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" пК №
През миналата 

мунистите от 
тийна

сеидмица ко 
белградската пар 

организация обсъди
ха развитието иа самоуправц 
телната социалистическа си 
стема^ в града и което
е най-характерното,
повече за 
ти, а по-малко за

яване на акумулативността на 
стопанството, увеличение
пот-ре бл ението на

и под.
Всички тези слабости, 

бе казано,
недостътачното влияние 
трудещите се чрез делегации
те върху разпределението на 
дохода в доходните отношения 
в организациите на сдружения 
ТРУД в само-управителните оС 
щности на

както
са последствие от

говориха 
допуснатите слабос- 

-- постигнатите 
успехи и резултати Критиче
ските тонове, които се чуха 
на конференцията могат да 
се отнасят и за други среди.

Беше оценено, 
то и действуването на 
тическата система на самоупра 
вителна демокрация по-дългс 
време е в центъра на актив 
ността на белградските 
нисти.

на

интересите, скуи- 
щините на обществено-полш 
тическите общности.

По такъв
иха и основните задачи 
Съюза на комунистите в след 
вашия период, а те са бор 
ба за по-нататъшно 
на системата

че развитие 
поли

начин се откро
за

кому
че прилагането на За 

кона за сдружения 
в а положителни 
Самоуправителната 
ска система е учредена и ор 
г анизашшонно, и нормативно. 
Въз основа на самоуправител 
ните споразумения, работници 
те все повече решават въпро 
си от областта на осъществя 
ването и разпределението на 
дохода, от областта на развой 
ната

развитие
на самоуправитруд дз- 

резултати. 
политиче

телната демокрация.
В настоящия

съюза на комунистите 
по-важна задача от 
не активността си върху дей 
ствуването на делегатската си 
схема, оказване помощ на де 
легациите, с цел 
да се занимават с жизнените 
проблеми на хората.

момент з? 
няма 

насочва
ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВУВАНЕ НА 35-ГОДИШШ1НА 
ТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЕДМА СРЪБСКА УДАРНА 
БРИГАДА

все повече

ПОХОД, УВЕНЧАН С ПОБЕДИТова нещо търси Първични 
те организации на Съюза нг 
комунистите много повече дг 
разискват 
от работата 
тия

политика и т.н.
Оценено бе обаче, че ефек 

тивността. с която се провеж
дат утвърдената политика, ста 
новищата и решенията не е 
задоволяваща, тъй като по
лучените резултати са по- мал 
ки от реално възможните.

Преди всичко, има слабости 
беше казано, в неефикасното 
действуване на делегатската 
система, която представлява 
основа на самоуправителната 
система в страната. Тези сла
бости затормозват работа
та на делегациите, забавят и 
утвърждаването на политиче 
ската система на самоупра 
вителната демокрация

Бдха изнесени много ела 
бзети з стопанството, малко 
примери на сдружаване иа 
труд и средства, планиране 
на съвместно развитие, намал

БОЙЦИТЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ИЗПРАТИХА ПРИВЕТСТВЕНА ТЕЛЕГРАМА ДО ДР. ТИТО

публиканската конференция на

Александър Янич, Милия Ра- 
дованович, Драголюб Петро- 
вич, Жика Радойлович, и др. 
републикански ръководители; 
Любиша Игич, 
на Между общинската регио
нална общност и Десимир 
Йович, председател на Между 
общинската конференция на 
ССРН в Лесковац, представи-

(На 5 стр.)

върху проблемите
на делегациите 

разисквания да бъдат 
на подробни анализи

В тези февруарски зимни дни, на 3 и 4 февруари, 
въстаиическа Лужиица и Църиа трапа, отново дишаха с 
мламъка на революцията и борбата, с който бяха закър- 
мени и най-верните синове от този край, вези участие 
117 кървави сражения за освобождението яа страната от 
фашистко иго.

плод
на причините, които са обу 
словили слабата активност пг 
делегациите.

генерал-подполковник

в

Имайки предвид общоприз 
натата истина, че членовете на 
Съюза на комунистите са от
говорни за положението 
своята среда, 
въпросът за отговорност, 
конкретната

Воювали от Лужиица и Дърпа трава до Триест, след 
35 свободни години, около 250 бойци в тези два дни отново 
събраха в Бабушница, още ведиаж да възкресят спомени на 
славните дни на борбата за свобода.

председател

в
бе повдигна!

зс На тържеството присъству 
ваха Петър Стамболич член 
на Председателството на

СФРЮ и член на Председа 
тслството на СЮК, Драгомир 
Милосвич, председател на Ре-

отговорност 
Беше кон-становища, 

статирано, че и 
бри
провеждат, че настъпва „пре 
късванс на вълните" между 
уточняването и приемането па 
решения и механизма, къде- 
то те сс провеждат, а това зил 
чи в делегатската система и

много до
решения бавно сс

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК НА ССРН

ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ ПРЕДЛОЖЕН ЗА ЧЛЕН 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮсдружения труд.
Тодор ВЕЛЧЕВ

★ Нълиа подкрепа на предложението на др. 
Председателството на СФРЮ 
в предстоящия мандатен период.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
Рс 1 ту бл и канската конф е рен ци я 
ма Социалистическия съюз 
обсъди иа вчерашното си за 
ссдаиис проектопрограмата на 
подготовката за избори в Пред 
ссдателството на СФРЮ от 
СР Сърбия, който изнесе пред 
осдатслят на Републиканската 
конференция“ иа ССРН в Сър 
бия ДРАГОМИР 
ВИЧ.

Тнто
да остане в същия състав и

ЧЕСТВУВАНЕ НА бО-ГОДИШНИЯ 

ЮБИЛЕЙ НА ЮКП
на пост на всички организации 

и органи на ССРН. „Избори
те за Председателство на 
СФРЮ са удобен момент сил
но да се изяви идеята на дру
гаря Тито за колективно ръко 
водене.

Конференцията за общество 
на дейност на югославските 
жени.

На 1 май настоящата годи 
на в Бохмньска Бистрица ще 
се състои тържествено зассда 
ние на Централния 
иа СЮК по повод 40-годишни 
ната от учредяването на Цси 
тралния комитет на 
под ръководството на другар; 
Тито.

На заседанието бе заключе 
то през идната година 
Вуковар с тържествено заседа 
ние на Централния 
иа СЮК да сс 
60-годишиината от провежда
нето иа Втория конгрес 
ЮКП, на кюйто бе 
първа програма иа ЮКП.

па Джура Джакович и Пико 
ла Хечимович.

Реализирането на

Под председателството 
Бранко Микулич, на 30 я-нуа 
ри в Белград се проведе засс 
данис на Председателството 
на Централния комитет 
Съюза на югославските кому 
писти, в което взеха участие 
най-висши функционери от 
Федерацията, 
ството прие програма за чес 

60-годишни ната

на

програ
мата за ознаменувано и от
белязване па забележителнии а Известно е, че Председател 

ството повече години работи 
колективно и прилага, прикци 

на едногодишен 
с председатслствуващ и опи
тът от тази практика с ценен 
— подчерта Милоевич посо
чвайки редица успехи, постиг 
пати през изтеклия 
във В7,тречшото развитие 
външната политика на 
Югославия.

дати и
история трябва да 
във воестранна активност 
всички социалистически сили 
за осъществяване на задачите 
от Единадесетия конгрес 
СЮК -в засилване на идейно- 
политическата работа, 
но сред младежта.

На заседанието бе подчер
тано, че трябва да сс насър
чават съдържателно 
ориентировки върху СъбиТИ; 
и личности от историята 
работническото 
ЮКП ц публицистичната, из
дателската и другите дейнос
ти, а да
те на комерциализация 
други вредни прояви.

личности от нашата
комитет премине МИЛОЕ-

иа па мандат
Л редее датсл-

ЮКП Приемайки проекта иа про 
грамата. Председателството на 
Републ и канската конф с ре и ци я 
иа ССРН в Сърбия подкрепи 
становището и предложение
то иа другаря Тито Председа
телството ма СФРЮ да оста
не п същия и в предстоящия 
мандатен период.

матяуваие -на 
от основаването на ЮКП, то 
ест, СЮК, СКОЮ и обединя- 

революционните 
югославски синдикат.

Рсшено бе ид 1У април г 
Белград да сс проведе сувмсс 
тно тържествено 
на Централния комитет 
СЮК, Съвета на Съюза на 
югославските синдикати, Пред 

Конфсрсп

особс периодвъвването на и
СФР

комите!
добриознаменува

заседание Ръководени, от редица съор 
рпжения 
съгласно 
пълномощия, предложи Пред
седателството на СФРЮ 
остъпс в сътция състав и 
предстоящия период.
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пана из президентът Тито, 
конешту цион нитемриега Говорейки за подготовката 

за предстоящите избори Мило 
евич посочи, чс се касае за 
се |) ио-311 а м де йпо-н сми гп 1 чес-- 
ка задача, която изнекюа п-рл 
на мобилност и оргапизира-

движопие н

содателството на 
цидта на Съюза нд югослав 
ската социалистическа 
деж и председателството

да
Предвидено е и подходяща 

ознаменувано иа 30-годишни 
ната от коварното убийство

се осуетяват опити в
млн и

НУ



Нова българска 

провокацияПлодотворно
сътрудничество

ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕВ
ТО

ТНТ1ВАТА
ИНИЦИАТИВА

културно-информативен център и
„Ли/нк" обяви ново приложение в ко 

история И 1ЧЩИЯ-
чист ни индийската

БЪЛГАРСКИЯТ 
Ню делхм в списание

оспорва македонската
Българската да се оспорва маке-

преса, инопирисана а1,и^,а;ш,ияТ иден/итет па македои-
трябиа Да се каже, е

с то е е
поместват об

за не-
Характерно за активност га 

през миналата седмица и. 
Съюза на комунистите и «РУ
ги ойцестаено-полнтическн ар
глнизации на различни равни 

бе продължение нд рази 
Титовата юници 

за колективно ръбово

ежедневно
информациина шефовете като

ширни
о покана

четири и е о 0 вързани 
арабски страни - Ку

вейт, Ирак, Сирия 11 ИеРД-1;“™ 
от миналата седмица председа

1С го. окия
„ови » МУоаеш™х°Л™- „ ежедневника „Нешъи-ьл хар-

. ?шато ю нрос-т, аиство скоро па две страници голям 
олд , на "ллтадо;1 * юГ0Славска провокация, чиито ефск-
ти° преди Ива дни полудиха и очакваният дипломатически 
ги преди ива дипломатическа машина повлича нови
ГГоспова-а сГстщГк^чки= българският културно-ин- 
и в основата ся С 1-и а „ обяви в седмичния ма-
1Ти“к,Ц™ЬвРо лргаожете » -«сто се фалшифицира 
истината и сс отрича миналото и настоящето на македоп-

се оценява кг 
кос 
зна

Посещението 
то политическо събитие, 

своето извънредно 
надминава обикновения 

най-високите пред 
необвързаните

ща СФРЮ др.
официално прал 

па Близки»
телят на 
намира па 
телско посещение 
изток. До приключвалото на 
вестника, Тито посети Кувейт

порите въРХУ
то по 
чснис 
среша на 
ставите ли па

атива
Л инициативата на Тито ^ зг,

ръководене 
намери широк от- 

като част
колективно

и Ирак.говорност
зив. ТЯ бе приета 
от последователната акция > 
дълбоки корени в нашата по 
литическа система на социа-самоуправление

усъвър-'
самоуправн- 

телиата политическа система, 
оше по-точно като историче
ски етан в неговото развитие.

