване на со
циалистическото самоуправле
ние и на самоуправителната 
социалистическа демокрация.

Осмият конгрес 
ва членовете, организациите 
и ръководствата своята обще-

заключения Ос- 
конгрес подчертава, че 

на сдруженията на
П обе-Китайскидт печат сега се 

застъпва за по-модерна орга 
низация на стопанството и 
за по-голямо ползване на ма 
териалните стимули, чрез 
последователно прилагане на

динени и организирани в ши
рокия

СТ0*«ЛСТАНН01 

вотдан нииолов
фронт на народните нето

маси. злодеяния, 
тата на/

Съюзът на бойците емигранските антиюго 
славски организации вдъхновя 
вани от страна на фашистките 
и куизлинговски останки 
Втората световна война, 
страдицкия

4Б-4Б4, Рвдлици* 52-751 ще се 
максимал

ще се застъпват завъзнаграждаването според ре 
зултатите на труда. „Женми 
жибао1' в статията, посветена 
на метода 
в стопаството е

застъпва младежта 
но да

•ит М.
възприеме и ирие-

отме революционния опит от 
Народоосвободителната 
на и с укрепването

за награждаване 
критикувал 

някои решения в известната 
„Тачайска бригада”, която е 
би
зец’' на китайското селскосто- 
панство. „От Тачай трябва да 
приемем революционния дух, 
а не конкретни решения, пи
са „Женми жибао”.

за ек
вой на лицата, кои

на юго
славския социалистически 
триотизъм 
зъм

то активно подпомагат субвер 
зивните дейности срещу Юго 
славия както и за

често посочван „обра- па-ла
и боеви 

да го прилагат 
кидневната си работа 
и в подготовката 
ната война.

ентузиа- 
във все

ка кто 
за евентуал

последова- 
на задъл- 

на всички държави 
изкореняване на 

международния тероризъм.

телно изпълняване 
женията 
в борбата за

задължа-
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Нашата
сила

Понякога се сърдим, поради недо
статъчно развитите отношения между ре
публиките и автономните области.

Сърдим се не само на себе си, може Ом
още повече на имагинарните други, че 
връзките не са по-здрави, че сътрудни
чеството не е по-всеобхватно, постоянно и 
систематично,- че и тогава, когато от ре
зултатите на сътрудничеството изпитваме 
удоволствие, те произтичат от великите 
манифестации с подходящ характер, с 
чийто край се чака следващият също 
такъв момен г.

Но достатъчно знаем, така, за писа
теля! от съседната република или област; 
слушали сме за него, но малко сме про
чели от онова, което е написал,- изнена
дани сме от зрелостта на художествения 
израз на художника, чието произведение 
за пръв път виждаме, макар че същото 
дълго живее; слушали сме за културни и 
някои други тъкмо започнали акции,- не
достатъчно знаем колко на други места 
се е отишло е реформата на образовани
ето,- проблемите в стопанство извън на
шата република и област също така не 
са ни достатъчно познати .-търсим ня
кои решения, въпреки че на друго мя
сто те са отдавна намерени,- труда и 
средствата сдружаваме с организации от

обла-републики или автономнидруги
сти, но далеч от степента, 
е необходимо...

Впрочем, причини за. сърденс има. За 
говорим открито, борим се да ги 

да ос-

в която това

тях
отстраним, колкото е възможно 
танат по-малко, 
между републиките 
ното познаване

та сътрудничеството 
и областите, взаим- 

и връзките да ^бъдат 
Съзнаваме нсобходи-по-ясни и здрави, 

мостта за — 
чия и спсцифичности, 
за единението, действуването,

затвореността и тссногърдисто.

опознаване на нашите разли- 
необходимостта 

което ще
премахне

Нашето „сърдсне” обаче е наша при- 
логичка надстройка на основни- 

в които живее и творивилегия.
отношения,

общност на народите и иародно- 
на братството и

те
нашата единството и 

„Нс-стите
социалистическото самоуправление, 
доволството” като израз 
Съюза

на силата на 
нашата об-на комунистсте на 

на нашите трудещи се. като теж- 
о.щс но-ускорсно да 

С Програмата си, при- 
Съюзът на юго- 

каза ясно какво по-

щност,
постояннонение

се върви напред.
преди 20 години, 

славскитс комунисти 
дразбира под

Братството и единството.
Толкова прости, близки и всичко каз- 

В тях се съдържа сегашният 
автентична социалистическа

знаеше и знае
собствената си ра- 

и света;

ста

това.

бляна в Прищина или в Скопие, новосад- 
чапи в Сараево, Улцин,- мариборчани се 
грижат за настаняване на работа на оне- 

които в Кральсво не могат
работа, хиляди нови приятелства

години да нс бъде забравено, и 
засвидетслствуна- 

борба за брат- 
влак, обаче не 

места, той

военните 
днес да се живее със 
ното въ» 
ство и единство.

ващи думи. 
път на една 
революция, която 
залази своето АЗ пред 
ботническата класа, 
тези думи

вьоржопата 
Този

да да на-зи.
меряти контакти на трудовите акции и т. н.

място, кои-
спмо няколко нашистраната

съдържат трудният път 
ь които в този

свързва
се движи между

той е символ
всички паши градове 

па всички наши 
пътища и ли

пи и

на Имаме ли някой град. 
то нс са се побратимили с място от дру
га република или област? Колко керваНи 

кервани на братство- 
нови познанства.

и села,
постижения, па всички

които кръстостват страната
, Влакът на братство- 

по същия начин нри- 
железопътни

и народностите,
прилаган принцип вид- 

„ намериха края на дълговечните 
нссвободата, на принудата и 

чс иаро-

народитс
гениално казан и

пии,
свърнат нашите хора. 
то и единството

и тамо, къдсто няма
няма пътища; този

югославската общност, 
всичките направени и 

витс завоювания и потвърждение 
националната самобитност, на изгражда
нето па спободиото развитие на спсци- 
фикитс па нашите народи и народности 
и пърху тази основа и на израстиалото 

единение на социалистическа, 
и необвързана Югосла- 

братство и един

на приятелството, 
то и единството, 
размяна на опит и нови връзки, от рода 
иа най-съществените, най-здравите и 
най-оживенитс, установени чрез непо-

яха
унищожаването. Тъкмо затова,
У „пппппостите на югославската
"шост НотРзиа«енитеня лозунг вдадоха 
-Гио-знаменито навред «епено^дедо

"=^Чс^иие ^ онш по-сил- 
заздравяване на създаде , „

кг
тяхната неизмерима

колко
об ет ига влаклинии, къдсто

с символ па спонтанно.днес 
символ на

контакти,средствените
Всичко това не с резултат ни на дъР- 

на каквито и други декре- 
братство и единство и на- 
I то всекидневно се по- 

тава е резултат на желанието, 
на нашите

на по
па

жавни. пито 
ти. Нашето 
чина, по който 
твърждава, 1 
необходимостта, 
народи и народности, 
техния идентитет и същевременно 
шето единение.

но

менаваме
посочи интересите

потвърждение на
на на-

здраво 
самоуправитслиа
пия,

срещи
с какво да се измери 
стойност.

От Марибор „влакът 
и единството" до Кральсво, ч;
Ужицс «0“ГТоЯаХИсЯтДрпди«иоГият из- 
™Н У тежненията п^рпеиото през

на същинското
на братството 
Чачак, Титово 

сто-

ство. от братство- 
с по-голяма и

черпаем 
толкова 1

Силата, която 
то и единството 
по-значителна.

Сплит беше на посещение 
ще пътуват в 

от Загреб в Лю-
Неотдавна 

н Белград, крагусвчаии 
Карловац, студентите

раз
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СЪЮЗСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ

АКЦИЯ, НО И ВЛИЯНИЕ НАЧАЛНИТЕ
РЕЗУЛТАТИнашите 

допълнително
широките слоеве на 
хора получава 
вдъхновение.

Това

развитието на самоуправитслии- 
възможно по-активно да се пре-Новото място в 

те отношения следва 
творява в жизнената практика преди всичко важи за 

база,, трудо-таканаречената
човек, окупирам от реди 

които го иитс
към ор-пристъпва не само 

ганизационните облици, но и 
състав и раз-

СВЕТА ТАДИЧ взаимните задължения- 
на практи- 

,,своитетрудови органи

вия дават 
Учениците отиватОБРАД КОВИЧдица въпроси.към кадровия 

говорите за програмите 
работа,
насоки на ангажиране, с уда
рение върху широкото обе- мен, 
диндване не само на вече все и основните 
по-нови и свежи сили от вси то общество. Става дума за 

това най-добре местната организация на со
Подготвителни- циадистическия съюз в местна

те работи, да се послужим та общност, 
на с думите на строителите, сле

дователно добре са изпълне
ни. Остава обаче онзи съще
ствен дял на работата, испо 

конкретна ак- 
сдинствено и

може да обозначи работата и срсдствсиа
мястото на Социалистическия на трудещите сс^ и граждани- 
съюз във всички среди с жс те, може и най-вече и наи-
ланите цветове и 'степенуване, ефикасно да се влияе, без ог-

че за значителна част

Подчертана с впечатляващ им 
ператив на нашето по-натаъш 
но съвкупно самоуправително 

с документите на 
конгреси съвсем 

определена като

жизнено,понякога
на пръв поглед 

призе- 
на това

на ресуват,
въпреки че 
проблемът е твърде 

а следствено

ка в
зации, а обучението в учили 

изпълняват инженери 
с които

Докато ' хиляди ученици в 
без автономиитевъзможните теми, и СР Сърбия 

области посещават! общите ос 
техните другари в ек-

щето
от сдружения труд,

завършване на школува- 
техните ученици отно- 

като млади ра-

развитие, 
партийните 
прецизно 
„най-важен сектор на полити 
ческата дейност и свързване
то на Съюза на комунистите 

цяло и на всеки неин 
с широките маси

нови,
сперимснталиитс училища ве 
че в следващия етап на сред

насочено образование, во се срещат
ботници в процеса на труда.

Така Образователният тех
нически център заедно с ко- 

фабрика „Милан 
кожар-

клетки на наше- слсд
нето

чки среди; мото
а първият випуск ученици от 

училища, (вече е в сдру
потвърждава. основната орга

като 
член
трудещите се и гражданите 
и с всички техни всекиднев
ни проблеми’’, новата, несра
внимо по-действена роля на 
Социалистическия съюз 
процесите на нашето обще
ство, придоби в политическа
та активност през послед 
ните месеци забележително 
място. Една всестранна вери 
фикация на такава насоче
ност в разговорите на всич
ки равнища и във всички 
републики и автономни обла
сти потвърди, че на това поле 
могат да се очакват нови ве
трове, нови ангажирания и 
съобразно на това нови ре
зултати. Поинак и не може 
да бъде, когато се има пред
вид цялата онази сила на кре- 
ативност и акция, досега че
сто спъвана с манира на фор 
мализъм, невключеност, пон
якога и със схващане криво- 
ляво да се изпълни дълга към 
множеството,

тезина сдружения труд.иизация 
Тук всъщност се стичат мно 
го проблеми, на които с мал 
ко повече добро желание, го- 

и изменени навици,

жения труд.
Какви са първите опити на 

вървят „пред” 
реформата на образованието 
в СР Сърбия? Отговор потър 
сихме в Образователния техни 
чсски център „Милица Пав 
лович” във Вальово, който за 
едно с вальевския образова 
телен център „25 май” и още 
единадесет училища в Репу 
бликата правят първите ек 
спериментални стъпки в ре 
формата на образованието, по 
лучавайки ценни опити за оне рално
зи които идват тепърва. На- самоуправителен договор 
шитс събеседници Мили- сключен и със строителната 
ца Миянович, съветник при трудова организация „иола- 
Просветно-педагогическия ин- ница ’ във Валл>ево, 
ститут и на Регионалната са- има големи нужди за кадри 
моуправителна общност на строителна специалност. Са- 
интересите по насочено обра моуправителните споразуме- 
зование, която до тази учеб ния са сключени ** с „Кру-
на година е била дългогоди шик”, лазаревашки РЕИК „к.о
шен директор на Образова лубара’’,
телния технически център, се вителния
гашният директор Велько Сдружението на водачите и 
Алагич, преподаватели и уче автомеханиците, „Рашка’ и 
ници — изтъкват, че за три „Елинд’’. 
години е извървян труден път. Въпреки че осъществено до- 
който е изисквал пълна ак- бро сътрудничество между 
тивност на преподавателския училището и сдружения труд, 
и ученически колектив. По- па сега както казват препо- 
стоянно са били в обстановка давателите „телефонно се спо 
документите за реформата на разумяват със стопанството', 
образованието да претворяват показа се, че тъкмо са отк- 
в реалност, търсейки и изна- рити много проблеми. Така 
мирайки оригинални реше- например, въпреки че от „Кру 
ния. шик”, „Градац”, „Елинд”, „Ко

лубара” и други трудови орга 
низации пристигат похвали и 
награди за учениците, които 
при тях са били на практиче 
ска работа, още не е прециз
но утвърдено какво наисти
на е производственият труд 
на учениците, колко е той 
икономичен за трудовата ор
ганизация дали на някои ра
ботни места учениците обек 
тивно забавят процеса на 
производството, и най-сетне, 
как учениците на правилен 
начин да се възнаграждават.

Показа се, че учениците по' 
принцип с неохота се опре
делят за производствени спс 
циалности. Образователно-тех 
ническидт център така не 
успя да оформи две паралел
ки за строителни работници, 
въпреки че „Ябланица” обез
печава на всички стипендии 
и специална добавка за пре 
храна. Случвало се е учени 
ците да се определят за зи
дари, дърводелци.бетонджии, 
а след това под влияние на 
родителите да се отказват от 
тези професии, които очеви
дно не са обществено благо
приятно степенувани.

жарската
Китаиович” изпълни 
ско-тсхнологическата специал- 

Водачи на моторни во 
оспособяват

със сдружението на во- 
гарнизона на ЮНА 

пред-

оиези, които
товпост
когато става дума за най-испо- 

заинтсрссоваирст
средствсната, 

в тивност, която
ност. 
зила се 
стно

съвме-

дачите,
и автотранспортното

„Стрела”. С непо- 
размяна на труда 

и вальевска

приятие 
средствена 
на училището 
„Термовода" получиха образо 
вание 36 монтьори 

отопление.

лед
на тези проблеми решенията 

в общината, само-
товаИма всички условия 

да се реализира и то във вси 
чки компетенции. За обще
ството като цяло.

се взимат 
управителната общност на ин
тересите или някое друго тя- 

Касае се за снабдяването.

за цент- 
Подобенвсеки не-

организация, тя- ло.
в делегатската комуналните услуги, жилща-

та, училището и настанява
нето на децата, културните 
институции и забавата, разпре 
делението и изобщо за основ 
ните условия на живота и 
труда на човека.

егов сегмент, 
ло или орган 
система, които приемат заклю 
чения и решения, правата 
широта на виждания на не
щата, разнообразност на под
ходите и гледищата, проти 
вопостовяне на становища и

която

желания с реално отмерени 
възможности чрез работата 
на секции и съвети, както и 
други облици на дейност на 

когато се касае Социалистическия съюз, от 
неоценима полза са. . Това 
е онова същественото, весна 
родно включване във всички 
работи и разисквания за тях 

на с разбира се приемане на 
решения от за това релаван- 
тни тела в нашата делегатска

Да кажем обаче още не
що. От това колко действи 
телното влияние върху окон 
чателното решение има дума
та, изговорена и приета от 
събранията на Социалистиче 
ския съюз, ще зависи в край
на сметка и реномето на
този най-широк вид ангажи
ране на субективните самоу 
правителни сили на нашето 

система. Удобен е случай за общество. Бъде ли това спа
това и за несравнимо по-ком зваио, сериозно разгледана
плектно информиране за вся и в дела претворявана дума- 
ка желана крачка, решение, та там, където за това има ре

Наказателно-попра- 
дом във Вальево,

жизнено важни 
въпроси по жизнените усло 
вия на трудовия човек.