Колективното ръководене,
между другото, означава съз 
даване на испански възможно 
сти за по-бъР3а делрофесио 

кадрите, за бор

страни.разговори, 
най-високите ръко 

тези приятелски

Плодотворните 
водени е от момеете- „ката нация ^ приложения па шест страници па

Лиик- - посветени «а обележаването „13 векове на бъл- 
гапокатч държава" и отпечатани като притурка на гози ма гарокатаДъР»^1а с „ рецензИя „а сборник „Македония -
документи и материали", издателство на Българската ака
демия ш науките. Единствена, може би, прецизност непод-

писшшят рецензент от българския културно-информативен 
„с,т п в Делхи е показал в истинското пренасяне на съ
дя ржанисто, смисъла и поръчението на тази книга. А ге 
се как™ и много пъти по-рано, свеждат до заключението, 
че историята на македонския народ е всъщност българей*, 
история, ЧС македонците са българи и че днес на територи
ята на СР Македония не живеят македонци, но българи. 
Под въпрос са, значи всички онези познати повмпирясани ве- 
ликобългарски шовинистични тезиеи на софийската про
паганда, които са вече е години сериозна пречка за разви
тието на добросъседските отношения на Югославия и Бъл
гария.

Само в части
отзиви може да се проводители на 

страни
нителисггическо протекоха в сърдечна, 

конструктивна обет?
бяха

е посрещнатпо-нататъшно чете, че Титокато 
шенствуване на строител н политиката.делова и

паяка, срещите е тдх 
красноречива проява на ува
жението им кьм другаря 1п 

че от

като
имаща за основа независимост, 
нсобвързамост и социализъм 
като човек, който на световно 

афирмирал идейна

гад и и

то, отново се потвърди.
между Югославия 

страни са в духа на 
традиционите връзки и прия 
телство,
те на необвързаността.

равнище е 
всяканошенията 

и тези
нация и всяка страна 
право на свобода, искал изацкя нп ба против лидерски поведе- 

ния и амбиции, за издигане 
на по-широк кръг, кадри, пре 
ди всичко от редовете на Р0‘ 
ботническата класа.

Тъкмо затуй бе заключено
всички организации да 

обоазуват делови групи 
на предложе

Да има
зависимост и собствено развив духа на принципи- човек който се ползватис,
е авторитет на истински борси
за свят без войни, като

движението на необ
тво-Посещенисто на др. Тито сс

пада по време на извънред
но напрегната обстановка 

района I на
характеризира, е 

на старите и съ3

рец на 
вързаните, 
към арабите, на който много

във приятелството делхийска перспектива, могло би да сс 
„Нешънъл херолд" 

„Линк", ско-

все Гледано от 
добави, че

могъл да зачуди, сегашният жест на магазина 
ро по нищо не изненадва. Под въпрос е всъщност^ спи
сание чията пропаганда както и на ежедневника „Патри
от", приспособена към нуждите за тълкуване и застъпванс 

концепти на някои страни от „социалисти-

за подготовка
за превръщане в живо 

на Титовата инициатива

земята, колкото постъпката нанякои 
която се 
раздухване 
даване на нови военни огни
ща и нови кризисни ситуации.

ния пъти досега е засвидстслству 
вано е дела. Налице са всичдело

тоябва да се работи бързо 
без колебание, обаче не кам 
панийно. необмислено, защо- 
то всяка необмислсност и

могат Да бъдат

да очакваме 
плодотворни резултати от то
ва посещение. Посещението 
на другаря Тито може да сс 
окачестви като съществен 

принос, важен елемент за ук 
репваието на световния мир, 
значителен принос към обе 
диняването усилията на арпб 
ските страни да се намери 
справедливо решение за бля 
зкоизточната криза.

ми основания
на политически 
чсската общност".

Между другото, необходимо е да се каже, че такива 
антиюгославски крачки не са и не могат да бъдат в съгла
сие с естеството и високата степен на отношенията и сът
рудничеството на Югославия и Индия, две необвързани и 
традиционно приятелски страни. Такова съзнание, очевидно 
с и мотивирало индийското Министаоство на външните рз 

боти да повика завеждащия българското посолство в Делхи 
Димитър Романов. „Съветвано" му бе българското посол. 
ство да „прекъсне с обявяване на материал в Индия на 
които могат да приговорят други страни с които Индия 
има приятелски отношения". Такова съобщение, което вче 
ра и на прес-конференцията изнесе представителят на ин- 
дийзекото Министерство, днес пренасят всички делхийски 
дневници без коментари. Единствено „Патриот’' е додал 
своя димензия и интерпретация за „македонския случай", 
а „Линк" е продължил „своя" път-

и.м
Тия нежелателни прояви за 
страшават световния мир 
сигурност и изискваг усилия 
на всички за тяхното преодоля

провизация 
от вреда.

Провеждането в дело на Ти 
товата инициатива не е орга
низационно-тех!ннчески въпрос
и не смее да ое допусне да

и

ване.
свеждасе опростява, да сс 

до персонални въпроси, нп 
провеждане на едногодишен 
мандат на председателя или 
секретаря на колективното

Обсъдени бяха всички вт. 
проси от взаимен интерес. 
Двустранното желание и ре
шимост за нататъшното раз
ширяване на всестранното съ 
трудничество, даваше сърде
чен тон на разговорите. Оце
нено бе, че съществуват ог 
ромни, досега неизползвани 
възможности, за бъдещето ра 
звитие на сътрудничеството, 
особено в стопанството.

Може да се каже, че воде
ните досега разговори ще бъ 
дат мощен импулс за всестра 
нно бъдещо сътрудничество. 
Те ще издигнат развитието на 
отношенията на качествено 
ново равнище.

ло.
Затуй подходът към про 

веждане в дело търси разре 
шаване на много съществени 
проблеми, създаване на мне 
го предпоставки за реализи 
ране колективна работа и 
пълна отговорност, каквито 
са изнамиране .на методи за 
осигуряване на по-голяма ко 
лективност при взимане на ре 
злични решения» в по-голяма 
степен на лична и съвмести!» 
отговорност, личност ангажи 
ране на в^еки член, а още 
повече по-нататъшното обогг 
тяване на формите на обще
ствен контрол и критика зър 
ху работата на колективните 
тела.

Т. В. Р. БРАИОВИЧ

[! ш
ДВИЖЕНИЕТО НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ 

В ДЕЙСТВИЕт. В.
Водените разговори имат и 

широко международно значе
ние, особено за засилване дви 
жението на необвързаността.

В края на изтеклата седмт: 
в Мапуту завърши засод; 

на Координационния 
необвързаните 

страни на министерско равни 
ще, посветено на проблемите 
за освобождението на Южнг 
Африка от колониализма, рг 
сизма и апартейда и
останали -----
и хегемония.

не на неговата дееспособност 
па световно равнище. дународния мир и сигурност 

че това означава премахване 
на още една бариера по пътя 
на общата борба за мир 
гурност в света. Той се заст-у 
пи за зааилвале подкрепата и 
помощта на борбата на нарс 
дите в тази част на света.

Иосип Върховец

ца
нието
комитет навсстик НА БЪЛГАР- 

ОМАТА НАРОДНОСТ В 
О0Р ЮГОСЛАВИЯ

■«•НМ |§Т1Н 
Урешдв редмецивиие 

млетия

Главен и отговорен

Характерна е изказаната 
ност към целите и задачите 
на това движение, уверението, 
че само чрез засилване един 
ството на необвързаните стра 

ще могат да се превъз
могнат проблемите., с

Общото впечателние е. чс 
необвързаните и занапред ще 
играят активна и все по-зна
чителна

вяр
и си

роля като независи 
политическа сила в меж

дународните отношения.
всички 

видове доминацид
ма

ВЕЛЧ13 коитс
Твърде дейно участие 

ботата на конференцията 
и съюзният секретар на външ 
ните работи на СФРЮ Йосип 
Върховец.

те сс срещат на своя път към 
самостоятелно и 
развитие и решимост 
ложат

Значението на тази конфе
ренция сс определя от фак

елното

В рг изтъкна отрвдаитоя
СТОЯН СТАНКОВ 

Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

Телефон*

независимо 
да се по 

всички усилия зз пре 
одоляване трудностите.

що така, 
необвързаните може 
грае

взе че движението нг-та, че участвуващите 
душно да изи-заеха становище 
окажат решителна и последс 
ватслиа

Дс своята историческа роля 
само като независима 
ческа сила.

директор — 
46-454, Роденция 52-751

Годишен абонамент 
а полугодишен 50

димаре
Т*нущв омотна

62500-603-9525
СДК — Ниш

-З™« от. Псунмммп- /ПГ
м

Че». 9Ц

подкрепа и помоц 
на освободителните движения 
на африканския юг за засил 
ване на антиколониалната бор 
ба, която в-одят.

пелити- 
с извън блоковаОбмен IНапомняйки пана мнения бе извър 

и по най-актуалнитс
100, оценката 

дадена от другаря Тито на пър 
вата конференция на необвЪе 
заните

насока,
ските блокове 
говорят
и техните истински 
а това е много важно 
вободителната война,

шен
блеми

че воеино-политиче-про
на международния жи 

във връзка със запазва
не могат до 

народа 
интереси, 

за ос

вот в името наБелград през 1961в
Без съмнение, в актива

да се отбе 
лежи факта, че огромно бол 
шинство

нсто 
- особено 

становка

■на световния
с най-актуалната об 
на Близкия изток

на година.мир, г че проблема на де 
колонизация е един от най- 
главните

заседанието може

задачи на движени 
на необвързаните Йосип 

Върховец изтъкна, 
ждението на народите от афри

юг е едан от постепенните елементи

К 0 я Т 0
водят народите на Намибия 
Зимбабве

ма участвуващите се 
запазване у 

прип
на нео 

и засилва

стое определило заС голям
те средства за масова инфор 
мацид

интерес световни
и Южна Африка.нататъшното засилване 

ципите на движението 
в бърза н ите,

че освобс
следят посещението както ПЪР 

за меж т. В.СТРАНИЦА 2
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БЕНО ЗУПАНЧИЧ
и целокупното обществено възпроизводство. 

Очевидно е и това, че ворност да носят преди всичко производителите 
на материални и културни блага, докато 
кого от ония, които са над тях, или се опитват 
да се поставят над тях, не ги заплащват нито

някакви други
едствия зарад необмислената игра с„ мери

лото” условно неквалифициран работник. -

грижата за културния 
живот и културното творчество в обществено-по 
литическите организации и днес все още е пре
доставена на отделни личности или органи, т.е., 
тя още не е станала съставна част на целокуп 
ната дейност и усилия, насочени към осъщес
твяването на основните цели на нашето общес
тво.- да се даде възможност и на работниците- 
производители в материалното и 
производство съвместно да се договарят и ре
шават за собствения труд и за всичко във връз
ка с труда и което произтича от него.

В ПОСЛЕДНО време 
лз.хи един въпрос, на пръв поглед повече

културният живот на- 
прак-

тичен, но принципен, но същият не бива да се 
подценява нито от единия, нито от другия ас- 
пгхг.

на ни-

минимални лични доходи, нито 
поел

Ако пишем за него по повод културния праз 
ник на Словения, това правим именно защото 
сега е от жизнен интерес за голяма част от на 
шето културно творчество.

Явно е, че измежду производителите на 
културните блага и целокупното общество 
ществуват сили, които своите задължения 
изпълняват най-добре, т.е. изпълняват ги 
свое име, при което истинските „производители" 
и. „ползватели'’ на тези блага нямат решаваща 
дума. Техниката и технологията на разпредслс

Цената на културните дейности и програми 
трябва да утвърждава и за това да се договарят 
защото без това не може да се върви. Ако тази 
цена не знаят да пресметнат сами културните 
работници, вероятно в това нещо ще успеят с 
помощта на работниците от материалното 

органи- изводство. Обаче трябва добре да познавам*» й*»- 
зации са още недостатъчно решителни, недоста щата, в дружествата и учрежденията * добре 
тъчмо енергично застанаха на страната на Да се подготвим, да ангажираме културните об- 
производството, а това ще рече на страната на щности в съветите на сдружения труд в сто 
труда и резултатите от труда. Социалистичес- ланските организации, значи съвместно да дей- 
кият съюз още не е в достатъчна степан ста- ствуваме с лолзвателите на културните блага й 
нал място, където се утвърждават истинокитс Да създаваме истински и динамичен фронт на 
интереси и търсят най-добри, принципни реше производство, което не е нищо друго освен 
ния. Самоуправитслните общности на интерс- сдружен труд. Само по този начин е възможно 
сиге, преди всичко, още не дават възможност Да се попречи на своеволните ходове на разни 
за пряко договаряне измежду производителите управления, професионални служби, координапи- 
и лолзвателите иа услугите, въпреки че в лос онни тела. активи и отделни лица когато се за- 
ледните години съществено се подобриха опре- плитат в приемането на решения в области в 
делени условия за пообщсствяиане на културна които нямат, нито трябва да имат решавашаду 
та политика. ма. Само по такъв начин е възможно да те п?-

членовете и делегатите във всички тези ор- пълни социалната и културна празнина 
ганизации често пъти още биват изливани с често възниква тъкмо затова защото още не 
разни професионални .технологически и какви сдружава труд, защото още не е надделяло съз- 
ли не други аргументи, до които уж се е стиг- напие го за това, че трябва найчюеле да се от- 
нало чрез договор, а едва ли ндкой знае, кой е кажем от бюджетното поведение 
от чие име се е договарял. предимно да укрепваме доверието в труда и до

говарянето на производителите, защото само 
сдружения ТРУД е възможно да се намери извор
на инициатива за насърчение към демократично 
културно-политичеоко договаряне, за приемане 
на най-добри решения >в културата и за установ- 

отношения в целокупния 
са обществен живот. На този въпрос наблягам за

туй, защото съм уверен, че тъкмо в настоящия 
момент трябва да се изявят организираните со
циалистически сили, което значи в пълна степен 
да се ангажират и да дават възможност за всест
ранна активност преди .воичко на ония. които 
въз основа иа труда имат право да се нарекат 
производители. Организациите на Съюза на ко 
мунистите са задължени, следователно, да при
стъпят към разрешаването на актуалните въпро 
си в самото производство. Не бива да допуснат 

от същите да бъдат употребени или злоупотребени 
тъм, където не съществува нито културно, нито 
материално производство, където се явяват от
чуждени обществени сили.

културното

съ-
нс

про-В това отношение профсъюзнитев

нието на материалните средства често са при, 
чина за създаване на разни задънени улици, 
които не могат да досегнат нито производите
лите на културните блага ,а ни тези от матери
алната сфера.

Очевидно е, че производителите на култур
ни блага -не са достатъчно организираш! и за
това те и не решават в пълна степен, нито като 
членове на своите дружества, нито като деле
гати. Такова състояние иде само на ръка 
стремежите към отчуждаване на културата и 
към силите, за които тъкмо се говори, които 

дадени обществени обстоятелства и отноше
ния нс ся винаги „субективно отговорни” за 
различните зтруднеиия и изоставане, Защото 
същите са продукт на обективни обстоятелства 
й са сложени в ролята на делители на главната 

материалните средства за културни дей- 
■ ности и в роля иа креато-р иа културно-п-олити-

в такава

• ‘ 1на

която
в

и практи-ка и

част от вПри това най-абсурдното е, че па пръв по
глед се получава впечатление, че 
ните затруднения, не само от материален харак 
тср ,главно са виновни работниците от мате
риалното производство, макар че фактически 
те не носят никаква отговорност. Вероятно 

воичко може да отговорни дотолкова, че и сами са слабо орга- 
или общи договори с иизирани и не могат да осъществяват своиге ин 

тереси и дотолкова, доколкото без роптаеше при 
емат всичко, което пякой им предлага от име 
то на една или друга самоуправителна общност 
на интересите, от едно или друго „координаци 
онио тяло”, като при това ие искат да чуят 
гласа иа производителите в областта на култу
рата.

чески решения■ Следователно, те са
: съществува опасност от създаване 

центрове на отчуждена материална и 
Очевидно е, съшо така- че »пол‘ 

не са

за различ-
• позиция, че 
на нови :

яване на същинскикултурна мощ. 
звателите” са още твърде нашит или 

с това каквозапознати
стане с техните решения

дяват средствата, преди същите да 
наопаки да сетези, които 

бъдат реализирани, относно —

ЛРОТПублячните обсъждания показват, че става 
пума за множество жизнени въпроси, не само 
нГСамостоятелните хора «а изкуството, както 
понякога изглежда ,но на всички работници и 
учремадатия « дейности в областта на култура
та Признавайки отделни
ствено е едно: касае се за общ интерес и про 
изволстаото в сферата на културата като със
тавна "част на общественото производство, дори

Разбираемо е защо при преминаването 
една към друга система се явяват затруднения, 
но никак нс можем да се примирим с това за 
тези затруднения морална и материална отго-
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Потребностите
надминаватществувашите

КУЛТУРНО

компромисни
решения

преи покрайнините
Културният обмен между Републиките
ЗЕда-въде Декл»рати.ев чии

1)опомнем, чс

Я&ЗК.
ТацЛГсК°ка Сърбия, започ в*в.тД ^„^“"обшности, рс 
на с уводно изложение на . 10НИ*е и' организациите 
лимир Стеваноиич, член на ™°™тс и Коистатираио 
Комисията на Председателство •сдружен . РУ -д- трябва да 
то на ЦК на СК на Сърбияза е чеази.ват досегашните и 
идейно дезстеуванс на^СК рД,.с11т1, на взаимно запозна
културата. Това заседание има РУ средствата па ии-
даЖГцед: замислено> -като °“%“ИТЯ°Издателствата, те- 
потвърждеш^ на статралнн г.остуванмя, побратим

~ ХгЛ*7®&. <&*3?Я63Я6.
ЙЗнЛЛййт' т
кточески опити, то залъ^пи с 1М'йа-събранието най-много 
«риеманс на * кул 'сс говори за издателската дси
предстоящата работа по _У '-аст кряго „ можду.репубди- 
турното сътрудничество канското сътрудничество през
ду: републиките и покраинин. “тр|яите .тодинц' .иаДв'-някол 

раз ' ко значителни съвместни ак- 
Интересни за данните, че 

1976 година

републи-
на интере 

били като: работни иоще някои,
студийни групи, активи, 
деления, събрания на комунис 
тите — които да се създават 
в по-малките или в по-големи 
те производствени цялости за 

на конкретни

от-
ЛЕЛИМИР ФИЛИПОВИ1!

О—-ГГрсв=° 0,="
промишленост 

февруари при 'Ш-ннч “к и членове на
^'"об.Хнкнтп регионална конференция.

прилагането
на СК в Елек 
в началото

секретари 
Секретарка

на
о на разрешаването 

въпроси и проблеми.
от основните заключе 
неотдавна проведеното

на Едно 
пия на
съвещание е, че още по-смело 
трябва да се въРви към ярема 
хването на „посредственици- 

измежду първичните ор- 
а връзките да се

та на трудовите организа- 
биха могли даще го и а 

пи и, които уж
поскат* 'Някаква традиция- 
Естествено, такива мнения 

не са
и съгласие 

И огромно 
низации е надделяло мнението 
да бъдат премахнати всички 
организационни форми на ек 
и общинската конференция- 
Изключение представлява де
легатската конференция в 
лемите ООСТ с повече първич 
нл организации на Съюза на

ла Коне ги 
са сдруже-

Слсд приеманего 
гуцияга и закона 
пия труд Електронна промиш
леност в ниш оеше организи
рана като сложна организа
ция с единадесет трудови ор
ганизации, няколко делови и 
една трудова общсност, с че
тиридесет и шест първични ор 
ганизации на сдружения труд.

ьъв всяка основна организа 
ция на сдружения труд дейст
вуваше и по една или повече 
първични Организации на Съ 
юз на комунистите. В 
основни организации на сдру
жения труд, къдсто имаше но- 

първични организации, 
организационна форма 

.съществуваше Конференция 
на СК. Като по-виоша форма 
на организиране, в трудовите 
организации съществуваха, съ
що така, конференции а по 
градовете, където имаше пове 
че трудови организации бе
ше създадена регионална кон 
ференция на СК.

те„приети тъй като не са 
СК. ганизации, 

укрепват чрез по-голямо анга 
на об-

с Устава на 
болшинство орга

жиранс на членовете
конференции, избращи меките 

ни в тези среди.
Премахнати са и дилемите 

дали трябва да се съЗДават и 
конфе-ностоянни делегатски

по-големите основни
по-

ренции вте.
Въпреки че културната 

мяна е само една форма на ц;ш.
сътрудничество м^еду РСТ<У ' “а %бл„кув^и 47 произведе- 
ликите и покрайнините, I други езикови райони,
е «^забележителната пора ния °т№У? ^ Войво.

ьвяиа гй «Й5ЯЯ*
5^'оправисто на. нарйдите па бройните културни мани-л-Чглй * аг»««лЙЙВ

стойности, беЗ от те все повече губят тясно ре 
гионалния характер и стават 
идеални видове на междурепу 
бликанското сътрудничество 
(от посоченото число 64 пред 
ставления са имали югослав
ски характер.)

Останали са обаче още не-

сдруженияорганизации
ония

вече
като

и
се представи 
културните 
варяне и надделяване на тес 
ните парциални интереси и 

изолационизъм, кой-културен 
то довежда до раждане на ДУ 

самодоволство и шови-
Общо взето, това беше сло 

жна система на организиране, 
с много посредственици 
ду общинските конференции 
и основните организации. Вся 
кл от тези конференции прие 
маше решения, които 
задължителни за всички кому 
шисти. На практика, всичко те 
зи органи имаха повече права 
и политическа мощ, отколко 
то беше предвидено.

ха на
.низъм. Отстранена е всяка ди 
лема, че понятието „прониква 
не" (което е реверзибилен про
цес може да се схване като си 
ноним за „асимилация'’), коя
то е еднопосочна и чидта глав 
на отлика е „затвореност". Из 
тъкнато е, че схващането на 
националното равноправие на 
места все още се изчерпва в циите и тъй нататък, 
правото на развитие на соб- Също се изтъкна, че пробле 
ствена култура, а не развива- мът за носители на културно 
същевременно възможност й то сътрудничество е центра 
задължение за запознаване лен въпрос. Междурепубликан- 
стойностите на останалите на ската размяна не е повече го 

ло задоволяване на политичес 
Досегашното културно сът- км лозунги, но истинското от 

рудиичество между републики- ражение на културните пот- 
те и покрайнините въпреки озбности и желания за взаим 
осъществените резултати още 
не отговаря на културните по 
требности и обществени изис- 
вкваяия- а нейното съдържа
телно богатство безспорно из 
исква нови форми; разговорът 
в двете комисии на ЦК на СК 
на Сърбия показа, че желани 
те .резултати изостанаха там, 
където това сътрудничество е

меж

достатъчно използвани мно
го форми на културен обмен: 
Литературната и Музикалната 
младеж, организиране на пре 
вздаческа активност, по-интен 
зивне сътрудничество между 
ТВ ценгровете и.радио — стан-

бяха

След проведените конгреси 
трябваше коренно да се проме 
ни с дълги години утвържда
ваният стил и начин на рабо 
та, което 
Ниш —

.роди и народности. — поне така е 
не вървеше винаги 

леоно. В досегашните разисква 
ния, според думите на Мирко 
Мишич, секретаря на Конферен 
цията, нерядко се чуваха мне 
ния .отделно от страна на Ръ 
ководствата в ООСТ, дори и 
в трудовите организации, 
не бива да се върви към демо 
кратизация на партийния жи 
вот докрай, т.е., че би трдбва 
ло да се запазят съществува 
щите ръководни тела на Съю 
за на комунистите, на равни

в

но опознаване.. За да бъде 
тази размяна наистина всестра 
нна, нейното . тежи-ще трябва 
да се пренесе на основните 
организации на сдружения 
труд. Планираната црограма на 
междурепубликанска размяна 
в ООСТ трябва да бъде един 
от ключовите въпроси на ор 
ганйзираката акция на СК 

къде- във всички първични органи
зации. 3. С.