Всъщност това не е някак
во ново място и позиция 
Социалистическия съюз в на
шето общество. За това яс
но каза идругаря Тито на 

конгрес на

за редица

Единадесетия 
Съюза на югославските кому 
нисти. „За такава роля на 

каза аз го- което възнамеряваме ди при- ални възможности, види ли 
емем, най-големия обществен гражданинът, че такава актив 
аудиторий и обратно провер ност наистина допринася за 
ка на първоначалните замисли конкретното разрешаване на 
и начинания. Тогава и въз- редица проблеми, макар би 
можностите за несполуки са ли и по-дребни в глобални

размери, може да бъдем си
гурни, че и конкретната акция 
ще бъде съвсем в съгласие с 
принципите определения за 
широтата на акцията' в Соци
алистическия съюз. И обра
тно, всяко пренебрегване, за- 
немаряване, свеждане до фор 
малност без истинска сила 

практика с и възможности на влияние 
върху приемането на реше
нията в общината, града или 
по-нагоре, може значително 
да девалвира сега общо
приетия и Д° голяма степен 
подгрят политически климат 
за неговото по-голямо присъ
ствие в целокупното разви
тие. Това впрочем ясно ни 
показват и опитите от изтек
лия период.

силитези
ворих и на Десетия конгрес, 
а и преди това”. Всекидневни
те и непосредствени контакти 
на комунистите с масите още 
от предвоенния период бе и 
си остана съществено теорети 
ческо и практическо определе 
ние на нашата Партия- И сега, 

такава активност
за развитието на

Група вальевски младежи 
и девойки, след завършен 
трети клас на средното на
сочено образование, вече та
зи есен влезна в трудовите 
организации. Трети клас на 
насоченото образование в 
Образователния 
център завършиха 354 уче
ника на природно-техническа, 
електротехническа, метална 
съобщителна, строителна и 
кожарска специалност. От 14 
паралелки на трети клас (от 
тях 10 паралелки са за произ 
водствени професии) тази у- 
чебна година са формирани 
шест паралелки на четвърти 
клас, докато останалите уче 
ници сдружиха труда си. Ня 
кои от тях се определеха за 
професии от новата номенкла 
тура. Учениците най-охотно 
се определат за настаняване 
на работа, най-често, за да 
продължат образованието си 
като работят.

по-малки, а решенията по-ква 
лифицирани

Добре отдавна вече е ка- 
е зано, че няма малки и голе

ми неща в политиката. Всич 
ко има значение за общото 

към обществото

технически
тъкмо 
съществена
нашата самоуправителна со-

демокрация и становище
общество и отношенията в него. Ние 

в нашата самоуправителна, со 
циалистическа

в цялата си широта показахме 
пълната си сплотеност око
ло политиката на Съюза на 
югославските комунисти и по
следователност в нейното про 
веждане. Особено в .сегашния 
момент, когато зад нас стоят 

потвърждения 
път, 
още

потсилна активизация на най-

циалистическа 
социалистическото 
изобщо.

Имаше обаче, 
помним
редовете на комунистите, па 
и при значително число фо
руми, често схващания че 
се касае за някоя второстепе
нна акция. В такава обста
новка и активността на този 
■сектор има начален шанс, 
освен в някои среди и с от
делни облици наангажиране.

Сериозността, с която се

да си при- 
. този път, точно

цяла редица 
на успешност по този 
такава насоченост към

Комунист Нови пътища на сътрудни 
заедно учи 

и вальевското стопан 
И сдруженият 

преподавателите, зае 
Дно с нас е в реформата 
образованието, 
най-често първи 
подтик. Преди да се 
вят

чество пробиваха 
лшцата 
ство. труд.казват

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

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 
даяия на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

на
Училищата 
са давали

Сдруженият труд също не 
винаги е готов на сътрудни 
чество с образованието, поне
же най-често няма дългосро 

планове за кадрови по
требности. От друга страна, 
ни образованието не е готово 
да поеме насърченията, които 
пристигат от сдружения труд.

съста-
програмите на образова

ние на кадрите за отделни 
професии. Образователният 

център грижливо 
потребностите за

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
на хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

чни
на всички из технически 

следи кад
ри в средносрочните програ 
ми на развитие, сведенията на 
Самоуправителна общност на 
интересите
на работа и Стопанската 
мара. След това с трудови ор 
ганизации, заинтересовани за 
работници определена 
алност,
самоуправителни споразуме
ния, които прецизно утвърж-

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 Милентнйе Вухсанович.

Вальевският 
ченото 
ценен, 
нически 
влович” 
опит.

опит в насо- 
образование е много 
Образователният тех- 
център „Милица Па- 
натрупа значителен 

Най-значителното без 
спорно е, че в реформата на 
образованието 
със сдружения

по настаняванеИзлиза 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.

ка-

специ 
училището сключваСекретар на редакцията Бояна Анту-

вович. тръгна заедно 
труд.



ЗА ПО-УСПЕШНО ДЕЙСТВУВАНЕ И ПО-УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА 
СИСТЕМА

ГОДИШНИНИ ОТ НАРОДНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

ДА НЕ ЗАНЕМАРЯВАМЕ 

РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ
сдружения труд се разисква 
по актуални въпроси, какъвто 
е осъществяването на Закона 
за сдружения труд, на събра 
ния не се поканват да присъс 
твуват председатели на деле
гациите, просто казано, те са 
забравени. Също така интере 
сованието за тяхната работа 
е много по-слабо от дейността 
на работническия съвет.

В разискването на заседание 
то на Междуобщинската кон
ференция на Съюза на кому
нистите като се има досегаш 
ният опит предвид, беше под
чертано, че успешната работа 
на делегациите зависи 
тяхната отвореност 
целокупната самоуправителна 
структура и трябва да се раз 
виват постоянни облици на 
сътрудничество и връзка на 
делегациите в общините и ре 
гиона чрез конференция на 

обществените съ

рали въпроси от развитието 
на самоуправителните отноше 
ния, относно работата на ор 
ганите на управление.

Съвсем естествено е, че Съ
юзът на комунистите и други 
те обществено-политически ор 
ганизации в организациите на 
сдружения труд предимно са 
се занимавали с въпроси от 
развитието на обществено- 
икономическите отношения и 
провеждането на Закона за 
сдружения труд, което е има 
ло влияние върху по-нататъш 
ното развитие на делегатската 
система, но е неминуемо всич 
ки общински организации на 
Съюза на комунистите в реги 
она да приспособяват 
метод на работа към промени 
те на самоуправителната прак 
тика, което ще допринася към 
по-пълното осъществяване на 
ролята на Съюза на комунис 
тите в новите условия в по
нататъшното развитие на по 
литическата система.

Че е необходимо да се ра
боти върху промените в мето 
да на работа на основните ор 

факта,
който бе изнесен на заседани 
ето на Междуобщинската кон 
ференция на СКС в Ниш, че 
един член на работническия 
съвет е „по-важен" от член 
на делегацията, а тази мисъл 
е подкрепна с факти. Именно, 
когато в организациите на

НА НЕОТДАВНА проведено 
то заседание на Междуобщин 
ската конференция на Съюза 
на комунистите в Ниш, при 
анализиране на четиригодиш
ния опит в осъществяването 
и действуването на делегат
ската система се повдигна въ
прос и как да се ускори про
цеса на демократизация 
решаването за множеството 
интереси в 15 общини, относ 
но във всяка община и в ре 
гиона, а при това да се не- 
сочат всички обществени си 
ли така, че в институциите на 
политическата система да се 
установят такива отношения 
трудещите се навред да реша 
ват за дохода, който създа
ват и Съюзът на комунисти 
те да осъществява водещата 
си роля.

В критически и отворено ра 
зискване особено бе подчерта

в

Шумарице

Миналата седмица бяха ознаменувани повече знаме
нити дати от нашето революционно минало във вси
чки краища на страната ни.

от
спрямо

своя

КРАГУЕВАЦ

Никога и никъде да 

не се повторят 

Шумарице

делегациите, 
вети, секциите при Социалис
тическия съюз. Също така раз 
движват се инициативи за 
създаване на активи на Съюза 
на комунистите в делегации
те към обществено-политичес 
ките общности на интересите, 
което трябва да 
към по-бързото осъществява
не и развитие на делегатска 
та система, където през изтек 

осъществени

но, че е имало среди, в които 
Съюзът на комунистите и дру 
гите обществено-политически 
организации в организациите 
на сдружения труд и в мест
ните общности, „не са насър- 

достатъчно и най-до 
бре работата на делегациите 
и делегатите'1. Именно, има
ло е среди, в които в днев- 

първичните

ганизации говори ичавали
допринесе

нитс редове на 
организации на Съюза на ко 
мунистите се е намирал въ
проса за действуването на де 
легациите, но главно са нами

лид период са 
забележителни резултати.

С. Кръстичдина на днешния ден дода
ват нов блясък, блясъка на 
свободата на труд, творчество, 
социализъм, 
независимост.

„Днешният ден с две дати 
в себе си в историята на Кра 

блести с вечния пла 
От него

гуевац 
мък на свободата. самоуправление, 

необвързаност 
— за най-висшите идеали на 
човека". (Из речта на предсе 
дателя на ОС на Крагуевац, 
по повод

РЕГИОН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛАВНОСКИТЕ В НИШКИ 
„ЙОСИП БРОЗ ТИТО" В КУМРОВЕЦ

миналите ве-са осветлени 
кове на тези простори, наро 
дите в които е стреляно, на
стоящето 
нно

(■

Акцията върви успешночието революцио- 
потекло не можа да се 

нито от фашистката
тазгодишните че- 

на октомврийскитествувания
дати).

затрие
солдатеска, от него е осветлен 

трасирани от дру- 
Тито, по който непо-

и пътя 
гаря
колебимо крачим към бъде-

★ Най-добри резултати в Димитровградска община.
★ Досега са внесени 2,3 милиона динара.
★ Примери на масово зачленяване на безпартийни в „Тито 
вия фонд’'.

Крагуевац достойно озна
менува 37-годишнината от раз 
стрела на 7 
дани и 300 ученици и 34-годиш 
нината от освобождението на 

Гражданите и труде- 
се на Крагуевац е неи 

благодарност и любов 
почит на 16-те хиля 

животите

хиляди граж-щето.

дата от 1941•го
дина, със своите 7 хиляди уга
снали 
чиито

Към тази
града, 
щите 
змерна 
отдадоха
ди жертви, дали 
си в НОВ за социализъм

Най-добри резултати са пое 
тигнати в Димитровградска 
община. В нея са внесени 23 
на сто повече от планираната 
сума. Именно, в тази община 
са били запланирани 135 000 
динара, а досега са внесени 
166 079,00 динара. Характерно, 
за тази, както и за много дру 
ги общини в региона е, че е 
имало много примери масово 
да внасят средства работници 
и граждани, които не са чле 
нове на Съюза на комунисти
те. Така например в „Тигър” 

Бабушница средства са внес 
145 души, безпартийни.

има и в „Те

марксическо образование 
страната.

Въз основа на най-нови све 
дения. с които разполага служ 

Междуобщинската 
конференция на СКС за из
граждането на школата досе 
га в 15-те общини в региона 
са внесени 2,3 милиона дина 
ра, което е почти половината 
от запланираната сума. Оба
че трябва да се има предвид, 
че акцията ще продължи до 
края на годината, както 
факта, че записалите още не 
са внесли записаната сума. е 
което значително ще се поп
рави положението в региона.

вДОБРОВОЛНАТА събирател 
средства за из- 

на политическата

очи и 300 ученици, 
тетрадки по склонове- 

на Шумарице не бе запи- 
сво-

в
на акция на 
граждане^
школа „Йосип Броз Тито” 
Кумровец в общинските орга
низации на Съюза на комуни 
ститс в Нишки регион, започ 
нала в началото на юни та 
зи година върви с успех във 
всички среди.

те всана думата смърт, но — 
бода. иосвободителните пар бата причовешки живот.истинскичасти през 1944 готизански

\БЕЛГРАД наВ нея се потвърждава 
дело готовността на членове
те на Съюза на комунистите 
и на всички други 
се със собствени средства да 

изграждането

Нови обекти и
Октомврийски

признания

трудещи
и

в
допринесат за 
на Политическата школа. 
СЮК „Йосип Броз Тито”, ка 

й-висша институция за

ли и
Такива примери 
кстилколор", „Таламбас“, как 

нишката Тютюнева фа 
брика, в „Сарлах” — Пирот, 
„Планинка” в 
„Моравица” в Алексинац и в 
други основни организации на 
сдружения труд в нишки ре

на

то на то и в

ПРИ МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ Куршумлия,ознаменува 20 октомври, 
освобождението си от

град 
Деня на 
фашизма.

13 Градската скупщина 
Белград тържествено Бяха връ 

тазгодишните Октомврии

делово и тържествено, с по- 
венци пред памет- 
героите и бойци-

революция, Започна да работи 
Политическата школа

лагане на
ниците на 
те от народната 
с многобройни културни и 

манифестации и 
СФРЮ Бел

на
гиои.

В една част на основните 
на сдружениячени 

ски награди. организации 
труд, преди всичко в основни 
те организации на факултети 
те и училищата, едва сега, по 
оправдателни причини, акция 
та взима размах, но в някои 
средни училища в региона е 
раздвижена акция и в Съюза 
на социалистическата младеж, 
което също намери широк от 
клик всред младите, а също 

се разширява и в орга

политически
главният град на ри СТОЯН ПЕТКОВИЧ, ди

ректор на Политическото учи 
ли ще. Той изтъкна, че все
странното идеологическо обра 
зоваиис на членовете на Съю 
за на комунистите е необхо 

и за осъществяване на

В Лссковац започна да ра- 
Политичсската школа 

Междуобщинската конфе 
на Съюза на кому 

о третият 
ще похаждат

боти
на
ренция 
пистите. Наред 

койтоцикъл,
70 души от тринадесет общи
ни в Южиоморавския регион.

най-много има и

димо
конкретни становища за съз
даване на работническо

във всички ръковод-
мноМежду тях 

работници и частни земе
делски производители. Обу
чението ще трае- шест 

това

зинство
ства. така

низациите на синдикатите в 
Всичко това потвър-час на Политиче- 

бе посветен
Първият 

ското училище 
на революционното дело

на другаря Тито. Вър- 
тема говори сскрс- 

иа Междуобщинската

региона.
и ждава, чс събирането на сред 

за изграждане на Поли 
школа в Кумровец 

при

презимесеци 
време 
шест
свързани с идеологичсско-мар 

и политическото об

ще бъдат 
тематични

изучени
области

ствата 
тическата
успешно ще приключи, 
добър отзив на комунистите, 
трудещите се и гражданите. .

С. Кръстич

лика 
ху тази 
тарят
конференция на СКС МИРО 
СЛАВ ЗДРАВКОВИЧ.

систкото
разованис.Октомоврийскитс награди па 

п областта иа физиче- органи- 
по този повод, гово-

Раздаване
заслужили работници 
ската култура.

тържеството,Наи организации зирано
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСС В ДИМИТРОВГРАДИНТЕРВЮ С РАЙКО СТАВРОВ,

БОРБА ЗА УКРЕПВАНЕ НА КЛАСОВАТА 

ПОЗКЦИЯ НА РАБОТНИКА
лг

МАТЕРИАЛНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ *■

к *
НА
РАБОТНИЦИТЕ
ПОДОБРЕНО

' ;

ристо на предстоящите кон
греси веднага бих искал да 
изтъкна, че най-голяМ брой 
от акциите имат за цел уве
личение на интензитета 
прилагане 'на Закона за ,сдру 
жеиия тру/Ч, не изоставяйки 
и останалите активности, с 

се занимават организа-

.У сили, зада може 
последователно да 

прилага във всички среди.
предвид, че актив 

продължаваме в твър

субективни
Законътна вестник „Братство"По молба на редколегията

Общинския синдикален съвет в Димитров 
интервю.