Трудещите се и гражданите искат още по-пълна демократи
зация на партийния живот

комунистите, а дадена е сюг 
жестия тази конференция да 
има свое представителство за 
Зарад „запазване" на единните 
интереси на Съюза на кому 
пистите и работническата кла 
са в големите ООСТ, където 
поотделни структури са могли

катотруд с председателство 
„пазач на единните интереси'1, 
защото, както бе

че
изтъкнато.

в едно основна 
трябва да съществуват единни 
интереси на всички структури. 
Ако пък се появят 
тенденции, тогава за поотдел 
ни или групови интереси, . с 
които всяка първична органи 
зация на Съюза на комунисти 
те трябва да излезне накрай 
без „помощта" на конференци 
ята или председателството.

организация

различнисхванато декларативно, 
то не е имало инициативи.

да наложат своите становища. 
Комунистите в трудовите ор
ганизацииКомунист най-често са пред 
лягали акционни конференции, 
които да се свикват отвреме- 
навреме и да обсъждат реди- 
на проблеми от самоуправи- 

споразумяване по 
сдружаването на основните ор 
ганизации в трудова

Председател на Издателския съвет за 
всички издлния на вестник ..Комунист“: 
л-р Антов Вратуня.

На Издателския съвет на „Комунист" 
за Сърбия: Мария Тоцорович.

Изпълняващ длъжността директор и 
гладел и отговорен редактор па всички из 
дания на ..Комунист“: д-р Здравко Леко
вич.

телното Заключено е, че не са не 
обходим и постоянни 
телства на конференциите и 
друпи акционни форми 
свързване, по простата причи 
на, че ако не съществува по 
стоянна конференция, не мо
же да съществува и постоянно 
председателство. Ако пък в по- 
големите

Адрес па редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс п, телефони: 
грала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Бул-евард Ленин 
627-793.

Издава: Издателска 
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
па хърватскосръбски (кирилица и латини 
та), на словенски, македонски и албански 
“ * съкРатеии «здзпня на български, уп 
език ' “““«‘“И“’ румънски и русииски

цен- председа-
органи-

зация. Също така и на регио 
нално равнище отвреме-навре 
мз би се

6, телефон на

организирали тема 
тични конференции и решава
ли проблеми от

трудова организа-

по-широк ин 
теоес за всичк& комунисти 
града. Преди тези конферен 
ции да заседават, за 
лите биха решавали

в
Редакция па техно-икономически

Т*ч. Слободан Клякич, 
ОСрад Кович, Йово

материа-
^ първични
те организации на Съюза 
комунистите, а на конференци 
ята само биха се съгласували 
становищата и приемали 
поръки за действие

цялости се окаже нужда за 
координиране на действията 
на всички комунисти, най-под 
ходяща форма за това е кра 
тък оперативен договор на 
организации на СЪюза на ко
мунистите. Всяка друга форМа 
би могла да прерастне в ня- 
какъв малък комитет

Излиза наРасгко Йовс 
Михайло Ковач,

. Мкл,^.'0,вИу;с.Вв~« 
Секретар ■■ редакцията

■ петък.
от Л У-а3 “а “"““а01*™ па Републиката 
е отлио^ Г??" 1964 го*ива. „Комупист“ 

ОРД^п пародпо освобождение, 
22 Деквмври 1974 с Оопен 

братство . единство със златен велец

пре-
Боена Аиту-

Покрай тези 
ми най-често

акционни фор 
се посочват и

и цен
тър на сила.



РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ ЗА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА

желанията в съзвучие с ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
^ Аряова да се ускори,

* и
^ ГдЖОРДЖЕВИ, 

у д едател на Стопанската камара на СР Сърбия.

изпълнителен с^ьвет за ревизия 
изтъкнато, че изграждането на едни о- 

а на други да се отсрочи.
най-сериозно да се разчита 
на така нареченото насочено 
пестене, което както каза 
той, ще представлява извест 
но обременяване за банките 
но при правилна организация 
на спестяване, ще може да 
бъде от голяма полза.

Повечето от 
изтъкнаха, че ще е необходи 
мо до крайни предели да се 
инсистира към слмоуправител 
ното сдружаване на труд и 
средства в рамките на възпро 
изводствените цялости като 
по такъв начин се прокарва 
пътя на по-правилно и по- 
пълно икономическо използва 
не на стопанските обекти.

дискутантите

председа-

Зам. — председателят на 
Републиканския изпълните
лен съвет Радое Стефанович 
подчерта, че този качествен 
завой в инвестирането вече 
представлява ревезия на сред 
носрочните развойни планове 
на СР Сърбия, но той счита, 
че с цел да се защити възгшо 
изводствената способност на 
стопанството такава мярка е 
необходима.

СЛЕД ясно 
ществени 
ластта на

утвърдените об 
определения в об- 
потреблението, Из- 

съвег на Скуп 
щината на Социалистическа 
република Сърбия раздвижи 
тези дни широка инициатива 
на допитване във 
щите
сти на Републиката 
останалите
тически общности и 
ния и сдружения
ИЗПЪЛНИ
текущия

предложените основи за 
ждаване обема и 
на участие на 
във влаганията в настоящата 
и идната година, които пред 
ложи Изпълнителният съвет, 
недвусмислено бе подчерта
но, че общите изисквани* зна 
чително надминават материал 
ните възможности и че е не
обходимо да се 
визия на неизпълнените 
гания.

утвър 
динамика 

Републиката
трябвало да дойдат под въ
прос и някои други стопан 
ски области и предложи да 
се потърсят източници в ор 
ганизациите на сдружения 
труд общо постите задълже 
ния.

пълнителният
Подчертано беше, че това 

становище трябва да остане 
като основна насока и в пред 
стоящия средносрочен разво
ен период.

връзка с об 
възможноматериални

Мнозина от участвувалите 
в разискванията подчертаха, 
че изграждането на поликли 
ничен център в Ниш трябва 
да започне според предвиж 
даиията, защото щетите пора 
ди лошите здравни услуги и 
за трудовите организации, и 
за населението, са големи.

ведно с 
обществено-поли извърши ре-сдруже 

труд да 
задълженията си от 
средносрочен план.

вла

В дневния ред се намериха 
и редица възлови въпроси и 
инвестиционни програми в Ре 
публиката и беше

Зд тази цел, 
поредицата която ще послед 
ва в цялата Република, беше 
проведено разширено заседа
ние на Председателското на 
Скупщината на Междуобщич 
ската регионална общност в 
Ниш, в което участзуваха и 
представители на Регионална 
та камара, междуобщински 

обществено-политически 
организации, Ншпкият узшвер 
ситет, делегатите в скуп щк ни 
те на СФРЮ. директооигс на 
отделни организации на сдру 
жения труд, банките и Слу 
жбата нд общестзеното счето 
водство, както и представите-' 
ли на регионалните самоупра 
вителни общности на интере 
сите.

като първо в
казано, че 

в рамките на вече утвърдени- 
програми с предимегво, 

трябва да се вземат в пред 
вид ония, за които същесгву 
ва обществен интерес в тази 
обществено-политическа общ- 

че осъществяването им

те
Синиша Стоянович, предсе 

дател на Регионалната стопан 
ска камара, определяйки бъ 
дещите задачи на Републи 
ката в региона наблягаше 
към таканаречената дисперсия 
на стопанските обекти, ВЛА
ДИМИР Г1ЕТРОВИЧ, председа 
тел на Общинската скупщина 
в Ниш е на мнение, че голямо 
внимание трябва да се обърне 
и на дисциплината, с която се 
изпълняват поетите задълже 
ния при осъществяването на 
капиталовложенията.

ност,
трябва да се ускори л ония, 
които могат (или трябва да 
се ускорят) ще почакат за о- 
ще няко* година.

те

Беше казано, обаче че вси 
чки предвидени капиталовло 
жения представляват интерес 
за Социалистическа ре1гублика 
Сърбия, но ни сдруженият 
труд, ни бюджетът на репуб
ликата не могат да минат без 
по-сериозни последстви* да 
издържат такова обременя 
ване, и затуй е нужно да се 
извърши по-широко междурс 
гионално допитване зарад 
довеждане в съгласие на же 
ланията и възможностите.

яке*
Жилищното строителство ще се увеличава

ПЕТЪР СТАКОПИЧ ПРЕДЛОЖЕН ЗА 

ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СФРЮ

В разискванията участвуваха 
РАДОЕ СТЕФАНОВИЧ, зам. 
— председател на Изпълнител 
ни* съвет на Скупщината на 

Сьрибя и ДЖОРДЖЕ ЯН 
КОВИЧ, зам. председател на 
Стопанската камара на СР Сър 
бия.

ПРЕДИМСТВО НА САМОУ- 
ПРАВИТЕЛНОТО СДРУЖАВА
НЕСР

В продължение на разисква 
нията, ДЖОРДЖЕ ЯН КОВИЧ 
напомни, че е необходимо да 
се обърне по-голямо внимание 
на инвестиционните програми, 
които да донесат по-голяма 
акумулация, а при обезпеча 
ването на средства трябва

В изказването см ДОБРО- 
САВ ПЕТРОВИЧ, зам. предсе 
дател на Скупщината на Меж 
дуобщинската регионална об
щност в Ниш, изграждане го 
на автомагистралата „Брат
ство-единство” и единната 
електроенергийна система и 
водно стопански обекти, не би

ството на СФРЮ от СР Сър 
бия в предстоящия период, 
изтъкна между другото пред 
седателят на Републиканската 
конференция на Социалисгиче 
ския съюз в СР Сърби* Дра 
го мир Милоевич.

(От 1 стр.)
Тази инициатива другарят 

Тито неотдавна подкрепи и 
Председателството на ЦК на 
СКС, както и кандидатурата 
ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ да вле
зе в състава на Председател

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА — 
ОТ ИНТЕРЕС И ЗА РЕПУБ
ЛИКАТА

В твърде 
разисквания.

съдържателните 
оснозани върху

освобождението от английска 
та зависимост. Държавата ста 
ва веднага член на Арапска- 
та лига, по-късно член 
ООН и необвързаните страни.

СТРАНИ ЗА КОИТО СЕ ГОВОРИ

КУВЕЙТ - БОГАТИ В ПУСТИНЯТА на

наЕдна от преокупациите 
правителство на Кувейт 
как да се запази този стан
дарт и тогава когато бъдат 
изчерпани резервите на неф
та. Затова сега се работи мно 

изграждането на инду

е
манците. Тогава отворите биПовърхнина ям държавата 

която се граничи с Ирак, Са 
удийска Араби* и Персий
ския залив, изнася 17 818 ква 
дратгии километра. Това 
предимно равнина или вълну
ваща пустиня с 110 НЯКОИ ПЛЯ 
11ИЙСКИ гребен висок до две 
стотип метри.

В страната няма релси, ни 
то извори вода за миене, но 
вода
Получава се чрез дестилация 
или дестилация на морската 
вода.

Жителите на Кувейт са ара
би, с мчосулмаиско всроионо- 
ведамие. На огромно простра» 
сто сега там живеят около 
милион, с около шест хиля
ди долара годишен приход 
по жител, числят се към най- 
богатите жители в света. То 

е положението благодаре 
ние от приходите от нефтът 
и домакинска употреба 
средствата, които получават.

Петролея в тази страна се 
появил през 1938 година ко
гато на юг потекло „текущо 
то злато”. Производството на 
нефтът е прекъснато по вре 
ме на Втората световна пой
на, за да я не ползпат гер-

от суха пърст, а сега чудес
но се чувствуват в супермо
дерни сгради, с уреди за за- 
топляване. На разположение 

най-съврсмонши каби 
Училището с безплат- 

и облек

ЗА ЕМИРАТ Кувейт, негови 
тс жители, и многото негови 

от света, казват,
ли закрити за да се пуснат 
отново през 1946 година.

н стопан- 
който с

посетители 
че действително с чудо. Още 
преди двадесет години учени 

и техните преподавате 
се през цялата го

Тогава започва
е го на

стриални бази, които ще на
стъпят вместо евентуално из
чезване на нефта.

ски* просперитет, 
допълнен и с политическия. 
През 1961 година Кувейт ста

са им и 
пети.
но, както и храната 
лото на учениците.

цитс
ли потили 
дина в училищата построени

ва независима страна след

Наши работници на 
кувейтските строежидомове.имат всички

ра. В момента белград
ския „Енергопроект” 
строи комплекс прави- 

сгради в стой 
.милиона

Кувейт заема значи
телно място в общите 
икономически отноше 
ния на Югославия със 
страните в развитие, а 
перспективите за разви 
тис на стопанското съ* 
рудиичество с тази при 
ятелска страна са благо 
приятни.

Най-зажен вид на 
сътрудничество са инвес 
тициоините влагания- 
На строежите в Кувейт 
работят югославски ра 
ботници от 1967 година

Стойността на досега 
извършените работи из
нася 500 милиона дола

тслствени 
ност от 175 
долара. В рамките на 
стопанското сътрудни
чество трябва да 
има предвид и кувей
тски* заем за изграж
дане на 
нефтовод. В 
са преговори за изпъл
нение на повече проек
ти от енергетиката и 
низкото строителство, а 
и опитват се възможнос 
ти за създаване на сме 
сени предприятия-

се

югославския 
момента

ва
па

постигнаха световно равнищеВ строителството
СТРАНИЦА 3
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акценти

ХЕ СЪОБЩЕНИЯ
СЪВЕТ НА ОС В диИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ коитоЗАСЕДАНИЕ НА 

МИТРОВГРАД

РАЗГЛЕДАНИ РЕДИЦА 

АНТУАЛНИ ВЪПРОСИ
Общинската скупщи

Признания, 

задължават
НОВИ ТЕЛСФОННИ 

ПОСТОВЕ
и следващите Г0Л™1С "

Кабушпмшка община ш * 
„0,ше да се разрешава един 
пипани-! наболял в-ьнрос
дГр“ 'ш« ™ «лсрафо-пощеи
оките съобщения. шщ,,

Попечето от 30-1С оишща 
адмат телефонни аръзми 
бушница, а в някои и разда 
нането на. пощата става само 
двд пъти о седмицата, —°

° шй-нанред ще ос пристъ- 
к-г м разрешаването на про 

Олема с телефонните с-ьобще 
В окоро премс ще Оь- 

ноли телефонни1 
като същевременно

позации ина 3 фе-СЬСТОЯЛОТО сс 
вруари т.г. за“л‘™“® 2бш»ш 
пълнителния с““” мимнтров ГК-ПТ'1 скупщина и ДЦЛШ1У
град ПОД председателството
Ш ИВАН ДЕНЧКВ разгледа
п обсъди няколко валиш и а 
“ ООЧ>Д тяьрде актуални оо- 

стопански и кому-

В края МИ'димТитршпрад шшучи' преходно- 
ториална отбрана « Д»"» Р сРтова „ общината бе 
то знаме на Регион - „ региона. Иа регио-
'■ровъзглассна като 22 декември - Деня
"ГюНА^ваТнодчертаио.

Из- лаНа заседанието също така
бЯХа меж^които^аа.ужаиа
особено място решс1«*т0 ” 

белия хляб

НИЯ»

-'-Яямгкйь-
амомента 

тесгвени,
нално-битови въпР0СИ-

Преди всичко членовете на
Изпълнителния сьве^м??данс даха отчета но провеждан 
на обществения договор за 
на ш размера на

общо и съвмест 
1978 го

ска 
ни на
7а^Щт"о “ама), за полу

-раГ«

и чеАя 6 Дни- (Ю-10 гРа“а ' 
Това решение напълно е сш 
ласуваио с решението «а Из- 
пълнителния сЪ‘оет на '
за начина на утвърждаване 
цените на хляба, прието 
коая на миналата година.

Разгледани бяха и въпро
сите по определяне мястото за 

детска градина, из 
универсален

ВсичПризнание
просветата

тези признания 
областта на

пи
ки
специфично значение, 

конституция
за дейност за

ния.
дат открити 
постове, 
сс извърши и реконструкция 

пощенската станция а ьа 
бушница.

Във Велико Боиинцс и 
ци към съществуващите 
щенски станции щс бъдат 
приключени около 120 теле
фонни постове, като съШ^врс- 

се извърши и ре кон
на сградите, в кои 

поместени пощите.

ПО-ГОЛЯмоотбрана на страната.иманашата 
то сс касаеограничаване 

средствата за 
но потребление през

От изнесените данни и 
на участниците 

съвмест

се състоя

бе изтъкнато, че в Димитров 
ое членове пред

на Един
още едно регионално 
писани договорите с
гион 
градска 
приятията

Звопдина.
разискванията

че общото и 
но потреблениесамоуправителните

на интересите,

и НО
това
най-масово

личи. Ниш и при 
община

и отделни лица.
не е надвиша станаха

обно, а
щНОСТИ
които се явяват 
ства да ги върнат, като 
това тези средства се отстъп 
ят на самоуправителната общ 
*ост на интересите по ооцн- 

защита, при която се 
на средствата, 

съвет съ-

при община, 
един-

време характеризи-
Обществено политическите оргаш.-

и отделни лица. Касае се ла 
^ области. Такова мнение 

• на общината ьо

строеж на 
граждането на 
магазин и ДРУ™ въпроси.Изпълнител-

в Димитровградска
са разбира се

повече сред 
при

мегпго 
струкция 
то са ---

В оело СтрелъП ше се строи 
нова телеграфо-нощеиска цеи 
трала с 60 телефонни поста. 
В тези районни центрове ще 
ое подобрят телефонните съ 
общения и с останалите села.

Според първите 
общата стойност за рекоистру 

телеграфо-пощек • 
съобщения в Бабушии

Тези активности 
изтъкваме

които в
нарочно, не 

последнокоито 
стесните, 

рат работата на
заасИ“ш.шдейн„ГГва всички 
"и неотдавна и председателя^^,,

Борисов в интервю ,,а в- " Р

Членовете на
съвет се запознаха и с 

по осъществяване иания
анализа 
развойния план и въпросите 
на всенародната отбрана.

* В заключение ще изтъкнем 
че след няколкочасово разис
кване по посочените въпроси 
същите ще бъдат представа 

делегатите в Обхцилскг 
разискване

ална
явява ндеостиг 

Изпълнителният
шо така обсъди отчета
представителните разходи и 
разходите по рекламиране и 
пропаганда. Въпреки че бяха 
изнесеш! данни за деветте 
месеца на миналата година, 

участници в разисква 
необходи- 
на всички

по рис
Признанията, които общината п°р^™°съ™°ре 

организации получиха в п о е те ках0 пример 
менно много и “е .^НУ^ в своята работа щс
да ПОСЛУГкТсимум старание за изпълнине на годиш-

изчисления,

пикцията на 
ските
шка община ще сс изразход 
ват около 30.000,000 динара

ни на
та скупщина на 
и приемане на съответни ре- внасят 

пите планове.всички
нията подчертаха 
мостта от пестене 
равш1ща :

Б разискванията по
на обществено-иконо-

шения- М. А.Ст. Н.
Това особено е важно да се подчертае^ в годи-

когато чествуваме бо год^.шш.яг юбилеи^ш
комунистите, ръководител ателств0 
победи в социалистическото строителство.

Б. Н.

и по всички поводи.
прог- БОСИЛЕГРАД пата 

юза на 
акцииКак да се подобри работата на 

обществено-политическия съвет
рамата
мическото развитие през нас 

година и развойната 
сто-тояшата

програма на „дребното 
палето" бяха изказани забе
лежки за реалността на пла
нирането. Тъй като планът е 
дял от средносрочния 
необходимо е да се направ
ят поправки и да се съобраз 
ят с реалните 
на общината.

Не с по-малък интерес чле 
новете на Изпълнителния съ
вет обсъдиха и отчета за мате 
риалното и социалното поло
жение на участниците в 
НОВ-а (Народоосвободителна- 
та война), като се застъпиха 
решаването на проблемите 
на бойците да бъде грижа нг 
съвместно действуване на бор 
ческите организации, общес-

В Босилеградскд община се 
обсъждат тезисите „Актуални 
въпроси във връзка с действу 
валето на обществено-полити
ческите

ставители на Обществело-поли 
тическия съвет при ОС в Бо 
силеград. Бяха изнесени ре
зултатите от досегашния опит

работата на този съвет, на 
брояващ 194 членове, докато 
в предишния състав на Скуп 
щината бяха само 15.

Листата на делегатите в то 
зи съвет е съставена на Коор 
динациониата конференция 
на ССРН да бъдат излъчени 
5, от ОК на СКС 4, от ОСВ 4, 
а От организацията на Съюза 
на бойците и Съюза на соци 
алистическата младеж по 3 де 
легата и т.н.

В резолюциите на XI кон
грес на СЮК и УШ-ия кон
грес на СКС, решенията на 
синдиката. Съюза на социално 
тическата младеж. Съюза на 
бойците и съответните доку
менти на Социалистическия 
съюз във връзка с конкрети
зирането на задачите в по-на 
татъшната дейност в действу
ването на делегатската систе 
ма и демократизиране на си 
стемата на социалистическо 
самоуправление.

Голям принос в разясняване 
то на тези въпроси представ
лява книгата на др. Едвард 
Кардел „Насоки на развитие 
иа системата на политическа 
та система на социалистичес
кото самоуправление".

Трудещите се и граждани 
те в местните общности и 
организациите на одружения 
труд избират делегати в три 
те съвета на Общинската скуп 
щина.

В член 268 в Статута са 
внесени компетенциите на Об 
ществено-политичеокия съвет.

От досегашния опит е извее 
таю, че делегатите на Общес 
твено-политическия съвет не 
достатъчно консултира 
те делегации по въпроси, зп 
които се разисква на сесиите 
на Общинската скупщина.

Б. Костадинов

план,

ДОЛНО тлъминосъвети1', 
от Координационния комитет 
при републиканската конфе
ренции на ССРН и Обществе 
но-политическия съвет 
Скупщината на СР Сърбия.

Споменатите тезиси

изготвени ввъзможности

Семинар 8а деяегати 

и дрлегации
при

тези
дни, бяха предмет на внима
ние на координационния ко
митет за африрмация на де 
легатската система при ОК
на ССРН. като в него взеха
участие и представители на 
Общинската скупщина и предтвено-политическите органи-

обществено- 
сили з района.

на всички 
политически 
В заключение -на работата на 
семинара бяха изнесени и ня 

досегашната

ТЕЗИ ДНИ в Долно Тлъми
но се проведе семинар за чле 
нове на делегациите за обще 
ствено-политическия съвет в 
Общинската скупщина в Бо
силеград, скупщините на са
моуправителната общност на 
интересите и ръководствата 
на обществено-политически
те организации — Съюза на 
ко м угоI стите. Соди а л и етич е с-
кия съюз. Съюза на бойците 
и съветите на местните общ 
наспи. В него участвуваха 
представители на селата Го- 
леш, Жеравино, Бистър, Яреш 
ник, Караманица, Горно и 
Долно Тлъмино и Назърица. 
Изнесени бяха следните сказ 
ки: Действуването на делегат 
ската система и местната общ 
ност и нейните органи.