Въпрос: Кои бяха най-важ 
тазгодишни акции на 

общинската синдикална ор
ганизация в провеждане на 
Закона за сдружения труд в 
общината?
Отговор: Активността в при 

лагането на Закона за сдру
жения
1978 година бе в центъра на 
съвкупната обществено-поли
тическа дейност на синдикал
ната организация в община
та и практически се провеж 
даше във всички основни, 
трудови и други самоуправи- 
телни организации и общно-

сепредседателят на
град Ранко Ставров даде следното Имайкините

ността
де значителен идейно-полити
чески и обществен момент, 
непосредствено след провеж 
даието на XI кногрес на СЮК 
и VIII конгрес на СКС, а мре 

VIII конгрес на Съюза 
Югосла-

отделни комисии и работангажиране на всич- ха 
ки субективни сили в общи- ни групи.

на тех
ГОЛЯМО

които 
циите на Синдиката.ната. Преодоляването 

нократическите : 
и отношения и премахването
на групово-собственическите
отношения, изнамирането 
нови решения и пътища, ко 
ето създават 
работниците в сдружения труд 

да осъществяват

Въпрос: Какви са досегаш 
резултати в прилагането 

на Закона и кои 
щите задачи 
ние?

разбираниятруд в течение на дините Капитшмо- 

женията яе 

пречат на 

стандарта

пя синдикатите на
VI конгрес на Съюза 

Сърбия,
са следва-

вия и
на синдикатите иа 
необходимо с във всички срс 

всички

в това отноше-ка

ВЪЗМОЖНОСТ да сс активират 
разполагаеми 
можем тази

Отговор: Резултатите в при 
на Закона най-добре

ди
сили, за да 

значителна облагането 
се виждат в усавършсистъува- 
нето на самоуправителната ор 

и в развитието

по-бързо 
решаващото влияние по всич 

въпроси в организациите 
на сдружения 
ната, бяха 
на дейността.

Трябва да подчертая, 
тензитета на дейността 
субективните сили в прилага
не на Закона не беше ед-

работа да завър- 
успешио и срочно.

ществсиа 
шимсти ки ганизираност

самоуправитслните обще
ствено-икономически отиоше 
ния изцяло, както и в зна
чително ангажиране ма ра
ботника в непосредственото 
решаване на редица въпроси 
от организационно и делово 
значение за организациите на

труд в оощи 
също в центъра

Със съвместна инициати
ва и ангажиране на ОК на 
СКС, организациите и телата 
на Съюза на синдикатите, 
посочената дейност оказа 
принос и върху интензивира- 
нето на всички акции в об
щината. Общинският синди 
кален съвет е обсъждал та
зи дейност, актуалните въ
проси и проблеми, които са 
се изправяли по време прила
гането на Закона, а съще
временно е утвърждавал и 
преки задачи, ангажирайки 
се за тяхното провеждане на 
дело.

на

че ин
на Въпрос: Какво е предприел 

Синдиката за подобрение на 
материалното 
работника в организациите на 
сдружения труд в общината?

положение на
накъв във всички организа
ции '«и трудови общности. В 
ГОЛЯМ брой ОТ ТЯХ подготов 
ките започнаха късно, така 
че те бяха принудени в сра 
внително къс период от вре

сдружения труд.
Социалната поли 

трудовите и жизнени 
на работника нера- 

са част от целината 
на обществено-икономическо 
то развитие, борбата за уве- 

производство и раз 
социалистически

те самоуправителни отноше 
Когато говорим за ма

териалното положение на 
работника в организациите на 
сдружения труд в общината, 
необходимо е веднага да под 
чертаем, че материалното 
положение през последните 
няколко години е значително 
подобрено- но все още не в 
такава степен, че да можем 
да бъдем доволни. Факт е, 
че през последните няколко 
години значителни средства 
в организациите на сдружения 
труд в общината се отделят 
за инвестиционни капитало
вложения, а с цел модерни 
зиране на съществуващите и 
изграждане на нови капаци
тети, което на определен на
чин е спирачка за по-бързо- 
то развитие на битовото рав 
нище на работника. Пора
ди това сега е необходимо да 
се обърне много1 по-годямо 
внимание върху подобрени
ето на материалното поло
жение на работника, -а под 
това подразбирам подобре
ние на условията на работа 
и защита на работното място, 
защита на жизнената среда, 
подобрено обществено хра
нене, отдих и рекреация и

Отговор: 
тика, 
условия

Естествено, динамичното ра 
на самоуправителните 

обществено- 
,отношения в 

общината през последните 
години, а особено но време 
обсъждането на Проектоза
кона за сдружения труд и
след приемането му, е. ос:
нова .за още по-динамична ак
тивност в предстоящия пери-

звитие 
социалистически 
икономически

ме да приемат нормативни
те актове, предвидени със 
Закона. Дори имаше случаи 
работниците да не са пряко 
включени в разискването, кое
то се отрази на качеството 
на тези документи.

В дейността в прилагането 
на Закона в организациите 
на сдружения труд и трудо- од. 
ви общности бяха включе- 

обществено-политически 
те организации и тела, а коор 
динатори на активността бя

зривна

личено 
витието наСъщността и целта на та- 

обществено-политическа 
активност беше безспорно 
борбата за укрепване на кла 
совата позиция на работни
ка, в изграждането на само- 
управителните социалистиче
ски обществено-икономически 
отношения, което изискваше

зи
пия-

Чрез афирмиране на ос
новната организация на сдру 
жения труд са създадени 
предпоставки за подобрение 
на качествените елементи на 
стопанисване в организациите, 
а предимно за увеличение на 
физическия обем на произ
водството, производително
стта на труда, икономично
стта на работа и др. От осо 
бено значение е, че по-го- 
лемите трудови организа
ции в общината бележат до
бри делови резултати и ус 
пешно осъществяват стаби 
лизационните програми.

ни

ДО 1983 ГОДИНА върдиха ясни задачи и по
сочиха конкретните пътища 
за по-бързо обществено и ма
териално развитие. Това за
дължава членовете на органи 
зациите и на ръководствата 
на Синдиката, без отсрочва 
не и с още по-голяма отговор 
ност, постоянно и критически, 
да обсъждат резултатите, про 
блемите и слабостите в разви
тието на самоуправителните 
обществено-икономически от
ношения въз основите на 
Закона и дгъ. раздвижат ши
рока дейност върху конкре
тни задачи, с цел да се прео
доляват отрицателните явле 
ния.

Циментова фабрина в Б. Паланка
Тези дни в Стопанската ка 

мара в Ниш бе обсъден 
въпросът за изграждане на 
циментова фабрика в Бела 
паланка, първа такава в Юго 
източна Сърбия, 
проектосамоуправителното спо 
разумение изграждането на 
фабриката ще стане от 1980 
до 1983 г. В първия 
ще бъдат 
милиарда

ще дава около 600 хил- 
тона цимент годишно.

Изграждането на фабрика
та ще финансират мината 
в Алексинац, строителните 
организации в региона, ^общ
ностите на интересите, банки 
те и републиканският фонд за 
развитие на стопански изоста- 
лите краища.

ката
яди

Според

Общо взето, активността 
по прилагането на Закона бе 
по-интензивна към края на 

Ст. Ст. миналата година. След прие 
мането на самоуправителните 
споразумения и правилници 
за критериите при създаване
то и разпределението на чи 
стия доход и разпределение 
то на средствата за лични 
доходи интензитета на дей
ността намаля. Това говори, 
че сега трябва да го увели
чим и да обезпечим непре
късната дейност на синдикал 
ната организация, самоупра 
вителните тела и останалите

етап
инвестирани 1,99 

динара, а фабри-

И!

I Въпрос: Кои са конкретни
те дейности на ОСС 
предстоящите Синдикални кон 
греси?

предЧ"

Кей да замести орача ?.. ОтГОВОр: Когато■ говорим решаване на жилищните въ-
дейности наза конкретнитеВ последно време, научавам новини, които като 

делегат ме тревожат. Хората напускат земята, хващат 
се на работа в промишлените предприятия, или за
минават на временна работа В1ужбина, като на село 
оставят стари, остарели, нетрудоспособни 
които едва ли могат по-сериозно да се занимават със 
селско стопанство, као изключим животновъдството.

Кооперациите, поне засега, все още не изпълня
ват възложената им задача.

Все още не са се включили достатъчно в бор
бата за подобрение на животновъдството, макар че в 
сдружаването са постигнати известни резултати. Коо
перациите все още се занимават и с търговия, а не 
са в състояние да поемат огромните, сега необрабо
тени ниви, които да засеят с трева.

Разбира се, въпросът не е прост. Той е твърде 
сложен, но затова пък не бива да се чака да си ми
нава времето, без да се предприемат 
мероприятия, за по-пълно използване на имота.

Акцията по затревяване, засега даде добри ре
зултати, но все още не върви с необходимите темпо
ве. А без фуражна база, не може да се развива по- 
интензивно животновъдство, което по силата па об
стоятелствата, ще се разширява все повече за сметка 
на пшеницата.

проси.
Общинския синдикален съ
вет и на първичните органи 
зации на Синдиката в навече Интервюто взеха: Б. Н. — А. Д

родители.

по-енергични

88141111Димитровград динамично развитие на самоуправителните отношения
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БАБУШНИЦА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
г

В „ЕЛЕКТРОБОСНА’1 В ЯЙЦЕ:СЪВЕТ

Разговори за експлоатация 
на босилеградския кварц«ТЮ ПРЕКОМЕРНОТО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ по-нататъшната експлоатация на кварца. 
Изискванията на Босилеградска об- 

да се извършат 
изследвания на квар-

По покана на ръководството на фа
бриката „Електробосна", на обществено- 
политическите организации и на Общин
ската скупщина, тези дни посетиха 
Яйце: председателя на ОС в Босилеград 
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, секретаря на ОК на 
СКС ГОНЕ ГРИГОРОВ и председателя 
на ОК на ССРН БОРИС КОСТАДИНОВ. 
С генералния директор на „Електробо- 
сна’) БРАНЕ КРЪНДИЧ и с председателя 
на ОС и секретаря «а ОК на СКС в Яй
це, ръководството на Босилеградска об
щина води
нататъшната експлоатация

Както е известно отпреди една го 
„Електробосна” ползва голямо ко 

кварц от първо качество, кой 
то се експлоатира в околността на Боси 
лег.рад. До Яйце този минерал се пре 
возва с камиони непреработен.

Ръководството па Босилеградска
па „Електробосна'' да 

концепция във връзка с

щипа са още веднага
минно-геоложки 
цовите залежи и да започне подготовка
та за откриване -на кварцова мина. Съ
що така е предложено в Босилеград да 

етап на първич-
Обсъждайки резултатите на 

стопанисването в организации 
те на сдружения труд в об 
ластта на стопанството и обще 
ствените дейности по перио
дичните равносметки, както 
и информация за провежда 
нето на обществените дого
вори за размера на средства 
та за обществени и съвме
стни потреби. Изпълнител
ният съвет на Общинската 
скупщина 
участието за лично и общо 
потребление е повишено от 74
— на 85,2 процента, а оная 
част за разширение на мате 
риалната основа на сдруже
ния труд е намалена. от 24
— на 11,8 процента.

е имала загуби от около 
202 000,00 динара (със загуби 
е работило гостилничарското 
предприятие „Църни връх’' от 
1 393 000,00, Здравният дом) е 
заключено трудещите се от 
основните организации на 
сдружения ТРУД да направят 
критически анализ на свое

се организира първия
преработка на кварца, а полученият 

до „Електробосна" да бъде 
босилеградското автотран-

ната
концентрат 
превозван от 
спортно предприятие.

Ръководството на „Електробосна' на 
с генералния директор Бране КръД- 

предложенията на Боси-

разговор във връзка с по- 
на кварца. чело

нич, е приело 
леградска община. Накрая на разговори
те е заключено към края па декември в 
Босилеград да се уточнят всички въпро
си в отделно изготвена програма.

Гостите от Босилеград, в рамките на 
посещеснието на Яйце, посетиха и музея 
на АВНОЮ.

то положение като потърсят 
причините за създадените за 
губи. При това е необходимо 
час по-скоро да се изготвят 
санационни програми, 
реализация

дина 
личсство

констатира, че
чиято 

ще даде възмо- об-
жност тези организации да 
станат на здрави крака.

щипа предложи 
изготви яспа В. В.

УС,Лужничке новости”)

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

ШНШШТ1Ш 10 ВСИТИИ ВЪПРОСИя
I
Iар ______

Няма пито един обществен — С учредяването на Об- 
въпрос, върху който органи щинската конференция на 

на ССРН да не рази ССРН, нейните органи и те 
свое стано ла направена е важна крач 

основа на шшци ка за разгърщане на съдьР' 
жателна и успешна дейност 

най-масова

V бяха по акции.
Необходимо 

зират 
ито
дложения 
вят на Общинската скупщина 
и скупщините на самоуправи 

общности на инте-

В разискванията 
сочени голям брой пробле
ми, върху които активно се 

организациите 
ССРН, но поради

поведение на субектив 
фактори не могат да ги 

Това преди всич 
до слабости- 

областта на снабдява- 
и изкупуването. Трябва

е да активи 
всички делегации, ко- 

своите инициативи и пре 
редовно да доста-

зациите 
екват и заемат наУ отнасят

без отго*вище въз 
ативите и предложенията на 

гражданите 
жизнени и тру

ворно
нитенашана тази

обществено-политическа орга
ннзация.

Тежнението
ност трябва да бъде в местна 

общност, където са вси 
трудещи се и граждани миранети 

телите
зации на ССРН все още не 

необходима актив 
тази област.

■ь трудещите се и 
във всички

телнитеразрешат, 
чко се отнася ресите.

През тези есен всички ме 
организации на ССРНййШШ дови среди.

На 13 октомври в Босиле- 
се проведе заседание

тази д$йна те от стаи
ще бъдат посетени от ръко 
водствата на общинските об
ществено-политически 
низации. По такъв 
посредствено ще се разговаря 
за разрешаване на субектив 

проблеми във всички

й§ пето
обаче да' се отбележи, че фор 

съвети на потреби 
при местните органи

град
на делегатите на Общинската та 

| конференция на ССРН, на кое 
то обстойно бе разговаряно 
за ангажирането и дейността 

организации на 
общности.

На заседанието, на което 
и представители 

обществено-по
в об трудови

синдикатите.

чки
членове на ССРН.

В председателствата на мест
орга- 

начин не-

организации на 
членове трябва да де 

органи 
младежка, 

където има 
организации и на 

С такова учред 
осъществява се взаим 

сътрудничество и съгласу 
по всички конкретни 

и акции в местната

проявяват 
ност в

ните
свои

на местните -г- 
ссрн в мсстн,,те:Г ните 

среди.
На края

за делегат на Републиканската 
конферевщия на ССРН бе из 
бран Владимир Цветков, зе

меделец от с. Долна Любата.
В. В.

първичнителегират 
зации на СК, на 
бойците, а там

На заседанието бе закюле 
да се с тигне на заседаниетоС Еленкович участвуваха 

на останалите 
литически 
щината, 
изнесе

но занапред 
до пълно ангажирнане и съ 
гласуване на акциите между 

ръководства в местни 
на ССРН с

организации 
встъпително слово 

БОРИС КОСТАДИНО, яваие 
на ОК на ССРН. но 
за която разго- 

произлиза от матери 
на Тринадесетото засе 
на Председателството

Затуй, като се изхожда от 
където е издоход.чистия

вършено преразпределение в 
полза на дяла за улично и 

потребление, нуж 
въвеждане 

промени 
на дохода

всички
те организации 
цел да се

по всички подемащи се
председател 

— Темата, 
варяме 
алите

осъществи масованост
съвместно 
но се налагаше

воствъпроси 
общност — каза Костадинов.

В местните организации на 
ССРН занапред ще се изнами 

форми на рабо-

И ОСС В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ОБСЪДЯТВна определени 
разпределението 
по посока на укрепването на 
материалната основа 
да. Заключено 
татъшното разпределение 
дохода и чистия доход на ос
новните организации и раз
пределението на средствата 
за лични доходи трябва да 
се основава върху запланира- 

задачи и цели.

ОК НА СКСдани е
на ЦК на СЮК, чиито ста-
новища говорят за нуждите Рат та[КИ“ о6езпечават все 
работатТна ОЗРн! ЕнЪЯ^Гв^

3аЩ01^ог~Га°та 2 “не^ ^
ДеМ°ГТ са°преди ^всичко комунално- 

битовите въпроси: слектри 
фикацията, изграждането

здравни
снабдя

Антивиоспа по провеждано на 

Занона за одружения труд
на тру-

е, че по-на-
на

крепне
моуправителна 
без осъществяването 
рока • дейност на трудещия 
се и гражданите като субек 
ти на съвкупната политиче 

система — изтъкна Ко-

наикономическите от-На 27 октомври в Димит- 
ще се състои съвме 

заседание на Общинска

слага
ношения в създаването на до
хода, разпределението 
стия
при разпределението на сред 

лични доходи и об 
щи разходи в организациите 

труд и трудо-

на ровград 
стно
та конференция на Съюза на 
комунистите и на Общинският 
синдикален съвет. На ствата за 
заседанието ще се обсъди
активността върху провежда 

на Закона за сдружения 
и по-нататъшните зада- 

на Съюза на комунистите 
и Съюза на синдикатите в то 
ва отношение.

Анализа

на чимостове.пътища,
обекти, водопроводи,

изкупа и др. Г1о съ- 
нспрекъсната за- 

на селско

ните

ДА СЕ ПРОСТИРАМЕ 
РЕД ЧЕРГАТА

доход н на отношенията
спо- ска вансто,стадинов. що време 

дача е развитието 
то стопанствоСИСТЕМА —ДЕЛЕГАТСКА 

ИЗРАЗ НА ВСИЧКО
чрез сдружа 

на земеделците и по
жизненото им рав

на сдружения 
ви общности

личниПовече изплатените 
доходи в анализирания пс 
?иод възлизат на 811 «1,00 
динара. — Основната органи 

на сдружения

ванс 
добряваис 
нище.

пето
трудВ продължение на речта си 

изтъкна, че ССРН 
изчаква бсичко

Третата част на анализа е 
с осъществявачи във връзка

на самоупрвлението от
Костадинов 
не може да

да решават, а той са- 
посма и провежда то 

с рошено. Защото, 
именно в организациите на 
ССРН трябва да се обсъжда* 
обществени въпроси и раз
движват политически инициа 
тини във всички области. 
Тук се съгласуват 
и утвъР«Дават политическите 
становища с цел успешно д 
се разрешават всички вънро 
си посредством делегатската

Труд
изплатила за 

274 535,00 дина 
ОСТ „Комуналац" 

ОСТ „Лужни-

зация
„Таламбас” е 
лични доходи

ЗА АКТИВНОСТ нето
страна на работниците в сдру 

труд, а четвъртата се
ДОГОВОРИ

за прилагане на 
обсъдиха през мина- 

Общинският

други 
мо да 
иа, което

дума за създаване 
политически усло- 

трудощигс се и 
да бъдат истин 

и всич

ЖСНИя
отнася до самоуправителното 
нормативно уреждане на от- 

в организациите

Става Закона 
лата
комитет иа Съюза на комуни 

и Председателството 
Общинския синдикален

ра повече,
— за 27 164,00
ца" с 30 833,00 земеделската 
кооперация ••ЕР”а” “ 3в„”Цс 
е 56 310,00 и ОСТ „ТигъР с 
422 578,00 динара.

В нестопанството над допусти 
мото равнище са из"ла™'“ 
лични доходи за 279 466,00 
динара в Здравния Д°м' 
Народния университет 
230 971,00 и в основното учи 

; „Братство” в с. Звонци 
Ю2,оо динара.

Имайки това

седмицаиа такива 
вия, в които 
гражданите 
ски

ношенията 
на сдружения труд и трудо
ви общности.

ститс
самоуправитсли 

инициативи да идват от
на
съ»ет.

Те предложиха проектоза 
които ще приеме 

на СКС и 
съвет на това

ки
тях.мненията А. Д.пито един 

който
Защото, няма 

въпрос в обществото,
трябва да се обсъжда от

ключемия.
Конференцията 
Синдикалния 
заседание.

В анализа са обработени 
основни области. В 
част се обработва 

организи

не
ССРН.

Такъв обем 
обаче въ» 
ганизации на 
градска община 
стигнат. Някои годишно про 
веждат само по едно събра 
ние и то без съществени до 
говори за акции. Ето защо 
сега, когаго са избрани нови 
ръководства иа организациите 

всички други об 
органи 

общности,

иа дейност 
всички местни ор 

ССРН в Босиле 
не е по-

де1ЕГТ на Сръкоподстпата 
и организациите па Съюза па 
комунистите и отделно 
всеки негов член записи и
дееспособността на ССРН. По
точно разнообразната дсино 

на СК и организациите 
демократическо

с всички ос 
сили

няколко
лище 
за 8 първата

самоуправителното
на сдружения труд в

положение в 
наложено е да се 

веднаж 
тези

райе
общината.

Във втората
се обработват

областта иа създава 
и разпределението

основните организа

напредвид, 
преразгледат 
нормативните 
трудови организации, 
щи се до създаването и раз 
прсдсленисто на дохода и лич 
ните доходи.

още 
актове в

част на ана 
отиошелиза 

нията в 
нето

отнася
иаст

на ССРН, в
сътрудничество 
тапали социалистически
с едно от решаващите преду 
еловия за широка дейност

на СРИ и на 
щсствсио-политичсски 
зации в местните г 
очаква 
широка, но

дохода <в
ции на сдружения 

иа трудови
труд И 
В тазиСА ПРИЧИНИТЕ ЗАКЪДЕ 

ЗАГУБИТЕ?
общности, 

особено ударение сесе разгърщането
конкретна дейност насокаизхожда от факта, 

общинатаКато се 
че в стопанството ССРН.иа
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ччччЧУчЧ'ачшЖТво.н
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА 

„БРАТСТВО”!

ГОРАПСКЛ ОРГАНИЗАЦИЯ ВТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
СУРДУЛИЦЛБОРИС ВУЧКОВ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ В ОМАСОВЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТАРЕЗУЛТАТИТЕ НА КОЛЕКТИВА СА 

РЕЗУЛТАТИ И НА СИНДИКАЛНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ
производството 

матери
ка започна 
на горски посадъчен 
ал, така че през 1977 година 
в собствения разсадник раз- 

с 198 хиляди фиданки 
черен бял бор,

★ ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НАД 1000 ДЕКА-

БОДАН ПЕНЕЗИЧ — КЪРЦУН”И'ДРУЖЕ
СТВОТО НА РИБОЛОВЦИТЕ „ВАРДЕНИК 
★ РАЗДАДЕНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ

полага 
двегодишен 
годен за засаждане.

цяла 1976 година. СъщоМЕЖДУ ЗАСЛУЖИЛИТЕ ла 
уреати на тазгодишната Сеп 
темврийска награда на Димит 
ровградска община е и пър
вичната организация на Съю 
за на синдикатите в кожообра 
ботвателното 
„Братство”. На въпроса 
са резултатите, които органи
зацията е осъществила,
РИС ВУЧКОВ, председател на 
същата отговори, че в Синди 
калната организация членуват 
всички работници в колектива 
и резултатите на 
са резултати и на организа
цията. А те никак не са мал

ние с
така трябва да изтеъкнем, че 
годишният 
пълнен, а до края на година
та се очаква да бъде значи- 

преизпълнен. Всичко

В момента организация раз 
полага с около 400 хиляди фи 
данки черен, бял и ваймутов 
бор и смърч, подготвени за 

Също така има

план, почти с из-

Освен това, особс- 
се полага за от- 
на вече създаде

Разглеждайки отчета за дей 
ността на Движението на гора 

в Сурдулишка община 
на тържественото заседание, 
състояло се на 14 т.м., деле
гатите на Общинската горан 
ска организация констатира 
ха, че през този период са 
постигнати завидни успехи. 
Гораните са поели задълже 
ние всяка година да залесят 
юоо декара голини. Това за
дължение редовно се преиз

пълнява. 
на грижа 
глеждането 
ните насаждения-

залесяване, 
още около 500 хиляди едно
годишни 
натите

телно
това е оказало влияние^ 
битовото равнище на работни 
ците. Само до преди някоя 
ко години личните доходи бя 
ха минимални, а днес, за 
първите девет месеца на годи 
ната средния личен доход 

на 3800 динара, а

напредприятие 
кои

фиданки от споме 
горски култури, ка- 

, недовършено производ

ните

акции ма- 
участвуват работници- 

организации 
труд и засти- 

служби,

В залесителните 
сово. 
те от основните

тоБО- ство.
Трябва да се отбележи, че 

залесителните работи (засаж
дане на фиданки и затревя
ване)
Специална комисия е конста- 

че фиданките са се 
сто.

на сдружения 
те в обществените 
както и учениците от основ
ните и средните

възлиза
през август е осъществен сре 
ден личен доход от 4300 д.

— Ние редовно обсъждаме 
производствения план и осъ 
щевяването му, каза Вучков. 
Оказваме значително влияние 
на подобрение на трудовата 
дисциплина. Това се вижда 
от следния пример. За първи 
те шест месеца на миналата 
година имахме 7210 
отсъствия по болест, 
година числото е намалено 
на 4858,

Синдикалната организация 
конъкретно се ангажира върху 
разрешаването на жилищните 
проблеми в предприятието, та 
ка че- сега почти нямаме въз 
растен работник в предприя 
тието, който няма собствена 
къща. Организирахме тази 
година и акция за изгражда
не на къща на един наш ра 
ботник, който живееше в 
твърде лоши условия.

В предстоящия период, ка 
за накрая Вучков, ще объР 
нем по-голямо внимание на 
общественото хранене, както 
и на почивките и рекреация- 
та на нашите работници, кое 
то досега беше трудно, с 
оглед недостига на средствата.

А. Д.

твърде е качествено.колектива училища.
Все още обаче необходима 
та масовост в местните об- тирала,

приели от 80 до 97 на 
Занапред ще трябва далеч по

грижи да се проя
вят към опазването на съз
дадения горски фонд.

ки.
щности.

Общинската конференция 
на Движението на гораните 
в Сурдулица през 1975 годи-

Само до преди четири годи
ни „Братство" работеше със 
загуба, работниците приема
ха минимални лични доходи, 
всяка година се сменяваше ръ 
ководния кадър, личните отно 
шения бяха твърде лоши. 
Днес положението е съвсем 
друго.

В течение на първите де
вет месеца на текущата годи 
на 127 работника в организа 
цията са обработили над 118 
хиляди квадратни метра ко 
жа, което е за 16 на сто по
вече от заплануването, а за 
32 на сто повече от обработе 
ната кожа през същия пери 
од на миналата година. Ако 
тези резултати например срав 
ним с резултатите осъществе 
ни през 1973 година ще ви
дим, че производството е за 
3,3 пъти по-голямо. Истина 
тогава са работили само 75 
работника, но разликата е все 
пак голяма. А за това свиде- 
телствуват и останалите дан
ни. Производството за деветте 
месеца на тази година е за 
56 на сто по-голямо в сравне-

големиРЕЗУЛТАТИТЕ
От 1976 ДО 1978 годи 

на са залесени общо 
4890 декара голи пло
щи, и то.- 4390 дка с иг 
лолистни и 600 дка с 
листопадни гори. През 
1976 г. залесени общо 
1020 дка, 1977 — 2310, 
1978 (без есенната част 
1560 дка.

В отлеждането — 
през 1976 г. 
дка, 1977 
първото полугодие на 
1978 г. — 457 дка, или 
общо 16 930 дка насаж
дения.

Извън горите са съз 
дадени общо 875 де
кара, и то през 1976 г. 
193,5 дка, 1977 — 328,1 
И 1978 — 354,1 дка.

часа
Тази През отчетния период Общинската конфе

ренция на Движението на гораните в Сурдулица 
получи грамота от Републиканската конференция на 
Движението на гораните в СР Сърбия.

Общинската конференция на Движението на 
гораните пък раздаде 17 парични награди, 26 златни 
и 53 сребърни значки, както и 79 писмени похвали.5530 

6380 и за

Делегатите 
организация приеха решение 
да се обединият с ловческото 
дружество „Слободан Пенезич 
— Кърцун’' и дружеството на 
реболовците „Варденик".

Акциите по залесяване ще 
започнат утре 21 октомври

на горанската

т.г.

Ст. Н.

ИНВЕСТИЦИИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Срочно N според плана на влаганиятаОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК ПРИЕ ПРОГРАМА 
ЗА ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ПОЛИТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

С РЕЗОЛУЦИЯ за политика 
та по осъществяване на об
ществения план на СР Сърбия 
за период 1976—1980 година 
е предвидяно и занапред ин 
тензивиране на инвестицион
ната активност. Съобразно с 
целите на Резолюцията увели 
чението на стопанските инве 
стиции в СР Сърбия през 1978 
9,8%, общественият продукт 
год. трябва да възлезе на 
на 7,9<Уо, докато с интензиви- 
ране на жилищното строител
ство ще се даде възможност 
за разрешаване на жилищни
те проблеми на трудещите се.

В Южноморавски регион — 
субрегион Враня, инвестиции
те достигат 35,9 на сто от за 
плануваната сума. Сурдулишка 
община в тази насока държи 
първо място с изпълнение на 
плана (до шестемесечието на 
текущата година) с 48,1%.

Обема на капиталовложени
ята в Сурдулишка община 
през средносрочния план тряб 
ва да достигне сума от 1.289,3 
милиона динара. През 1976 
са инвестирани 250,6,
1977
сеца на текущата година 131,1 
милиона динара, или 48,1 на 
сто от общата сума.

За отбелязване е, че иивес 
тициите в основни средства 
бележат постоянен ръст. Та
ка -например през шестомесе 
чието са вложени 131,1 сре
щу 105 през същия период 
на миналата година. За основ 
ни средства инвестиции са

Първичните организации- 

в средището иа дейността
те водоцентрали 
акумулациония строеж „Лиси- 
на". Инвестициите в горското 
главно се отнасят за Горската 
секция в Сурдулица, която ин 
вестира строителството на дъс 
корезница и цех за дървообра 
ботване. Стойността на 
инвестиция възлиза на 12.431 
хиляди динара. Инвестициите 
в „5 септември” в рамките на 
„Дървена застава" за изграж 
дането на цех и набавката на 
оборудване — 3.631 хиляди 
динара. Автосервиз на „Цър- 
вена застава” — 2.848 хиляди 
динара.

и помпено-
★ С ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СРЕДНОСРОЧНИЯ 
ПЛАН ОТ 48,1 ДО ПО 
ЛУГОДИЕТО НА ТАЗИ 
ГОДИНА СУРДУЛИШ 

КА ОБЩИНА ЗАЕМА 
ПЪРВО МЯСТО ПО ДИ 
НАМИКАТА НА ВЛАГА 
НИЯ В ЮЖНОМОРАВ 
СКИ РЕГИОН

бъдат разработени шест те- 
ми, а първичните организа
ции на Съюза на комунисти
те в сдружения труд, през 
същия период ще бъдат 
разработени осем теми.