Обсъден беше и плана за 
стопанско и обществено раз
витие

та
И1ВВИЛсШ0 ^|иир^иш|
У̂‘ опити откои

дейност на делегациите и де 
легатите и критикувани допу 
снатите слабости и набеляза-Първо пред своята къща... ни мероприятия за по-успеш 
на дейност занапред.

През тези зимни мни, когато често натрупалият 
започне да се топи, и без много да му мислим, 

веднага обръщаме телефона и викаме другарите от 
комуналното — да почистят снега, че „щяла да ни 
отнесе вода" или да ни причини други щети.

Вярно е, че водата, от топещия

Б. К.сняг

се сняг може 
да ни нанесе щети. Също че и комуналното трябва да 
се грижи за почистването на онега от улиците...

Но дали само то може да стигне?
Къде сме ние като съзнателни 
Нима ще чакаме комуналното 

под нашия праг, а ние да гледаме 
или пък да излезем и да 
връзка с извършената работа.

• Трябва да си припомним, 
трябва да вземем лопати 
та къща, да почистим

граждани 
да очисти снега 
през прозореца, 

правим забележки във
152 !шим I

че щом навали ендг, 
и задружно, всеки пред своя- 

тротоарите.
Първо трябва да почистим пред своя плат а 

след това да хулим комуналното, че не почистило 
сняга от улиците. А ако се наложи - не би трябвало 

много да се убеждаваме: и сами можем да помогнем.

на Бооилеградска общи 
на^ през настоящата година, 
действуването на обществено- 
политическите

I ш\организации в 
местната общност. Направен 
беше и преглед на междуна 
родното положение 
ността на нашата страна.

\
Ш\

и а ктив-
&:>чсвои

I
Изтъкнато бе, в заключе- 

ние, че занапред ще бъде мно 
го цовече от досега, да се 
осъществи съзвучие в дейност
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П0Х°Д’ УВЕНЧАН С ПОБЕДИ
“® 1или и правехме усили* 
^.«преодолее кървавото 
мшало и да се забравят 
менага, когато в този кцал 
шистВ™а “а вългаРвките фа-
злолеиг? вършани кланата и злодеиства, грабежи и у0ий.
"Ва "ад Мирното население когато нашите предци са 
взимали на прицел. За жалост 

*“а Ллат!Ювич _ нашите 
тан™ Я ИЗЛезоХа кратки. Ос танки от старите схващания
и ефанска България"•и днес се повампирясват и раз 
криват живи рани у нашите 
хора, които бяха готови да 
забравят историческите не-

ПкВв— И ВМеСТО да бь«вм

зам.-председател на 
щннеката 
ССРП в 
тели на

но и социално освобождение, 
за братство и единство на 
всички наши народи и народ 
ности. Бригадата е създадена 
с кадри без военни академии 
и училища, без фабрики за 
оръжия и съоръжения, без 
складове с боеприпаси и му 
ничии, без чиято и да помощ 
от страни, Най-голямата шко 
ла беше всекидневната бойна 
практика и политическата ра 
бота по време на отдих, най 
голямото богатство на брига 
дата беше желязната вол_я и 
решимост на всеки боец да 
се бори докрай, а това нещо 
изникваше от идейната им и 
класова насоченост. Резерви
те за снабдяване бяха в на
рода, който безгранично оби 
чаше своите бойци, а оръжи 
ето отнемаше от неприятеля 
и го насочваше срещу него, 
— напомни Златкоаич.

Междуоб-
конференцияЛесков ац,

чър"а ТраваеЛ™а“™1цТНьИе 
ла Паланка, Пирот и
ровград и множество гоеги 
“а площад „Освооождение ' 

пред около 4 хиляди души 
първияг комендант на^едма 
сръоска народоосвободителна 
бригада Джуро Златковщ, ог 
ново извърши преглед 
преживелите бойци а 
това произнесе реч’ в 
между другото изт-Ькна:

— Въстанието 
дина от Бабичка 
планина

на врепредстави

/лимит

на
след

КОЯТО
Петър Стамболич и др. ръководители и гости на трибуната

— Настоящето наше търже 
ство не е само място, от кое 
то изтъкваме своите успехи и 
победи, то е удобен случай 
и да посочим необходимост
та от по-нататъшно развитие 
и тачене на светлите тради 
ции от НОБ, да поръчваме 
на неприятелите на нашето 
социал и сти ч еско 
телно общество, че под визи 
онерското водачество на дру
гаря Тито и СЮК сме единни 
и готови да строим и защи 
щаваме нашето велико дело.
Известно е, че ние повече от 
когото и да било на света, се 
борим за опазване на светоь 
ния мир, но никога не прие 
маме диктуван мир, и мир 
на всяка цена.

през 1941 го 
гора и Сува 

подчерта Златко- 
— се разпламтя в ЦъРна 

трава и Лужница, а това бе
ше наи-чувствителната 
тория за българския 
тор. Новоосвободената 
тория в крайграничния 
въпреки огромните вражески 
офанзиви, и невижданите звер 
ства на българския фашизъм 
никога вече не бяха загубе
ни за югославските 

Напротив,
офанзива населението

човек, гражданин, самоуправи 
тел. Значи отговорът е в на
шите хора, в .организираните • 
субективни сили, предвожда
ни от Съюза н комунистите, 
в укрепването на социалисти 
ческата самоуправителна сис
тема и делегатските отноше 
ния, в укрепването на нашите 
конституционни институции и 
в подготовката им за най-ефи 
касно действуване в система
та по обществена самозащи
та. С други думи, проблемите, 
възникващи от всекидневната 
практика, а които враговете 
се опитват да използват за 
разширяване и драматизира- 
не, най-ефикаано ще се пре
махвах чрез самоуправителни- 
те механизми, там където се 
развива животът: в ООСТ, в 
местните общности, по учи- 
лиша и учреждения и друга 
де, при максимално и пряко, 
ангажиране на всички труде 
щи се хора и граждани, всич 
ки субективни сили 
със Съюза на комунистите, — 
изтъкна между другото Гюра 
Златкович.

творци на 
щастие с бойните 
България,
отдалечаваме, а нашите 
телски връзки се 
ония хора, чиито сърца бяха 
тежко ранени още 
време изразяваха известно не 
доверие към боевото единст
во с българите, и'сега лику
ват, че са имали право, 
то са ни

общо 
другари от 

ние все повече се
вич

тери-
окупа-
тери-

прия 
скъсват. А

по оновЯпояс
В продължение на речта си 

Бюра Златкович, между друго
То ПОСОЧИ:

— В състава на 23 сръбска 
дивизия Седма сръбска бри
гада влезе на 5 юни 1944 го
дина. Почетното си звание 
УДАРНА спечели след успеш
но извършените военни дей 
ствия в Източна Сърбия, осо 
бено след унищожаването на 
българския фашистки бата
льон на Рудник и четничес 
ките съединения на Буковик

Най-скъп спомен от военни 
те дни на бригадата е ПРИЗНА 
НИЕТО, отдадено от Върхов
ния комендант, за геройокото 
държание по време на Бел
градската операция. ПОХВА 
ЛАТА на коменданта на Вто 
ра армия на бригадата беше 
още едно велико признание за 
разгромяването на вражески
те крепости при Грачаница 
Високото военно отличаниз 
НАРОДНИ ЗАСЛУГИ И БРАТ 
СТВО И ЕДИНСТВО, разкрас 
ява знамето на Седма сръбска 
бригада.

Бойният път на бригадата, 
чиего основаване чествуваме 
— каза Златкович — започна 
в схватки с българските оку
патори и продължи чрез бо 
евете против неприятелите 
от всички видове през Сър
бия, Босна и Херцеговина, 
Хърватско и Словения — до 
пълното разгромяване на гер 
мано-фашистките пълчшца и 
техните съюзници.

самоуправи

кога
предупреждавали 

че „на българите на бива да 
се вярва". Ние това 
не им одобряваме, но 
си задаваме въпрос 
този, който в България доп
ринася за лошото настроение, 
прави ли се това в името на 
държавата и нейната поли-

партиза- 
след всяка 

Цър
на трава и Лужница все по-ор 
ганизирано подпомагаше На- 
родоосвободителната
така че през лятото на 1942 
година наново

ни.
и днес 

сами
в

кой е
борба.

създадените 
партизански отряди (по-рано 
значително намалели) Бабиш- 
ки и Вран ски 
отряд, а в началото на 1943

Борбата за мир, значи съ
щевременно и борба за паци 
онално и социално овособож 
дение на всички народи на 
света без оглед на раса, голе 
мина, обществено устройство, 
или за различията в мнения 
та за силите и лагерите. На 
шите противници трябва да 
знаят, че в справедливата бор 
ба малките народи могат ус 
пешно да се противопоставят 
на великите сили, не щадей
ки сили и материални сред 
ства, ако това изискват нацн 
оналните интереси. Впрочем, 
нима нямаме такива примери 
в по-далечно и по-близко ми 
нало, нима чуждият опит пе 
са поучителен пример, още 
повече, ако се има в пред 
вид всекидпевният въоръжен 
м психологически натиск нз 
великите сили от една и съп 
ротива на нродите От дру
га страна.

Най-успешно и най-деб 
ре ще възпрем всички враго 
ве ако в центъра на внимани 
ето винаги имаме трудовия

партизански

и двата присъединени към 
Втори южноморавски отряд, 
който ежедневно действуваше 
между Пирот и Куманово, 
придобиха симпатиите на на
рода и укрепваха и расте- 
ха. От тези два батальона. 
Лужнишкия и Църнотравския. 
и от организираните тилови 
работници, беше създадена 
Се^ма. сръбска бригада, изтъ 
кна Златкович.'

начело

След това с бурни овации 
и аплодисменти бе приветству 
вана телеграмата до другаря 
Тито, която прочете четвър- 

Миряна Вуй-токласничката
чич.

Делегации на Съюза на бой 
ците положиха венци на Съю 
за на бойците в Бабушкица 
и Любераджа. В предобдени 
те часове младежи и девойки 
от Църна трава и Бабушни- 
ца организираха партизански 
марш „По пътя на Седма 
сръбска ударна народоосвобо
дителна бригада" по маршру
та: Камбелевац — Радинци — 
Любераджа и Църна трава— 
Я буковик — Любераджа.

ТРЪНЛИВ И СЛАВЕН П*ЬТ

Говорейки по-нататък за 
растежа на отряда и действия 
та му в този край, Златкович
продължи

— Значи, Седма сръбска 
бригада израства на територи 
ята на тези печалбарски об 
щини и в сърцевината си 
съдържаше най-революционно 
то и нй-хуманноз о, с което е 
проникнато населението в те 
зи краища, отвинати известно 
по свободолюбивите си и въс 
танически традиции, 
сръбска бригада даваше гол
ям принос към подобрение
то на културно-просветния 
вот, дори и при условия на 
неприятелските офанзиви. Ор-

подпомагаше

Матея АНДОНОВОТ ПОБЕДА В ПОБЕДА
Седма В 117 по-големи военни 

действия, Седма сръбска бри
гада не претърпя пито едно 
поражение, а нейните бойци 
знаят само за победи. Когато 
се отбраняваше — беше упо 
рита, когато минаваше в на 
падаиие 
ма. В неприятелските докла 
ди се посочва, че това е би 
ла тВъРда и нссъкрушима нар 
тизаиска част, с която никой 
не може да излезне накрай. 
А нейните бойци днес с гор
дост казват: „Нека служи за 
чест на народа, ог чиито ре 
довс поникнаха тези бойци"!