Изхождайки от факта, че 
някои първични организации 
на Съюза на комунистите, 
особено ония в по-малките
местни общности нямат въз 
можност със собствени сили 
да реализират програмата, 
бе заключено на територия
та общината да се създа-
дат 12 пункта и актив от 
преподаватели при Общин
ския комитет на Съюза на 
комунистите, за да може про
грамата цялостно да се реа 
лизира.

Комисията за идеологиче
ско-политическата дейност и 
информиране при Общинска
та конференция на Съюза 
на комунистите в Бабушница 
прие програма за формите 
и съдържанието на идейно- 
политическо-издигане и марк- 
сическо образование на чле 
новете на Съюза на комуни
стите през идната година.

В програмата са предвидени 
девет вида на идейно-поли
тическа работа, от които 
най-важни са: идейно-поли
тическото оспособяване на 
просветните работници, мла 
дежката политическа школа 
за средношколската младеж и 
младежката политическа шко 
ла за селската и работниче 
ската младеж.

тази

заплатени 
щина дори 90,9 на сто от съв 
купните инвестиции.

в Сурдулишка об-

СТРУКТУРАТА
ТИЦИИТЕ

НА ИНВЕС
Значителни суми за 

но строителство също са инве
стирани. А в
дейности в Сурдулишка общи 
на главно се инвестира в об 
разователното дело и култура- 

изграждане на основно 
училище в Сурдулица и 
областта

жилищ

Когато се наблюдава 
турата на инвестициите ще се 
забележи, че най-голямо уве
личение и ръст имат стопан
ските инвестиции. Стопанските 
инвестиции участвуват с 88,6 
на сто или за обекти на сто
панството са изразходвани 
116,2 милиона динара. В ко
мунално-жилищното дело 
инвестирани

нестопанскитеструк-

та
в

на здравеопазването 
— разширяване на Медицин 
ския център на ООСТ диспан 
зерска служба.

Заключено е освен комуни
стите с идейно-политическо 
образование да бъдат об
хванати и трудещите се и 
всички прогресивни сили ка
то за целта програмата за 
работа трябва да се приспо
соби към програмите по 
идейно-политическо образо
вание на останалите обще
ствено-политически организа 
ции.

За всеки од деветте форми 
е предвидена програма на 
теми които трябва да се ре 
ализират.

през
238,7 и за шестте ме

са
4,9 на сто, или

С оглед на обстоятелството, 
че акумулативната и възпро- 
изводствена способност на сто 
панството намалява — главни 
те извори на средствата и за
напред са банките, включител 

и фонда за насърчаване 
развитието

6,4 милиона динара, 
топанските а в нес- 

инвестиции дости 
гат сума от 8,5 милиона 
ра или 6,5 на сто.

динаВ средището на идейно- 
политическата работа и мар- 
ксическото образование ще 
бъде първичната организация 
на Съюза на комунистите.

Първичните 
на СК в местните общности 
в период от една година ще

При това трябва да 
чете, че най-голяма сума е 
дадена за инвестиции в еле 
ктростопанството 
хиляди, и то за изграждане 
то на И фаза на Власински-

се от но
на изоставащите 

краища в Републиката.организации
87.946

I

Т. А.
Ст. Н.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

С грижите но хорото
МЕЖДУ по-дейните местни на на Общинската скупщина.общности в Клисурски район В залесяването също са поее и местната общност тигнати добри резултати: съв-в с.

Драинци, която обхваща три 
села: Грознатовци, Стрезими-

местно с учениците от основ
ното училище и младежите

ровци и Драинци. Общо тук. са залесени около 100 декара
край югославско-българската площи.
граница, живеят 186 домакин — В програмата за работа.
ства, а само в Драинци има съставена тези дни заяви
86 домакинства. И тук. както председателят на местната об
впрочем в целия Клисурски 
край и изобщо в полупланин

щност Виктор Стоянов — се
предвижда реконструкцията

ските села, останали са пре- на нискоразпределителната
димно възрастни хора — земе мрежа в дължина от 13 км на

Според стойност от 1,8 милиона динаделци и пенсионери
40 ра, построена още през 1967една проценка дори на сто

година с дъбови стълбове, коса пенсионери.
Младите хора отиват СъщоВЪВ ито вече са изгнили.

вътрешността на работа и за изгражданетосе предвижда
разлика от преди избират си на мост през Ерма, която тук
местоживеене, след което от- е все още поток.
теглят и семействата си при В плана за работа до 1983
себе си. Това твърде е изра година — в рамките на петго

дишния единно местно самооб 
лагане в общината, се пред
вижда поправка и разширява 
не на махленски пътища, ка 
кто и поправка на училище 
то в село Драинци.

— Този план — заяви В. Сто

зено в с. Грознатовци, където 
има най-малко хора.

Въпреки това обстоятелство, 
местната общност живее, ра 
боти, дори постига 
успехи: в Драинци е постро 
ен нов съвременен магазин и 
училищна сграда. Със сред
ствата от местно самооблага 
не миналата година бе пос
троен и пуснат в употреба 2- 
километров път,
Драинци с пътя Сурдулица— 
Трън. Разбира се, помощ им 
бе оказана и от Комуналния 
фонд на Общинската скупщи 
на в Сурдулица.

В Стрезимировци, с 
съществуващите пътни направ 
ления към югославско-българ 
ската граница и към Прес- 

са разширени махален-

СРЕЩИ
завидни Стоковият производител

е реален и осъщес-янов
твим. Особено след въвеждане 
то на единното самооблагане 
за цялата община. Сдруже
ни,- безспорно по-бързо 
вървим напред, заключи Сто-

Гуленовци
че селскостопанските рабо
ти на Васов добре вървят.

ще предаващ по 20 брой- 
това тази година, 
неблагоприятните 

произве-

свързващ Безспорно един от най- 
примерните стопани 
успешни стокови производи- 

село Гуленовци (Ди- 
община) е 71 

Васов

рация 
ки. Освени най- IЯНОВ.

Накрая следва да прибавим, 
че в изпълнението на запла
нуваното от страна на местна 
та общност в Драинци 
трябва да се съмнява. Досе
гашните резултати потвържда 
ват, че всяко решение 
претворява в дела: 
са електрифицирани, 
снабдени са със съвременни 
водопроводи 80 на сто от жи 
телите, към селата водят ас
фалт ни пътища, а по ридища 
та и ерозираните площи ра- 
стят нови борови гори.

Ст. Н.

Не са обаче само те в 
центъра 
му. Васов е твърде деен на 
плана на комуналното строи- 

Бил е член 
на отбора за електрификация 
на селото, а сега е член 
отбора за водопровода. Той 
вярва, че тази акция ще при
ключи с пълен успех и че 
в нея Ше се включат всички 
жители на Гуленовци.

въпреки
на интересованиетовременни условия,

и продадох 500 килогратели в 
митровградска 
годишният Димитър 
„Бенковски*’.

дох 
ма фасул.не Занимавам сеоглед телство в селото.селскостопански ра 

но най-добър приход 
от свенете, ка-

и с други 
боти, 
осъществявам 
зва Васов.

насе
домовете 

водо-
_Със селскостопанско про

се занимавам цяллап,
ските пътища. Пътят пък за 
Грознатовци в дължина от 2 
километра е настелен. Мест
ната общност ще обезпечи 
около 200 хиляди динара 
асфалтирането му. 
разполага с 150 хиляди.

се очаква помощ от стра

изводство
живот. Но през последните 

години най-голямо 
обръщам на от-

В двора на този стопанин 
с вода сеняколко

е подреден обор, 
снабдява от бунара, има ху
бава къща и от всичко личи.

внимание 
глеждането на свине. 7 Всяка 

на земедлсиата коопе-

за
Засега тя Станул НацковИ година

тук
успешно и качественокойто

изпълнява всяка доверена за
дача — изтъкна Трако.

Усърдната работа и траси- ц»*-
раните километри говорят, че >»'' ,
този войнишки колектив, кои р ; »

ЗАПИС ОТ ДОЛНО тлъмино *

НОГАТО АРМЕЙЦИТЕ СТРОЯТ ПЪТ... Шйто по своя национален съ 
став представлява Югосла- Д|УУ

успешно изпълнява и ида
Л-

от селоточаст
"Р°аЧ1ЬГо°. ползването ^сложни 

=ЛГ «ЧГъНгН пореден** обскГГчГто из-
лага един ®в® граждане участвувам като . фйй»
каза Кроие 5'™''!°/ оП войник. Мога да кажа, че .Съвета на местната оо в |13гражд!шето на всеки 
щиост ВС. ДОЛНО Тлъмю. обо^т по.Вогат съм с едни 

и този скалисто-горист терс ^ ою|т> което сигурно що 
за опитните ръце 1И млад ВОлзва в трудовия живот сйй
строители няма т^даюсти. _ казва Дсмо Ша„я от Печ. * ф .• ' „ Ъ&ЯЖ
Тях непрекъснато Рт-1“}“™. с булдозера опитно ръку- . -т. г

ва войникът! МЛАДЕН 
ТИЧ от Новска. Той е по про 
фесия горски техник, но сто, 

му се удава възможност 
още една професия- 

комиадирите, кой- 
за всичко ,на 

е МИЛИСАВ

Тълминска река вече цял месец ех-
компресори, камиони. Строително-иижс- 

Югославската народна армия У
В каньона на 

тягг булдозери, 
нерно
строи нов път.

строителни за-
ши

миподеление от
■ .Ил

:•шосе, което 
живот. За жи- 

махалите: Клиичар 
Трсщновци и за още ня 
други най-сстие се осъще 

вековната им мечта
а с това и

криволичещото 
тук означава 
телите от 
ска, 
кои 
ствява 
да получат път, 
изход в света.

— С помощта

ПОКОЙ В този без
край е нарушен. Но 

бъде все до мемен-

Вечният
пътен на
така ще 
та, докато младежите стгро 

сиво-маслинените фор 
пробият и последните 
от трасето. След тя* 

отново

ители в 
ми не 
метри
нарушения покой 
ще се възвърне* и0 и*е останс

и насръчва поръчик 
ХИМ ТРАКО. Този 
мандир, роден \. 
то градче Бугоино,

години пробива пъ 
най-нспроходи- 

иашата стра 
с известен 

община.

ИЕВ-на този път млад ко 
в босненско 

повече

трудолюбие: Войници строи
тели
една младост, която успеш 

родината си. И 
възрастните от селото винаги 

помощ на строи 
Защото, от този обект 

имат

тук,
да изучи 

Един от 
то се грижи 

обект

но строиот десет
презтища

митс терени в 
Като такъв 
Босилеградска

години, под него- 
,бс построен 

Рсссн,

предлагат
телите.на.

ЗЛРАВКОВИЧ от околността 
м Той 25 годиии

където ЮНА 
обекти. Не се 

изморен, въпреки
от семейството тържество.

И така

най-голяма 
с натърпениетс ще 

полза. Затова 
и радост изчакват довършва 

на пътя, за да органи 
голямо и незабравимо

и и
Преди две

ръководство, на Лссковац.
о винаги там, 

нови
по нетои пътя Радичсвци ЛГРГ>П стоои 
в дължима ОТ пет километра. чуРстпува 

Другарю Трако, тРул‘ _ чС 0 далече 
е и ще успеете 'ли в опред повече обичам да съм
ления срок да построите шо ™тв''опа> отколкото в капце още 
ссто? „ ляния'' — казва той. тлъмино

_ Бсчо . дванадесет год свободните си часове тливия

ро ^Г^иГГГНЗЕ
обаче те се еързо преод^ „„ .. културно-заб ш.п сро Л^Р т социалистическата

зират
този обект във все 

район набезпътпия
ще бъде пай-приве 

подарък па местните 
па Рспубли

ни

Човешката 
да стори. 

Нашата сила 
войиишки

ват. 
всичко 
тука. 
Д**я

В. В.
колектив,

на пътяБез застой * трасиране СТРАНИЦА 7
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кчлтчюа ■* пю нчюта иъкчство
КЛИСУРА

КХД ОТ ДИМИТРОВГРАД

Училището — средище на 

богата дейностГостуване в Чантавир 

и Русни Кръстур
година чрез нея 

обезпечиха 50 хиляди ди
нара за екскурзия, 
ди за ограда на училищния 
двор 
ние.

Миналатаска, драматично-рсцитаторска 
секция по изобрази- 

изкуство и отделните 
Също така богата 
развива спортно

Училището „Иво Лола Риб
ар” в Клисура с основаиаис 
може да се назове средище 
на богата дейност. Изявите 
са многостранни: на културно- 
забавното 
лсситслните акции, обществс 
ната дейност.

Броят 
годно

се(Чантавир) и русинска 
(Руски Кръстур). 

на опит в об

секция,
телно

Неотдавна, по повод Деня 
на освобождението на Чанта- 

културно-художествено-

ската 40 хилянародност 
Освен обмен 
ласта на културата и самодей 
ността, тези връзки на наро 
дностите, живущи в СФР Юго 

голямо

предмети, 
активност 
дружество и танцов състав. 
Гораиската организация пък, 
която тези дни на тъжествс 
ното заседание на Общинска 
та конференция на горанитс 
в Сурдулица получи 10 хиля 

динара,
за екскурзия- Горански акции 
се провеждат редовно — вся 
ка пролет и есен. Редовно се 
провеждат и други акции — 
за уреждане на

и околната жизнена срс

вир,
то дружество „Георги Димит 
ров" от Димитровград госту 
ва в тази община на Авто
номната област Войводина. 
По време на гостуването то 
изпълни концерт в с. Виш- 
невац където се състоя цен

и 25 хиляди за озвуче-
поле, спорта, за- Младите кооператори и та

зи есен постигнаха завидни 
успехи събирането на 
плод: общо са събрани около 

хиляди килограма, за ко 
кооперацията получи 27 

динара. Тези сред- 
също са използвани за

оказватславия,
влияние и върху сближаването 
на младите и укрепването на 
братството и единството на 
нашите

шипков
на учениците еже- 

намалява и тази го- 
спадна на 202 ученика. пет 

ето
хиляди 
ства
екскурзия, проведена от 23 до 
26 октомври т.г.

дина
Преди 20 години тук учеха 
над 800 ученика. В централ 

училище има общо 8

народи и народно- предназначенитралнато тъжество.
На следващия ден друже

ството изпълни концерт и 
в Руски Кръстур.

Контактите на младежта от 
тези общини са дългогодиш 
ни и представляват пример 
на успешно сътрудничество 
между българската народ
ност от Димитровград и унгар

ди
сти.

ното
и в подведомствените 6 пара 
лелки. В

Членовете на дружеството
посетиха и Палич. Придружи 
ха им се и бригадирите от 
тазгодишната акция „Палич 
78”.

Стрсзимировци на 
само чети- училищниянапример учат 

рима ученика, но училище
то нц е закрито, с оглед на 
отдалечеността на селото от 
централното училище.

Преподавателският 
е в миналогодишния 
став, което ще рече, че всички 
просветни работници имат не 
обходимите 
Запланувано е тази година по 
отношение на учебните пома 
гала и пособия да се набавят 
още микроскоп, спортни рек 
визити и други помагала

ПРИЗНАНИЯдвор
да. Нсвсднаж и не един повод 

училището е получило награ 
ди и признания. Най-забележи 
телно е миналогодишното, ко 
гато 
стана
ска награда за изключителни 
успехи в областта на самоу 
правителните отношения и 
други обществени активности.

От казаното личи, че учи 
лището в Клисура е не са
мо вдъхновител, но и реа 
лизатор на много полезни на
чинания и мероприятия, па 
затуй се ползува с висок пре 
стиж не само в общината, но 
и в региона.

А. Д. УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВ
ЛЕНИЕкадър 

си съ-БОСИЛЕГРАД през юбилейната 1977 
носител на Първомай

Ученическото самоуправле
ние има твърде развити обли 
ци: училищна кооперация, 
класови съвети, младежка и 
пионерска организации и пр.

Училищната кооперация е 
една от най-дейните на тери 
торията на Южноморавски ре 
гион, за което получи специ 
ално признание 
Тя има своя скупщина, изпъл 
нителен съвет и други само 
управителни тела, действу 
ващи напълно според прин 
ципите на самоуправлението.

Нови книги и изложба квалификации.

та в Дома на културата ще 
бъде открита изложба на но
ви книги на най-известните 
белградски и други книгоиз
дателства.

До края на, „Месец на кни 
гата” в градската библиоте
ка ще бъде открит щанд на 
книгоиздателството на българ 

в СФРЮ

акцията „Месец 
библи-

По повод
на книгата", градската 
отека в Босилеград, която ра 
боти в състав на Центъра за БОГАТА ИЗВЪНКЛАСОВА 

ДЕЙНОСТ

Освен редовната си дейност 
се провежда и интензивна из 
вънкласова активност: при 
училището работи културно- 
художествено дружество, обе 
диняващо дейността на хор

грамота.
култура, ще организира някол 
ко мероприятия. Между дру 
гото, в стойност от няколко 
хиляди динара ще набави 
нови книги, с които ще ком 
плектува или възобнови ня 
кои издания. Също така в 
помещенията на библиотека-

Ст. Н.
ската народност 
„Братство” от Ниш.

В. В.

БЕЛЕШКА македонската 

поезияЕдна лоша проява развали 
прекрасен концерт

на професор Иванович 
„Непресъхваща свежест 
на поезията”, в което се 
дава развитието на ма
кедонската лирическа 

поезия, както и твърде 
богатите бележки за жи 
вота и работата на отдел 
ни поети в края на кни
гата.

ГРУПАи един член на самодейно
то дружество „Георги Дими
тров”. Те били под алкохол..

Въпреки всичко това кон
цертът продължи, без ми
нутка прекъсване. Ансам- 
бълт остана на високото рав 
нище, но контактът между 
зрителите и изпълнителите бе 
ше прекъснат по един твър
де лош начин.

Представителите на мили
цията предприеха спешни 
мерки и виновниците ще по
лучат заслуженото наказание 
от компетентните затова ор
гани. Но лошото впечатле
ние, грозната картина, която 
представлява в изкривена 
лоша светлина нашия град, 
остава

Не е наше да разследваме 
защо се случи това. Но не 
можем, а да не си припом- Донска литература, про- 
ним на 4— 5 години по-ра- фесор Радомир Ивано- 
но, когато в нашия град го- вич в (сътрудничество С 
стува известния и в света Аи ь 
оперен певец Мирослав Чан- Л1°вислав Миличевич на 
галович. и тогава вратата прави подбор на стихо 
постоянно се отваряха. Цен- ве на двадесет и 
тьрът за култура не беше и 
тогава предприел мероприя 
тия всичко да мине в ред. 
и този път той отново пад- ления — от Кочо Рацин 
на на същия изпит, не са- ДО Ефтим Клетников 
мо описаната вече проява, но Пкплг» лтл 
и по време на концерта един стихотворе
младеж от балкона ставаше В пРевоА на най-до-
прав и от време на време от- орите преводачи 

безвкусици

на най-хубави битови песни 
на нашите народи и народ 
ности, чухме стари шлагери, 
видяхме прекрасни танцови 
изпълнения-

Всичко беше на най-висо
ко равнище. Концертът за
почна точно на време. В ми
нута. Държанието на изпъл 
нителите безупречно. Гарде
робите съвършени. Поста-

културни ра
ботници от малкото чер 
ногорско градче Бийело 
поле, събрани около 
„Отзиви” и манифестаци 
ята „Раковичеви вечери 
на поезията”

Миналият петък в димит 
ровград гостува женския ан- 
самбъл „Гердан” от Белград. 
Зрителите в пълната зала на 
Центъра на култура, считат, 
че през последните няколко 
години в нашия град не е 
изпълнен по-успешен кон
церт.

Дори и най-изисканият не 
може да не приеме с въоду

СП.

успешно 
продължават своята ра- 
бота. След антологията
на словенската поезия, 
излязла опг печат минала 
та година, тези дни пуб
ликуваха и антология на 
„Съвременната македон- 

й ска поезия”.

Тази вече десетта ан
тология на македонската 
поезия на сърбохърват
ски език заслужава осо 
бено внимание и поради 
това, че представя и ня
кои по-млади, още мал
ко известни поети, а кои 
то вече с поезията си то

Отличен познавач на 
македонския език и маке

ва заслужават.

Матей Роде
двама

поети от всичките пет по 
коления творчески поко-

Ансамбълът „Гердан"

Абонирайте 

се еа 

»Братстве« 

за 1979 год.

представено тази вечер. Ше
стте девойки — Славица Ми- 
ланович, Деса Вукович, Зве
здана Несимович, Алма Мула ансамбъла. Точно след един
ефендич, Снежана Бабич, На- час на сцената излезе Мира правяше
да Гранич, под успешното Василевич и със сълзи на о- сцената, което не беше прия-
ръководство на художествения чи потърси помощ. Някол- тно нито на зрителите,
ръководител Мира Василевич, ко младежи от града се опи- то пък на изпълнителите,
и извъредните инструментал тали да влезат в съблекал- Изводи няма- да правиме.

щ,лнения на оркестъра нята, шофьора на ансамбъла Нека ги прави всеки за се-
„водиха” зрителите по всич се опитал да ги спре и стана бе си, за да не се случват
ки краища на страната ни. ло стълкновение. За голямо занапред подобни прояви.
Чухме успешни изпълнения съжаление между тях бил

и т.н.
Това обаче продължи са

мо час. Но не по вина на
от маке 

донски език, ведно пред 
ставлянат панорама

към

нани-
постиженията на прево
даческото изкуство.

Особена чар на книга 
та придава уводното

ни из

А. Д. есе
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ПРЕДКОНГРЕСНА АКТИВНОСТ НА МЛАДЕЖТА В СУРДУЛИЦАТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

1*‘ • ;
'V МНОГОСТРАННИ изявиЧествуваи Деня на 

основното училище ★ С РЕДИЦА МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ ДОСТОЙНО риторкята на Сурдулишка обяаяявгавяаая1 »* —
се обърне на въпроса за ин
формирането на младите. То
зи въпрос не се отнася само 
за младежта, но и за всички 
обществени субекти.

Вече са налице и други из
яви на младите, които допри
насят за все по-масовото им 
приемане в редовете на Съю 
за на югославските комунис-

щс
самоуправлението.стема на 

За целта по-интензивно ще се 
работи върху идейно-полити
ческото издигане и марксист
кото образование на младите, 
без оглед дали се касае 
средношколци, млади работни 
ци или селскостопански про-

От 16 до 18 ноември тази 
година ще се състои IX кон
грес на Съюза на социалисти 
ческата младеж на Сърбия- 
През декември т.г. ще се про 
веде и X конгрес на Съюза на 
социалистическата .младеж на 
Югославия. На IX конгрес на 
Съюза на 
младеж на Сърбия ще се раз 
гледа отчета за работата меж 
ду VIII и IX конгрес, Акцион- 
но-политическата програма на 
ССМ на Сърбия. Статута на 
Съюза на., социалистическата 
младеж на. Югославия-

Имайки .предвид изключи
телното значение, на тези две 
важни събития 
югославската младеж, младеж 
та от Сурдулица желае да да
де пълен принос и по тоя ,на 
чин обогатипредконгресната 
дейност.

Приносът на сурдулишките 
младежи'и девойки ще се из 
яви многостранно.

Преди всичко предвижда се 
значително подобряване на 
производителността на труда 
и обема на .производството. 
В йряка връзка.с това е 
по-активното включване на 
младите в политическата си-

Основната организация на 
сдружения труд на основно
то училище „Иван Караива
нов”, в чийто състав са цен 
тралното основно училище 
в Трънски Одоровци, основ 
ното училище в Поганово и 
четирикласното училище в 
Куса врана, чествува неотдав 
на Деня на училището. В 
присъствие на * представители 
на обществено-политическата 
общност ■ и организации от 
Димитровград, Т. Одоровци, 

• Поганово и Куса врана, пред 
ставители на Центъра и Об
щността за предучилищно и 
основно образование и възпи

тъкна, че той и лично се е 
ангажирал върху изгражда
нето на сградата на учили
щето в Търнски Одоровци. 
Затова догодина чествуване- 
то ще бъде още по-голямо, 
понеже съвпада със стого
дишнината от основаването 
на най-старото учйлшце в 
този край — 8 Поганово и 
90 годишнината от рождение 
то на Иван Караиванов.

От името на училището бд 
ха предадени признания на 
някогашните директори, пре 
подаватели и работници в те 
зи училища. Дипломи за 
дългогодишна работа на афир.

за

социалистическата изводители.
Най-ценната придобивка от 

Народоосвободителната борба 
— братството и единството— 
чрез различни облици на дей 
кост постоянно ще укрепва, 
както и националното равно
правие на всички наши наро
ди и народности. Постоянно 
ще се заздравява ролята 
ССМ в по-нататъшното самоу 

социалистическо

ти.
Освен това, трябва по-актив 

но да се реализират и остана 
заключения на VIII кон-лите

грес на Съюза на социалисти
ческата младеж на Сърбия и 
IX конгрес на Съюза на соци 
алистическата младеж на. Юго 
славия, както и резолюциите 
на VIII конгрес на Съюза на 
комунистите на Сърбия и. XI 
конгрес на Съюза на югослав 
ските комунисти.

Въпреки известна обобще- 
ност на програмата за 
ност в предконгресните дни— 
личи, че младите в Сурдулица 
твърде сполучливо са опреде 
лени основните насоки и че 
приемането на конкретни про 
грами за всяка област ще да
де възможност на младите 
многостранно да се изявят.

на

правително 
преобразование на възпитани 
ето, образованието, културата, 
науката и физическата кул-

в живота на
г -

- т тура.
Занапред също така млади

те последователно ще. се под 
готовят за участие във всена
родната отбрана, сигурността 
и обществената самозащита, 

важна област
младежката изява ще бъде и 
комплектното им' включване 

и .в акциите по уреждане на 
жизнената и трудова среда, 
в залесителните акции на те-

деи--
■ ■

наТвърде

' Щ.III Я ’ В В Ст. н.

ши» СКУПЩИНАТА НА ЮЖНОМОРАВСКАТА РЕ-СЕСИЯ НА 
ГИОНАЛНА ОБЩНОСТБОСИЛЕГРАД

Основното училище в Т. Одоровци

Юбилеймиране на училищата на обра 
зователен, 
чески
чиха: Кирил Коцев,

Средносрочната 
програма — в центъра 
на вниманието

тание, и някогашните дирек
тори и преподаватели 
училища, доклад 
на училището изнесе дирек- 

Васов.

обществено-полити 
и културен план полу 

Георги 
Илия Петров, Си 

Васил Гъргов,

в тези 
за ролята наДимитров, 

ниша- 
Спасен

торът Игнят абитуриеитиИгич,
Величков, Иван Пе- 

Стоянка Петрова, Оли 
Петрова, Георги Дими- 
Миланка

ударение в речта
си той сложи на ролята, коя- тров, 

работниците от това учи вера 
са имали в преобраз- тров,

Първан

Особено
Средносрочната ра 

звойна програма, за развити 
на промишлеността и 

селското стопанство, за 
години трябва да се инвести- 

около 6 милиарда дина- 
През изтеклите две и 

години инвестира-

Споредсесия на деле 
гатите на скупщината в Юж- 

междуобщин- 
регионална общност в 

вниманието бяха

На третатасеТези дни в Босилеград 
събраха бивши абитуриенти, 
завършили тук гимназия пре
ди две десетилетия. На пър
вият учебен час след двадесет 
години присъствуваха 
от 50 абитуриенти и 
брой от тогавашните им учи 
тели.

Това поколение е едно 
най-успешните на босилсград- 
ската

то Димитрова, 
Тодоров, Георги Ми 

както и сегашните пре
лище 
яването
край. Той изтъкна, че те не 

занимавали само с обра 
деи- 

други

етономоравската 
ската
центъра на
въпросите отнасящи се до 
осъществяването на средносро ра. 
чната 
както и 
стта на

на селата от този пет
ленков,
подаватели и работници Сне 
жана Заркова, Тодор Стаме 
нов, Райна Стаменова, Стои
мен Стойчев и Иван Цветков.

ангажиране

са се
зователно-възпитателна

всички

рат
повече
голямност, но и с 

дейности 
изграждането на 
обекти до обществено-полити 

спортна

половина 
ни са само 1,9 милиарди ди-

развойна програма,
; въпросите от обла- 
общественото договаря нара или само 30 на сто

планираните средства. ит 
планираните 7,3 милиарди ди 
нара
то стопанство до сега са реа 

само 277,8 милиона 
, което е само 19,6 на 

от определените средства. 
Съвсем е ясно,

инвестиции не се осъ 
цялостно. Охрабря 

че през

отна селата извънредно
по време на изграждане на 

Т. Одоровци бе 
и тогавашния пред 

районния отбор

комунални За
от

училището 
. награден 

седател
за изграждане на училището 
Цвстко Алексов, който в знак 

е внссал иа

в не.културна ическа, 
дейност.

По-нататък Басов изтъкна, 
че училището с гордост носи 

- общсствс- 
деец и кому 

и че

Делегатите подробно анали 
осъществяването на 

политика в

гимназия- Мнозинството 
са завършили полувис 

и виеше образование и се 
га заемат различни отговорни 
постове в стопанския и извън 
стопански живот в много мес 
та в нашата страна.

На проведеното 
юбилея тържество

босилсградски абитури- 
сс договориха отново да 

се срещнат след пет години.

за развитие на селско-
на зираха

инвестиционната 
областта на ‘ промишлеността 

стопанство през

от тях
лизиранише

името на великия 
но-политически

Иван Караиванов 
училището стопроцеитно са 
7 подлежащи

от този

динара.на благодарност
сметка на училище

то юоо динара.
В рамките на чествувансто 

с изпълнена подходяща кул 
турно-художсствена програма 
и проведени са спортни състс-

и селскосто 
изтеклите 
години от средносрочния пе
риод, 
въпрос
ПЕТКОВИЧ, директор на Ин 
ститута за планиране в Южно 
моравския

стодве и половинатекущата че планинист
раните 
ществяват 
ва обаче факта, 
първите шест месеци от тази 
година инвестициите са пови 

промишлеността с 50

Информация по този 
изнесе

в по повод 
иякогаш-записани всички 

на обучения 
край.

След

МИОДРАГ
деца

ните
ситикато говори за жизне 

и революционен път на 
Басов из-

руегион.запия- шени в
на сто, а в селското стопан
ство 0 три 
със същия период минала
та година.

Незадоволяващото
в тази област е последи 

ца на слабата въпроизвод- 
ствена способност на стопан- 

и селскостопански ор 
ганизацни в общините в 
Южноморавски регион. Съ
щевременно от Републикан
ския Фонд за развитие на 
недостатъчно развитите край 

използвани всички 
получаване

А. Д.ния
Иван Караиванов, пъта в сравнение

ДИМИТРОВГРАД поета и писателя Веля Вуботеч състоя-

Нееабравима среща с иис

' Възкресявайки спомените от 
срещите с другаря Тито той 
говори за него като за 
пек,

дудово“, както и ияколмое,
к6 стихосбирки.Малката зала на Центъра 

за култура беше наистина мал 
ка да приеме всички люби
тели на поетичната реч. А 
срещата пъ«< с този ,,0®т „ 
Автономната област Воияо- 
дина веднага сс превърна п 
приятелски разговор.

ските
Любителите на литература

та и поезията в Димитров^ 
град имаха удоволствието да 
привстствуват в своя среда Р 
тиста, поета и писателя Веля 
Суботич от Сомбор.