В този тържествен момент 
— продължи Златкович — не 
принудено изникват спомени
те от НОБ и революцията, 
нашите сърца са изпълнени 
с гордост, защото човек, за 
кърмен с традициите от слап 
ното минало и със социалис 
тически патриотизъм не мо
же, а с пълно сърце да не 
изкаже Дълбока признател
ност, както на народа от то
зи край, така и на всички на
роди в нашата страна, през 
които мина Седма сръбска 
бригада

Ж11

ганизираше и 
да се създават нови партизап 
ски части, установяваше и раз 

народоосвободителна 
полагаше основите

беше нсудържи-

виваше
та власт, 
на революционното преобра
зование на този беден, 
честен и справедлив въстана- 
чески край.

Като се спря въР*У значе-
партизанските

Седма сръбска бри

Г, Златкович говори на 
митингано

тика, или това пък с злоуно 
треба на нечий авторитет? 
Във всеки случай, ние бойци-' 
те, трудещите с(1 гражданите 
и нашата младеж, не можем 
да се примирим със зловред 
ните проявления, на който и 
да било и по който и да би 

въпрос, ако това е иасочс 
но към унищожаването 
онова, което е платено с бор 
ба и вековни жертви.

Защищавайки историческа 
— •изтъкна Златко- 

— ще се борим зд про-

нието, което 
отряди на 1 
гада изиграха зъв зръзка с 
развитието на народоосвоооди 

движение в съседна 
България, Златкович напом-

Участшщите в похода ,,по следите па VII сръбска ударна 
бригадателното

ло ----- й адНИ: ИЛ— Църна трава и Лужница, 
Седмаа по този начин и 

сръбска бригада, оказваха гос 
тоириемотво на съратниците 
си от България, даваха им 
професионална и материална 

подпомагаха съЗДаяа 
нето на партизанските 
на тяхната територия, твърдо 
убедени, че това ще бъДС 
принос към общото дело. ю 
ва беше наше интернациюиа 
листическо задължение и до
бросъседски дълг н не се раз
кайваме, че правехме така. 
Водени от гениите Тито и ди 
Митров — подчерта Златко
вич — ние бойците обединява*

истина,
вич
дължаване на приятелството, 
което започнахме през НОБ 
и революцията. В противен 
случай, бихме оставили тежко 
наследство на поколенията 
— каза ораторът- 

— По своите убеждения — 
продължи Златкович — бойци 
те—печалбари бяха в строя 
на Титовата революционна 

и в този строй ведно

помощ, части

каза Златкович.

Спирайки се върху необхо
димостта от по-нататъшно раз 
витие и тачене на светлите тра
диции от Народоосвободител- 
ната борба Златкович напом
ни:армия

водеха борба и за иационал Привет на знамето на бригадата
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ОБЩИНАСТОПАНСТВО" В ДИМИТРОВГРАДСКА
„ДРЕБНОТО

Необходими са повече грижи
Сериозно затруднение пред

яЙдаГи *‘абата '"'"за'
оъоръжаинрет, Цените И “ 
наятчийетките произведения 
са под обществен контрол и
СС съобразяват е увеличени.
на цените на възпроизвод- 
стаените материали, кому
налните услуги и ДРУ™ 1)ги
ХОДИ. ,,г.

Не по-маловажно е и оо 
стоятелството, че редица за 
наятчийоин услуги оказва! 
заетите в промишлеността 
като през свободните си ча
сове но тоя начин осъще 
стаяват допълнителни дохо-

цялостна обществена 

системаганизации:
— занаятчийски °^®низа0

труд п0 
заная

САМО ЧРЕЗ ВСЕ 
СТРАННА
ИНА ПОМОЩ ...ДРЕБНО 
ТО СТОПАНСТВО БИ 
МОГЛО ДА СТАНЕ ДО
хопен стопански 
ОТРАСЪЛ - ЗАКЛЮЧИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪ
ВЕТ НА ОС

"аД-оГГуж^с"

з^т^йоки производствени
организации:

_ организации на сдруже 
труд от областта на про 
^ с работа-

на донася решаваща крачкв 
" на самоуправ

на стопа»
принадлежи

които чсс 
своята конститу 

обаче е за-
югославскотс
устройство.

кон-

ЮГОСЛАВИЯ 
към онези страни, 
то променяха 
ДУЯ- Характерно, 
промените на
КОЛС'ГИТуЦИОИ'1 го 
че постоянно съгласува

разпоредби 
промени и обще 

отио-

о изтеглянето

Ле"Итруд0оТви^рта™за,ши и 
1 му във всичкиски

областа ^та™бшествспОТО твор 
живот. С други ду

ми, новата Конституция оси 
претворяване на само- 

властвува-

ния т
мишленоста. кои*0 110еЛим- технологията си преди-

към занаяз

чество истопански огдоходен
общината. Още паве 
место п о л оже ние то

жен
расъл в 
че, че
Димитровградска община меж 
дународогият път от Изтока 
за Запада и гранично-лроиус- 

пункт дават въз 
можности за успешно стопани 
сване на редица сервизни и 
услужни дейности, биха сс 
продавали предмети на народ 
ното и домашно ръкоделие и

(та и
но принадлежат 
чийското производство И се 
занимават с производство 
занимае ^ полуПроизведения

на индивидуал 
или като допъл 

на го

ститу цио ииите 
динамичните 
ств сл ю -'и.ко ломи ческитс

и обществоно-полити- 
-------- които се

на гурява
управлението въ« 
що обществено 
страната, прерастването 
в цялостна и консистентна оо 
шествсно-икономическата 
стема и обществено-политиче 
ско устройство. С въвеждане 
то на делегатската система 
на решаване във всички облас 

чиято изходна основа 
представляват основните ор
ганизации на сдружения ТРУ7 
и местните общности, тя инте 

сферата на политичег 
решаване и сферата н? 

единна политическа 
самоуправителнг 

демокрация

ди. отношение вна Накрая и проблемът за ка- 
относно млади. му1НСИИЯ

чаеното устройство, 
създаваха с определянето 
Югославия да сс развива г<а 
то самоуправитслню 
тичесгсо общество на

коитофинални 
въз основата 
ни поръчки

дри,
ще изучават определени сне 
циалиости, съш° изпъква на 
преден план. Защото средна
та възраст на занаятчии
те е към 50 години, което 
ще рече, че младежта не же
лае да изучава определени за
наяти, с оглед на редица нсрс 
шепи проблеми в областта 
на занаятчийството.

квателният на си
на асортиментанение 

лемите серии;
__ сервизни и услужил ор

сдружения труд

социалж
трудс 

като общност игвитс хора и 
равноправни народи и наро; 
ноеш, които живеят в нея. 
Още повече, всяка коиституци 
онна промяна след 1950 годи 

когато бе гласуван „Закон 
за управление с държавните 
стопански предприятия и вис- 

обединени*

ганизации на
и занаятчийски, гостилничар 

и производствено-услуи*
които водя" 

личен труд и 
лична

пр. ти,
Редица неблагоприятни об

стоятелства обаче зле сс от 
разяват върху развитието на 
занаятчийството и ..дребното 
стопанство” изобщо.

ски
ни работилници, 
трудови хора с 
със средства на труда 
собственост;

на,В предложените мероприя- 
набслязани от Изпълни

ма ОС, се изтък

грира
кототия.

телния съвет 
ва необходимостта от обезпе 

на сигурност, по-ста 
положение, както и

много за- 
немалък

__ Народното ръкоделие, кс
ООСТ и са

Основното е, че 
наяти отмират. а 
брой е на доизживяване. ог 
друга страна, съшес'гвУва1Ч!г' 
те помещения за работа (расо 
тилници) са неподходящи. Нг 

собствени сред-

труда и 
система на 
социалистическа 
и така, както на времето аи 

обществото

шитс стопански
ето организират
моуправителните 
интересите, 
то ръкоделие.

от страна на трудовите колек 
просто- 

и на

общности но 
както и домангно- 

което орга

чаваие
тиви’\ разкри нови 
ри на самоуправлението 
творческата

бил но
материален и обществен ста 
тус. Също така в разрешаване 
то на проблемите на „Дреб 
ното стопанство" следва да 
се ангажират всички обще 
'твено-политически устройства- 

- Ст. Н

писа Маркс, на 
връща, преди всичко на тру 
да, контрола върху отчужде

инициатива на 
хора в сдружения

туристическите инизират 
други организации.

Очеивдно, едно такова раз
нообразие дава почти неизчер 

възможности на „дрео 
стопанство" да стане ва

трудовите 
труд.

Конституцията от 1974 годи

ползуващите 
ства за производство недоеги- 
гат средства за оборот, а бан 

на кредитират цабавкл-
ната политическа сила.

ките
та на оборудване.паеми

ното ' ' !
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРА ПО ПАЗАРА 

В БАБУШНИЦАМИННОТО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Фосфатните залежи - обект 

на сериозно проучване
Без касови 

бележки
ти трябва да се провери по 
полупромишлен начин. Прие
то е полупромишленото про 
изводство да се проведе в 'ре 
номирака лондонска фирма.

В инвестиционния проект са 
предвидени две възможности, 
относно варианта на тран
спорт: първият — чрез тъР- 
бопровод по натиск смлени 
концетрати да се транспорти 
рат до Владичин хан, където 
да бъде флотацията. Във в то 
рия вариант се предвижда 
строителството на път, достъ 
пи и пр. От Босилеград биха 
се транспортирали геонцентри 
рани фосфати.

Тук трябва всичко да • се 
проучи, с оглед на възможно 
стите зе извозване на концен 
тратите през зимния период. 
Следва да се проучи 
ва ли и някакъв трет вариант, 
който да бъде още по-евтин.

Въз

Занапред в решаването на 
този проблем много повече 
ще се ангажират Републиката 
и Региона, а за полупромиш- 
лената проверка на лисинския 
фосфатен минерал Институ
та за мед в Бор, Републикан 
ския фонд за насърчаване 
развитието на изоставащите 
райони. Републиканската об
щност на интересите за нау 

републиканската самоу 
правителна общност на инте 
ресите за геологически изслед 
вания, както и РТБ — Бор и 
химическата 
„Зорка”

По въпроса: дали и кога 
ще започне експлоатацията 
на фосфатните залежи край 
Лисина в Босилеград ска общи 
на, председателят на Общин 
ската скупщина 
ЗАХАРИЕВ ни осведоми, че 
фосфатните залежи са обект 
на сериозно проучване.

Преди всичко създадена е 
работна група от представите 
ли на Изпълнителния съвет. 
Регионалната общност, стопан
ската камара. Републиката и 
Босилеградска община, както 
и от представители на „Зор
ка" — Шабац и РТБ — Бор. 
След съответни разисквания, 
прието е:

— Още веднаж да се про 
учи икономическата основа
телност на лисинските фосфа 
ти, относно тяхната ексттлоа 
тация; да се съпоставят цени
те на вносните фосфати за де 
сет години назад, както и 
предвижданията 
щите десет години и да се 
определят цените на лисински 
те фосфати

С оглед на обстоятелство
то, че средногодишно тряб
ва да се изколят към 3,6 
лиона тона РуДа (това количе 
ств0 ооезпечава рентабилност!) 
още веднаж следва да се пре 
разгледа дали е 
но и осъществимо. 

Досегашните

През изтеклата 1978 година ките на глобените организ* 
инспекторът по пазара в Ба ции са взети 76.973,75 динара,
бушншика община е извъР Тази разлика в цените преди
шил обемна работа. Поради всичко са осъществили земе 
незачитане на законопредпи- 
сакията от страна на някои 
основни организации на сдру 
жения труд или частни лица 
той е бил принуден да на
лага редица парични глоби I 
други наказателни мерки 
цел тези прояви да се премах 
нат занапред.