ЧО-
г чисто Име носи нашияЗа лика на Суботич може

и много и мал пек. 
с 'любов. Кога 

човека той пле 
на слушателите, 

песни са химн на 
единствения бог, как- 

който признава и в 
Особено обича 

младите, а и са

да сс приказва 
ко, но винаги 
то говори за 
пи сърцата 
а неговите 
човека, 
то казва, 
когато вярва, 
младостта и
мият се чувствува млад. 
него няма стълкновения 
поколенията. Неговите герои 
са строителите иа фабрики, V 
пътища, мостове...

от
„дудово.Част от пиесата 

мое Дудово”, в която с много 
любов и сатира говори 
своите съселяни, плени, 
и всичко казано по време на

ща не са
за възможности за 

както иа средства.
На сесията

покана на 
или

Той гостува по 
младежката организация»

покана на дими

бяха приети ре 
които определятимаха пъзмож- 

вече го
Слушателите 

ност, а някои това 
знаеха, че Суботич с роден в 

семейство и ка

МСшения.
роприятия за реализиране 
планираните задачи в Средно 

развойна про про- 
на Южноморавския ре

посети-
На края поетът обс- 
отново ще дойде в срочната 

грама 
гион.

двучасовия разговор,
_ телите.
За

ща, че
Димитровград.

напо-точно по
тровградските бригадири,

запознал на тазгоди- 
„Палич

с
бедно селско 
то 16 годишен младеж отива
в Народоосвободителната бор
в 1 най-известни
произведения са пиесите; ,,Х° 
ра'1, „Проверка', „ДУД°“°.

които се иа
шната трудова акция

този деи между тях 
свз,рзано нераз-

в. в.ба. Неговите78" и от 
и Суботич е 
ривно приятелство.

Катерина Андонова

СТРАНИЦА *
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От очаквано поражение 

до победа

ФУТБОЛ
ВМЕСТО ПОРТРЕТ

ВРИШ
НЕПРАН„А. БАЛКАНСКИ” — ЯСТРЕБАЦ” СТЕШИЦЕ) 

5:3 (1:3)
Димитровград, 22 октомври. Игрище в спор
тния център „Парк”. Време подходящо за 
игра. Теренът идеален. Зрители над 100. 
Голмайстори С. Джунич в 33, 35 и 41 мину
та за „Ястребац", а С- Иванов в 30, Д. Ка
менов в 56, Н. Алексов в 60 и Д. Ставров 
в 62 и 85 минута за „А. Балкански”. Съдия 
М. Павлович (Алексинац).

„А. Балкански”: С. Анджелкович 6, Т. 
Марков |6, Д. Голубов 6, М. Тодорович 8, 3. 
Марков 7, А. Пейчев 7, С. Миркович 6, Д- 
Каменод 7, Д. Ставров 7, С. Иваноз 7, Н. 
Алексов 7.

— Условията за работа бяха
от бригадирското 

които залесявахме

достадин от най-старите бригадири — 
в Босилеградска община 

Стоян Евтимов, ра- 
управление в Бо-

трудни. Всеки 
селище, до терените, 
минавахме 
сейки в ръце алат и посадъчен

денакциаши 
е 57-годишния 

бот^ик в геодетското 
сил^град.

След
телната война 
и народности, в която и той участвувал, 
Евтим взел участие в редица трудови ак
ции. Първата от тях с била изгражда- 

Железник край Белград. Сетне 
локални акции в Бо-

пеша и до 15 километра, но- 
матерй-

победата на Народоосвободи- 
на .югославските народи

ал.
Обаче, въпреки тези трудности нито 

бригадир, чиято средна възраст бе 
акцията —

един
53 години, не отстъпи от
казва Евтимов.

Така тази единствена по много неща 
път изказала своите по- 

качества и своята примерна
нето на 
се редували редица 
силеградския край: 
тища, 
ване на голини...

бригада и този
изграждане на пъ

на кооперативни домове, залеся-
ложителни
показателност всред младежите участни- 

„Власина 78". След тях са 
хектара голини.В твърде интересна игра 

футболистите на „А. Балкан
ски" успяха след 3:1 за го
стите, след първата част на 
играта, през второто полувре
ме да постигнат четири гола 
и забележат заслужена побе
да с 5:3.

Първият гол постигна до
машния отбор в 30 минута. 
От този момент до края на 
първото полувреме на терена 
е само един отбор — „Ястре 
бац", който успява да обез 
печи добър резултат.

Началото на второто полу 
време не обещава нищо, дори 
се вярваше и в катастрофал
но поражение на домашния 
отбор. Но за щастие на до
машните футболисти Д. Ка
менов намалява в 56, а Н. 
Алексов след соло акция в 
60 минута изравнява резулта
та. До края на играта дома 
шните футболисти доминира- 
рат на терена, а Д. Ставров, 
до средата на второто полу 
време незабелязан, успява 
с два ефектни гола с глава, 
след подадени топки от дя-

ци в акцията 
останали залесени 50

сната страна, да .осигури по
беда.

Тази победа е още по-зна
чителна ако се знае, че до- 
машият отбор игра без 4 
футболисти от първата еди- 
надесеторка.

И так все досега.
А през това лято, когато мнозина 

трудещи се заминали на годишна почив
ка, Евтимов се приобщил към бригада
та на Съюза на бойците от Южноморав- 
ски регион „Коста Стаменкович", която е 
участвувала в младежката трудова акция 
„Власина 78'’. Тук, на пространните поли 
на Власина и Чемерник в единствена бри
гада отново са се намерили сърби,албаи- 

някогашни бойци от

И още нещо: дълбоки спомени и 
познанства.

но
ви

акция и на 
които на 

задълбочаваха 
тради-

— Това бе единствена 
млади и на стари бригадири, 
най-убедителеи
братството и единството и тачеха 
циите от Народосвободителната война.

запознаване, както и за- 
с местното население на Вла-

начин
Пред започване на мача 

представителя на Междуобщин 
ската футболна 
връчи на „А. Балкански" ку
па, в знак на признание за 
най-добре организирани ма-

Взаимнотодивизия
познаването 
сина и Църна Трава също така ми оста
виха силно впечатление на тази трудова 
акция — изтъкна Евтимов.

македонцици.
НОВ.

месец те са залесявали голини 
пъти е била провъз-

Цял
и бригадата им петчове в миналогодишните съ

стезания. В. В.гласена за ударна.
Симеон Манов

децата > като могат да доведат 
и до тежки болестни състоя 
ния при децата, хрема, пне- 
вномония и пр.

Майката-кръмачка може да 
кърми и храни детето, след 
като си измие добре ръцете и 
лицето и постави малрена ма 
ска на носа и устата.

Щом настъпят студени дни 
— трябва много повече от оби 
кновено да пазим децата от 
простуда.

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

Д| пазим децата от простуда
В миналото, а и днес, ня

кои хора считат, че хремата 
фарингитът, ларингитът, брон 
хитът и пневмоните се дъл
жат преди всичко на просту

го по-добре промените в 
околната среда — студ, влага, 
вятър и други, не изстиват и 
много рядко боледуват. Деца
та са лесно податливи на 
дихателни инфекции и могат 
многократно боледуват от 
тях. Това се обяснява с не
способността им, особено в 
ранна възраст, да изработ
ват необходимия им имуни
тет, който да ги предпазва 
от повторни инфекции.

рец са основите на хигиенно- 
закалителния режим. При 
деца, които вече са свикна
ли с такъв режим, могат 
да се използват и по-специал 
ни средства, които увелича 
ват още повече съпротиви
телните сили.

да.
С това си обясняват и по-че
стото им боледуване през 
есенните и зимните месеци и 
през ранна пролет.

Редица вируси и бактерии 
обаче най-често се причини 
телите на тези заболявания. 
Децата са особено възприем 
чиви към инфекциите пора-

Всяко продължително изли 
зане на игра на студено мо
же да бъде причина и за про 
студа. Но това не значи и 
да не извеждаме децата 
си играят 
разбира се 
да ги затопляме.

Няма деца, 
могат да закалят здравето 
си, стига правилно да се по
стъпва.

А всичко зависи от жела 
нието, волята и постоянство
то на родителите.

ХАНДБАЛ

Трета поредна 

победа
Прилагат се въздушни и 

слънчеви бани, обливане с 
вода, обтриване с влажна кър 
па и други мерки. Хигиено- 
закалителният режим и спе 
циалните закалителни сред 
ства въздействуват цялостно 
върху организма, върху цен 
тралната нервна система. Те 
подобряват обмяната на ве
ществата и усъвършснствуват 
топлорегулацията на тялото. 
Закалените деца понасят мно

да
на въздух. Само 
— трябва добре

Една лека хрема у възра
стните може да предизвика 
у децата сериозно заболява 
не и затова е необходимо 
хремави възрастни хора да не 
идват в контакт с малки деца.

с тях инфек 
лесно се пренасят на

„А. БАЛКАНСКИ1'
ЗНИЧАР И/ (НИШ) 16:14 (7:

„ЖЕЛЕ които да неди това, че лигавицата на ди
хателните им органи е много 
нежна, богато снабдена с 
кръв и представлява благо
приятна среда за развитие 
на микробите. Дали детето 
ще заболее или не, ще зави
си от силата на инфекцията 
и от способността му да се 
бори с нея-

При недостатъчна съпро 
тива попадналите микроби 
в дихателните пътища бързо 
да се развиват.

За да растат децата здра
ви, бодри и да не боледу
ват, особено от инфекция на 
дихателните органи, необхо
димо е още от първите сед 
мици след раждането да се 
повишава тяхната устойчи 
вост. Особено значение имат 
правилното хранене, отгле
ждането, закаляването и пред 
пазването от контакт с болни 
хора. Естественото хранене 
— кърменето, захранване с 
детски храни — играе голя 
ма роля за доброто здраве 
и развитие на малкото дете.

Друг важен фактор в бор 
бата с дихателните инфек
ции е закаляването. Всекидне 
вната разходка и игра на 

въздух и слънце, под- 
според сезона 

редовното къпане, 
прозо-

ю)
Димитровград, 21 октомври. 

Игрище 
„Парк". Време дъждовито. Зри 
тели около_ 100. Съдии Д. Рай 
чич и П. Йованович (Пирот)

в спортния център
При контакт 

циите Д-р с. д.
„А. Балкански": Н. Гюров, 

Б. Васов 1, И. Гигов 4, Р. Р. 
Ботев 5, Т, Тодоров, А. Нац- 
кор, С. Рангелов 5, В. Велич
ков 1, В. Георгиев, Ц. Гюров, 
М. Мишев, С. Димитров.

По твърде студено и дъж 
довно време хандбалистите 
на „Асен Балкански" успяха 
да извоюват третата поред 
на победа. С по-добра игра 
през второто полувреме те 

наложиха срещу втория 
отбор на „Железничар1' (Ниш) 
С 16:14 (7:10).

ИНИЦИАТИВИ

Кан да са ускори жилищното 

строителство в Босилеград
Самоуправителната общност 

за квартируване и Общински 
синдикален съвет в Босиле
град вършат подготовка, с 
цел да се интензивира обще
ственото жилищно строител
ство в общината. За 
цел е необходимо да се 
не до сдружаване 
ствата за жилищно 
ство на всички

дещи се, основните и тру 
дови организации трябва да 
сдружат 50 на сто от средства 
та си за жилищно строител
ство.

Проектът на самоуправител- 
ното споразумение 
и критерии за разпределение 
на квартирите, 
дарността в тази област.

определясе
както и соли

Най-добри в отбора на „Асен 
Балкански" бяха Р. Ботев и 
С. Рангелов, но не трябва 
да се забрави и приноса на 
зрителите.

Тезитази 
стиг 

на сред- 
строител 

основни и 
трудови организации в кому 
ната.

средства, така обеди 
нени, ще бъдат реализирани 
чрез Общинската самоуправи 
телна общност 
ване
квартири.

За отбелязване е, 
след

че почти
десетгодишна 

тъкмо от преди две години в 
Босилеград 
строят нови
В момента

пауза.

започнаха да се 
жилищни сгради.

приключва изграж

за квартиру 
за изграждане на новиТе, особено през втората 

част на второто полувреме, 
когато все още победителя 
не беше известен, оказаха 
голяма подкрепа на домаш 
ния отбор, който по този 
начин спечели минимална, 
но заслучена победа

дането 
сграда 
а вече

на една жилищна 
с десет апартамента, 
се вършат подготов 

ки за изграждането на още 
апартаменти.

В сегашния 
сдружат най-малко 5 
на динара, 
чни

момент да се 
милио- 

които са достатъ 
за изграждане на около 

15 двустайни апартаменти.

Според изготвеното проексвеж
ходящото 
облекло, 
спане при отворен

тосамоуправително споразуме
ние, което ще бъде обсъде 

от всички тру
една с шест

С Манов но и прието
В. В.
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ЧУТОВНАТА 
КРАВЛЯНСКА КЛИСУРАНародим признаци за предсказване 

на времето ЛУНАТА ОКАЗВА ИЗВЕСТНО 
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗЕМЯТА,

ЗАВИСИМОСТТА на човека 
от времето е породила 
давна всред народа 
признаци и поговорки, 
зани с него. Наблюдавайки в 
продължение на векове про
мените на времето, човек 
забелязал много верни приз
наци на тези изменения, 
ред с тези правилни призна
ци са натрупани и много пра 
вила и поговорки, свързващи 
промените на времето с най- 
разнообразни явления и съби
тия, които нямат нищо общо 
с него. По-голяма част 
тях са израз на различни су 
еверия- Така например много 
признаци по църковния 
лендар са свързани с опреде 
лено време, което, в общи ли 
нии, съответствува на годиш
ния сезон. В някои от 
признаци и правила се прави 
опит да се предсказва времето 
в следващите дни и дори се
зон по състоянието на време 
то в определени дни от годи 
ната. Всички признаци от то
зи род се опровергават лесно 
от наблюденията на времето, 
което не се поддлага. на по
добен вид „разписания’'.

нни и диви. Единият се на
мира 1 км над Топилото сре
щу течението на реката, а 
вторият в буката на старата 
воденица при Милковския ма 
настир.

Попшичката баня се хра
ни от силен карстов извор 
с температура 210 с. Младе
жите от селото Попшица

На 12 километър ог Ниш 
по-точно при 

автомобилното 
се отделя крак, който 

свива на север. Асфалта ви 
отвежда по долината на река 
Топоница, 
й, което 
си название Кравлянска ре 

Селището Кравлье се 
намира на 20 км от Ниш, под 
склоновете на гористия Кала- 
фат всред една хубава кот 
ловина. Рекичката — богата с 

под
мие необикновено от

към Белград, 
Топоница, от 
шосе

много тя е главната причина за при 
ливане и отливане в морета
та и океаните. Подобно при 
ливно-отливно влияние на Лу
ната, макар и в по-малка сте
пен, би трябвало да се наблю 
дава и върху земната 
сфера и оттам да оказва из
вестно влияние върху разви
тието на атмосферните про
цеси и времето на нашата пла 
нета. И наистина твърде мал 
ко трябва да е това влияние 
в сравнение с другите постоя 
нно дезствуващи и много по- 

Затова

свър
дават известни възвърщения 
на студ, най-добре изразено 
около 24 май. Тогава обикно 
вено времето е много хладно 
над нашите райони.

е срещу течението 
горния край но

На атмо-
ка. около врелото са повдигнали 

ограда от бетон и построили 
хубав басейн на открито. В 
последно време тук на къпа
не дохождат и гости от Ниш. 
Кравлянското топило се нами 

на клису 
връх в едно

Този вид народни правила 
са резултат от многовековния 
опит на хората, те почиват 
на действително Наблюдава
щи се особености на времето, 
но не бива да са толкова ка
тегорични тъй като в отдел
ните години може да има и 
по-съществени различия. На 
въпроса, влияние ли Луната 
на времето, не можем да от
говорим съвсем категорично 
с не, или с да.

кленове и кръкушки 
селото
весната скалиста 
чена Кулина. Като гигант
ски обелиск Кулина домини 
ра над приветливите къщур- 
ки на Кравлье и непрекъсна
то бди, като часовой, при 
входа на твърде интересната, 
но за мнозина непозната Кра

от
купа наре рз дълбоко в пода 

рата под Голи "Г 
проширение оградено със ска 

страни, които носят 
' названията Пазарански камик 

и Главчина, на 255 м надмор 
ска височина. Водите бликат 
от чакъла в разседа като до 
стигат 320 с. Доскоро 
треба бяха т.н. мъжката ва
на, женската вана и третата 
вана за наквасване на крака
та на болни от ревматизъм. 
Днес обаче са превзети мерки 
за повдигане на модерна бан 
ска сграда, понеже число
то на посетителите на То-

интензивни причини, 
можем да смятаме несъстоя
телни опитите за предсказва 
не на времето и главно вале 
жите над дадени райони във 
основа на фазите на Луната.

ка-
листи

тези
уповлянска клисура.

Трудно е да се обясни как 
една такава красавица между 
много проломи в регион Ниш 
дори до наши дни е останала 
незасегната от походите на 
туристическото движение и от 
любителите на природата. От 
село Кравлье все до село Мил 
ковац, в протежение на 5-6 
км рекичката прорязва ва 

пластове като из 
най-причудливи кар 

форми, някои от кои 
то са единствени в нашата 
страна. Например, варовико 
вите наслаги наречени от на
рода Сатове, стотина метра 
под т.н. Кравлянска баня. все 
по-посещаваният термален из 
вор в клисурата. Сатовете са 
ясно личими плочи, поставенй 
вертикално от сеизмическите 
движения, така че наподоба- 
ват настените в пчелина ко
шница. Хубостта и значението 
на Сатовете — вертикални пло 
чи дебели 0,20-1,50 м — опи
са нишкия учен др Жика Мар 
тинович в специален труд.

В долния край на пролома 
реката създава такива игриви 
меандри, че при развалините 
на Мильковачката кула поч 
ти обикаля едно егзотично 

като затваря

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

Кой да оо грмнн за внука ми?
Другарю редактор,
Имам 18-годишен внук, който според 

диагноза е психически болен.
пилото от година в година 
се покачва. Вярва се, че 
водите на Топилото са и сил 
но радиоактивни.

На края да прибавим, че 
в Кравлянската клисура мина 
лата година бяха намерени 
по скалите редица древни 
редки растения, което за бо 
таниците бе своего рода от
критие. Тук също бе намере
на и прочутата рамонда, кое 
то находище е ново за нау
ката. В пещерата при Сатови, 
където едно от врелата е кап 
тирано за нуждите на водо
провода в моравските села, 
професорката Милика Пля 
кич от Белград намери и ед 
но ново за науката пещерно 
животно от групата на низ 
ши ракове. Следователно, 
Кравлянската клисура е не 
само красива, но и в науч- 
но-стапанско отношение беле 
жит природен бисер в реги
он Ниш.

лкарска
Майка му почина преди у\ве години, а баша 
му Александър Тодоров, който се повторно 
ожени, не иска да се грижи за него. Редо
вно го набива и изпраща при мен, въпреки че 

съпругата 'ми не сме способни да се 
грижим за себе си, а да не говорим за бол-

В различните страни са пра 
вени много безуспешни опити 
да се привърже времето към 
календара, които след 
са били изоставяни, 

обаче има

ровиковите 
гражда 
сто в итова

Освен
календарнитях

признаци, които подчертават 
някои добре изразени особено 
сти в годишния ход на изме 

метереологичните

аз и

внук.
Аз сторих всичко, за да внукът бъде 

изпратен на лекуване, обаче баща 1му с то
ва не е съгласен. Ето защо съм принуден, 
въпреки че това го правя с тежко сърце, да 
се откажа от внука си, защото не съм в 
състояние да поемем каквато и да е отго- 
говорност за последиците от неговите

Асен Стоилков, пенсионер 
с. Долна Лисина

ниянение на 
елементи. Така например из
вестно е, че периодът о около 
20 януари е.

НАЙ-СТУДЕНАТА ЧАСТ ОТ 
ГОДИНАТА,

след което средните темпера- 
тури постепено се повишават. 
След това около определени 
дати през пролетта се наблю-

Г10-

стъпки.

ЗА АВТОМОБИЛИСТИТЕ възвишение 
кръг. При Мильковачката ку 
ла се наблюдава невсекиднев 
но геоложкотектонично явле 
ние. Именно, поради тектони

Сп. СотировТЕХНИКАТА НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 

ПОДГОТОВКА НА АВТОМОБИЛА ИН МЕМОРИАМ
чни движения в миналото, 
които под силен натиск ид 

от долината навелата. Всички пръсти тряб
ва да са от едната страна.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ МОН
ТАЖНИ ОПЕРАЦИИ

вали.
Южна Морава, по-старите па- 
леозойски 
вали” на повръхността и над- 
крилили по-младите варовико 
ви мезозоични наслаги. Тази 

може да се наблю- 
неопитно око за-

Необходимо с внимание и 
от части, които 

Работното колело на
Преди да се пусне двига- 

автомобила в деи- 
се осигурява проветря 
на помещението, 

се намира. Изгорелите 
отровни и 

им с опасно. Тс 
без особена ми 

по тежки от възду- 
ио-близ

сс пластове „изплупазене 
движат.
вентилатора и ремъкът крият 
опасности.

При работа пожарогаситс- 
лссиодо-

телдт на 
ствие, 
ването в ко

Iето инверсия 
дава и с 
щото старите 
пластове са черни, меки и 
трошливи лиски, докато ва
ровика е твърд и компактен.

Прибавим ли тук 
ството
то още нс са изследвани, на- 

пещера при Сато-

За закрепването на частите 
в автомобила сс използват гла 

винтови съединения —
газове са силно сс поставя иалят

СТъЛИО МЯСТО,
да потрябва. Наи-сигур 

начин за гассне

вдишването 
са безцветни,

тъй като мо палсозоичниино
болтове, винтове и шпилки с 
гайки. Почти 
тажномонтажна

жс наризма и 
ха, поради което са 
ко до бода.

Етилизираният 
силно отровен.

тетраетил.

ни ятогън е прекратяването на до- 
на кислорода. Бързо 

на огъня
дори с работна пре 
действува сс бързо 

и хладнокръвно, без да сс гу 
би присъствие на духа. нс 
бива да се забравя, че Оси- 

с лсснозапалив. Недо 
бензинопро

всяка демон- 
операция с 

с отвиване и зави- 
на някои от скрепител 

За да нс сс 
грешки, трябва да 

някои изисква-

М1ЮЖС-стъпа 
задушаване 
да стане 
стилка.

бензин е свързана 
нане

може пещери, някои от коиТой съдържа 
Вредно 
на бен

нитс елементи.оловен
е както вдишването 
зинови пари, така и допи 

на бензин до кожата 
Тя не с препят- 

на олов

пример,
вето, в която сс намира дъл 
боко

допускат
спазватсс следподземно езеро.

ния- карстови ос- 24 октомври т.г. 
се навършиха 9 годипи 
от смъртта па 
непрежалим баща

рането 
на тялото.

това чаровните 
триста, прагове, канари, цеп
натини и пр., дохождаме до 
заключението,, че Кравлянска 

по красотата и

Всеки скрспителсн елемент 
разчетен

предзначеиие и място и 
затягането му става с опреде 

момент на въртене. Ра
йе бива

зинът
бре уплътненият 
вод може да станс причина 
за пожар.

Невнимателното 
на капачката на 
при затоплен двигател 
сно. Под нея има гореща вода 
или дори пара, в много слу 
чай под налягане. Капачката 

стъпала на отваряне.

за свое-за проникване 
тетраетил.

с точно нашияствие наЧастите тония
автомобила никога не бива 

бен та клисурата 
богатството на карстови обли
ци не одстъпва па Сичеваш- 

или Ермината клисура.

с стилизиран 
попадне етилизи 

раи бензин яъРХУ кожата, 
мястото се измива грижливо 
с-ьс сапун и се изплакна

Стратно Петровлен
ботиият инструмент 
да поврежда шсстостсиа. шли 

или гайката. Гае 
употребяапа 
невъзможно

отваряне 
радиатора 

е опа
да се мият 
зин. Ако

ката
Мо тя се отличава и с една 
особеност, която другите про 
ломи не притежават, 
редицата термални извори, 
между които най-известни 
са Попшичката и Кравлянска 
та баня-

ца на винта 
чен ключ сс 

където с
употребляиа ключ, кой- 

едновременно 
на шсстостсиа.

от Димитровград
Съобщаваме на род- 

пшш и близки прияте- 
този случай

там, 
да се

Това са
ХЛПрКеди0 даасс подигне с крик 
автомобилът сс 0СИГ^Р^,,И 
срсшу изместване напред или 
назад, особено ако по някак- 
ва причина нс може да е
работи под автомобила се
осигурява двойно срещу 
ту а л но падане.

Работи се 
струм:енти, удачно 
за манипулациите, 
предстои да се извършат.

Първоначално се развива ДО 
първото и слсд като радиа- 
топът се освободи от наляга 
нето в него, сс отваря До
край.

При пускане 
чрез

с манивела
положението на ръка- 

при захващане

обхваща 
стени
отвиване на скрепите 

проверява 
срещу 

и сс отстранява

то ли, че по 
ще поднесем цветя па 
гроба му в димитров
градските гробища па 
29 октомври т.г. в 11

всички 
Преди
лен елемент сс 
как той с осигурен

Макар и примитив 
ио, обаче тези извори 
уредени, а Кравлянската баня. 
която населението нарича и 
Топило в последно време се 
и благоустройпа. Другите два 
термални извори са безиме-

сп
развиване 
предварително и осигурител
ното средство (шплинт, тел, 

планка

в ход двига 
ръчно завърта- 

сс внимава

часа.
СЕМЕЙСТВО ПЕТРОВИтелятс изправни ин- 

подбрани 
които

не ламариренаогъната 
и пр.).върху на манита

СТРАНИЦА Н
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Директор се обръща към 
своята секретарица.

„Госпожице 
ми напомняте статуята на Ве
нера от Милос!

— О! Господине, вие ми

Кубивски хумор Соланж, вие

ласкаете.
— Не, не! Аз ви уверявам, 

гледа на ра
ми предава-

когато човек 
ботите, които 
те, би могъл да предполо
жи, че сте без ръце.

оие В книжарницата.
Имате ли книгата, „Как мо 

же по-бързо да се забогатее?" 
Да, имаме Я/ но п0 указа

на полицията я продава- 
в комплект с наказател- 
кодекс.водата ние

ме
ния

о
У ЗабрЬе сви се гохве да уводе воду. И 

я реши това да прайим и све съм събрал, 
само цимент немам. Требаю ми четири джа- 
ка, ама куде да Ви намерим. У Димитров
град нема ни за лек. Помисли си я що не 
отидем при синагога у Белград, тамо йе го- 
лем град сигурно има цемент. Синат, че Ви 
докара с колата, а од дома че си откара зим-

Хазайка към квартиранта. 
— Кога ще си платите на

ема?
— Нямам пари.
— Випаги същият отговор!
— Понеже въпросът е все

един и същ...
о
Учителят към малкия Тото. 
— Знаеш ли как изглежда 

една крава отвътре?
— Та това го знае всеко

ницуту.
Века и напран. Отидо у Белград и при- 

каза закво сам дошъл, синат обърну теле- 
вонат натам—давам и рекоше му дека де- 
нъска нема, ама ютре че получе. Наютредън 
отидомо право у продавницуту. Продавачат 
приятел на моеггога сина каже да узнемо 
йоще некой цак, са га има и ^утре да га има. 
Синат се помисли и узе йоще четири цака. 
Натоваримо у колата осам цака цимент и 
отидомо дома да узнемо крошнуту и цеди
лото да се поздравим със снауту и унукуту 
и одма си пойдомо за Димитровград. Уз пут 
беше све добре до Пирот. Тамън минумо 
рампу на Божурат и йедно заддье коло на 
лимузинуту се откачи. Излезомо ква да ви
димо. Синат каже дека пукла осовина. Го- 
лем терет. Отиде он у Пирот нашъл човека 
да ни одкара у Димитровград. Натовари и 
кола и цемент та у Димитровград при по- 
младиятога сина, а детето се върну у Пи
рот да тражи чрвека. Кво да прайим набли
жава време водата да се пуща не могу да 
се въргимо по Димитровград. Узо кравете 
и отидо у Димитровград да си приберем 

I цименат. Ка стиго има кво да видим. Цимен- 
■ тат преполовен,остали само четири цака. На

учили се човеци дека има у колата цимент 
и сваку вечер узимали по йедън цак. Добре 
че се не мая йоще некой дън щеше да оста
нем без цимент.

теле!.
о
Интервюират столетник.
— Как доживяхте до така

ва възраст?
— Надживях враговете си!
о
Пътник се обръща към 

администратора на хотела.
— При почистването са ми 

разменили обувките. Сложили 
са една кафява и една черна.

— Доста неприятно! Вече 
втори случай за тази сутрин.

о
На улицата 

просило от дама.
— Дайте ми десет франка 

да се свържа със семейството

малко момче

си.
— А къде е вашето семей 

ство? — трогнала се дамата. 
— В киното.I БЕЗ ДУМИ

Всичко запознах в събота заранта. В де 
сет часа ме хванаха нервите, в дванаде
сет усетих, че почвам да се побърквам, в 
два се опитах да хода по тавана, а в шест 
най-после се реших.

Съсредоточих се. Дявол да го вземе, 
старчето имаше право. Боляха ме не пет 
зъба. двадесет и пет. И като 
нарастващата болка, по-вероятно беше да 
болят сто и двадесет .и пет зъба.

Моят добродетел продължи.
— Все пак вашият случай 

■в трагичен. А младежът, който седи
вас, е непременно за окайване — на него 
ще му разсичат долната челюст. На гос- 

ц пожата и онзи другар, дето се клати, про 
^ сто Ще им извадят по един-два зъба. На 

девойката пък ще сложат една пломба. 
Старецът почна да действува на нер- 

ми. Измърморих мрачно.
— А вас какво ви боли?
Събеседникът ми се ухили самодовол

но. а в очиту му светнаха 
чета.

се съди по

XПодир малко влизах в стоматологи
чната поликлиника, завил бузата си с то
пъл шал. В чекалнята седяха не е толковапетима
страдалци: мъж на средна възраст, кой
то се клатеше като ходжа по време на 
молитва, младеж с превързана физиоио- 
номия, красиво младо момче с печални 
очи, двама на неопределена възраст, без 
видими следи от голямо страдание и на 
края малко съсухрено старче.

срещу
Ето това ми писуйе от Смиловци сват 

Нетко. Па са гледепте чудо кикве муНе имаю 
забърджан»е с доводене на водуту. Ама ли 
су решили, че ним потече вода по домовете.

Онядан пита по телевонат сват Нетка 
до куде йе стигал с работуту реко да идем 
да му помогнем, а он само цъка и каже йе- 
зък да йе и водата и чешмата, ка 
намучимо за тия цимент що га нема у целу 
държаву.

Щ витеСеднах и започнах да чакам. В същия 
момент старчето се премести до мен 
запита състрадателно.

— Кой зъб ви боли?
и 3 аи 0асе толко ДЯВОЛИТИ ОГЪН-

Много просто, аз нямам зъби — 
усмихна се той. — Ето, вижте...

Тогава за какъв дявол висите тук?
_ Аз не вися, а седя. СеДя си и се 
радвам, че зъбите вече

Предпоследният отдолу, вляво — 2
3 «5изфъклих.

— Само един? Не може да бъде? * 
Млади момко. На вас само ви се струва, 
че ви боли един зъб. Я се съсредоточете! 
Готов съм да се базирам, че ви болят 
най-малко пет зъба. не ме тормозят. 

Вл. Кубелка

„Приветствие“
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