Най-разпространено нару
шение през 1978 година е би 
ло неспазването на обществе 
ните
определени продукти и услу 
ги _ в търговията и услужнитс 
дейности. Не са били 
и нарушенията като 
нно упражняване на строител 
ни работи, незаконна търго
вия, употреба на неизправни 
мерки и пр. Имало е много 
пропуски и в областа на го- 
стилничарството и занаятчии 
ството.

СИМЕОН делените кооперации, не спа 
звайки цените на продуктите. 
За безправна търговия са из 
зети общо 18.029,00 динара 
а за незаконно упражняване 
на занаятчийска дейност — 

с 22.000,00 динара.
В 18 случаи инспекторът по 

пазара е бил принуден да на
ложи парични глоби срещу 
несъвестни търговски работни 
ци на сума от над 9.000,00 ди 
нара. Или, общо 
парични глоби достигат сума 
От 134.973,75 динара.

В много случаи инспекторът 
по пазара е съставил актове 
срещу

ка.

промишленост 
в Шабац. Утвърдени 

са и съответни проценти за 
участие в проучването 
синските фосфати.

В Босилеградска община, 
както потвъри председателят 
Симеон Захариев, 
че резултатите от изследвания 
та ще бъдат положителни.

Безспорно, откриването на 
мина за ползване на лисински 
те фосфати ще бъде 
за не само за Босилеградока 
община, но

наложенитена ли договори за цените за

малко
незако-

съществу се надяват.
гостилничарски рабол 

ници зарад неупотреба на ка 
сови бележки, 
жителни.

основа на казаното 
трябва да се проведат 
проучвания, 
зателства. В

които са задъп-за следва- нови
проверки и дока 

крайна
целта е да се установи

Голямо съдействие в работа
та на инспектора 
са оказали Службата на въ- 
трешните работи. Службата 

Ето защо в много случаи по обществено 
инспекторът п0 труда е при- и особено 
оягвал към остри санкции.
От общо 352 обекта в общи 
ната, той е направил обикол 
ка на 315, като 
случа* 
нередности.

от полсметка 
иконо

мичността. чиято ефективност 
е приемлива ако се обезпечат 
12 /о от чистия ДОХОД за аку 
мулация- В първата фаза 
ред 
цент 
7%.

по пазара;
ще окаже влия

ние и върху общото развитие 
на целия Южноморазски 
гион ,а особено

ми- ре- счетоводствс 
о пълно мо щениге 

работници по работнически^ 
контрол в организациите на 
сдружения труд.

С оглед на обстоятелството 
че само едно лице е изпълня
вало тази отговорна 
ност, счита се, че през 
лата година са постигнати за
доволителни резултати!

_ на съседни1
те на Босилеградска общини. 

От казаното
спо

изчисленията този 
може да възлезе

про
едва личи, че към 

проблема за откриване 
донския

това възмож на ли
РУДник, се пристъп 

ва с необходимата задълбоче 
ност, което з известна 
е и

в единадесет 
е намерил по-големи 

за които е
ставил актове при съдията за 
нарушения.

допълнителни проучвания, прогг-?гш,едаа да«° 31 октомври в настоя 
щата юдина, въз основа на 

о да се приеме решение.

главно са проведени?чрез ла 
бораторийни изследвания. Спо 
ред изчисленията процентът 
от 17-18 на лисинските фосфа-

съ-стенен длъж-
изтек

гаранция за високия 
койт° влаДее сред за- 

за ф-*а™=

интерес,

За незаконно 
в цената от

придобита раз 
джиросмст

лика
СТРАНИЦА 6 М. А
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ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОЕЩИНА

СТАДО ОТ 2000 ОВЦЕ Намалява производството 

на пшеницаЗЕМЕДЕЛСКАТА 
»БУДУчносг’'

път към по-интензивн о 
съвременно производство. За 
целта неотдавна организира 
посещение на специалисти 
овцевъдство, които да изне
сат своето мнение вЪв връз 
ка с изграждането на нова 
модерна овцеферма в Бачов 
дол. В своята програма пс
развитие на овцевъдството до 
1985 година. „Будучност" е 
запланирала да извърши ме 
лиорация и подобрение 
просторните пасища в Бачов 
дол, където и да изгради съ 
времменна овцефермя чя
2 000 овце.

КООПЕ
търси На Бачовдол ще се създа

де основно стадо от 700 ов
це. на Билине баре, недалеч 
от Бачовдол, също 700, а 
едно стадо от около 600 
■Ще се настани 
то Дървена 
и Студена, 
чките 
ложение

РАДИЯ

и
★ Частните селскостопански 

шини
домакинства нямат достатъчно селскостопански ма-

овпе
на тримеждие 

ягбука, СтрелъЦ 
край цървеноябу- 

колиби. Такова „разпо 
’ на овцефермите спс 

ред инж. Белич е необходима 
зарад -
•на съществуващите 
ски пасища и по-леоното

по
В Димитровградска община 

се върши подготовка за про 
летната сеитба на частните у 
обществени площи. Според до

цели 862. хектара и обществе 
ните — кооперации — 23 хек 
тара.

Както се вижда от това, 
през последните години зна
чително намалява произвол 
ството на пшеница в Дими! 
ровградска община. По ду 
мите на агроном Йорданов 
МАРИИКОВ,

сегашните доклади в община
та по време на есенната сеит 
ба засети 885 ха пшеница и 
това на индивидуалните пар

по-пълно изпозлване
планин

хрг
нене на стадата през зимните 
дни.

на
намялаването 

производство на пшеница иД 
ва поради намаляване на ра 
ботяата ръка на село, недо 
статъчно оборудване на сел

Но само това не ще бъде
достатъчно, 

този факт е добре извее
тен на специалистите в „Бу 
дучност' и затуй те насоч
ват своето внимание 
нататъшно уедряване на 
щата. Чрез арондация 
сация, ще се увеличават 
перативните пасища.

Друго мероприятие, 
се предвижда в първо време 
е поправката на ~
Бачовдол, по който 
Да се движи моторно превог 

поне два —

Група специалисти 
въдство в СР Сърбия начело 
с академик д-р Йозан Белич е 
посетила Бачовдол. Той е из 
казал положително за въз-~ 
можностите за отглеждане нг 
овце на бачовдолските 
тори.

по овце ксите домакинства със сел 
око стопански машини.

Кооперацията „Сточар'’ на
малява производството 
пшеница защото се насочва 
към производство на храна 
за добитъка.

До пролетната сеитба се 
очаква да се увеличат пло
щите за пшеница с около 200 
до 300 хектара.

към по 
пас: 

и комг 
коо

на

прос-
оксСъщите обхващат 

ло 300 хектара кооперативни 
ливади, 50

коет-

хектара изкустве 
ки ливади и към 600 хектара 
ливади разпръснати в някол
ко парцели. Д-р Белич е 
мнение, че

ПъТя ДС 
1 да може

но средства, та 
три пъти в седмицата да 
прави обиколка на феомите 
от страна

СЕИТБА НА ЦАРЕВИЦАТА
Както миналата година та 

ка и тази ще се засее царе 
вица на повърхнина от 200С 
ха. В общината считат, че та 
зи повърхност е достатъчна 
обаче все още се сее семе 
домашна сорта, което не е 
достатъчно качествено и дг 
ва слаб род.

И тази година, както се 
прави през последните годи
ни в Димитровградска общи 
на, ще се засее достатъчно ко 
личество слънчоглед в сътру 
дничество с фабриката за 
слънчоглед от Крушевац, коя 
то снабдява производителите 
с изкуствени торове, гаранти 
ра им цената и купува угово 
реното количество. Такова

нз
кооперация „Бу- 

дучност" ще трябва да се по 
грижи в развитието

с:

на специалиститена овце
въдството да въвлече и селскс 
стопанските

на кооперацията.
Със създаването на осноз 

но стадо от около 2 000 овце 
Бачовдол „Будучност" пла

нира да организира и модер 
преработка на

производители, 
„Будуч-като кооперират с 

ност". в

Както изтъкна дирехтор7>т ка 
кооперацията инж. Лазар Кс 
стич. за изграждането на нови 
обекти на овцефермата в Ба
човдол ще са необходими око 
ло 1 милиард стари динара

на МЛЯКОТО
като произвежда сирене и нг 
кои други млечни изделия, 
които от ден на ден все по 
вече се търсят на пазара.

Залесяването — главна задача в Димитровградска община

НОВИ ИНВЕСТИЦИИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАМ. А.

Предвижда се изграждане на 
малки акумулационнн езера

320 сдружени 

производители
СПОРЕД плана за развитие 

на водното стопанство в Ни 
шки регион от 1978 до 198С 
година на Димитровградска 
община ще сс строят малки 
акумулационни езера, ще се 
извърши регулация на мно 
го реки, щс се строят на
сипи и други регулационни 
работи уреждане на горното 
течение на Нишава, относно 
Височица и Ерма.

За тази цел предложени са 
няколко места за строеж на 
микроакумулациоими езера о 
щс през настоящата година. 
Посочени са няколко места 
от които трябва да сс опре 
делят поне две езера. За се 
га са определени Пърто по
пи иското врело, Смиловско IIс 
лс — Сават, в местността „Цр 
ицарски рит" в околността нг 
Лукавица, Бачсвско поле п 
околността на овцефермата.

Покрай тези, може да сс 
вземат и други места подход 
ящи за такова строителство 
ако за това има интерес всред 
стопанските организации и мс 
стегите общности.

Инвеститори на тези стрес 
жи могат да бъдат всички 
трудови организации, Местни 
те общности, Самоуправител 
ните общности ма интереси
те и ДР-

Акумулационните води мо
гат да се ползват покрай за- 
държаваието иа водите щс и- 
мат огромно значение и за ра 

уве звитие на туризма в този 
край, запазване иа жизнената 
среда, и използваше иа аку 

повече мл«? мул и раните води при напоява 
не ага площите по време нг 
суша, отглеждане на риби и 

Б. II. рекреация-

ЩЕ СЕ ПРОДЪЛЖИ С РЕГУ
ЛАЦИЯ НА НИШАВА

производство вече се основа
ва на сигурни основи и тук 
земеделските 
работят според строго угово 
реня план. Тази 
се засее 250

производители

Освен това предвижда сс 
акция за регулация на Ниша
ва през Димитровград, за ко 
ето са обезпечени средства от 
в износ от 2.000,000 динара 
Тези средства ще използвг 
Самоуправителната общност 
на интересите за комунална 
дейност и водно стопанство 
на Димитровградска община

Предвиждат се значителни 
средства за регулация на Пи 
шава под и над Димитровград 
През 1979 година ще бъдат 
изразходвани 1.000,000 динара 
а през 1980 година 2.000,000 
динара.

Освен това предвижда се 
регулация на Погановска ре 
ка. За тази цел са обезпечени 
парични средства в износ от 
1,000,000 динара, които ще се 
изразходват през 1979 година 
докато през 1980 година ще 
бъдат изразходвани за тази 
цел 700,000 динара. За регулв 
ция иа Кусовранска река 
ще бъдат изразходвани 260 оос

година ще 
ха и то в част- 

сектор 150 ха и 100 ха 
ществения сектор.

Производството на тютюн 
значително намалява. Докато 
преди години тук се обработ 
ваха и до стотина хектара, та 
зи година, както и през м>; 
налата, ще се обработват по; 
тютюн само 36 ха.

В производството на карто 
фи също така добивите сг 
много низки — 50 — 80 мц пс 
ха. Такова е положението и 
с фасула.

Сегашните подготовки зг 
пролетната сеитба показват 
че сътрудничеството с кооше 
рацията „Сточар" все още е 
на низко равнище. „Нишава" 
има договор с частните пре 
изводители за производство 
на пшеница на площ от мс

ни
Обв

Селскостопанските 
ито обхваща земеделската кооперация „Будучност" 
в Бабушница масово сдружават и труд и средства с 
кооперацията. Вече 320 производители от 31 селище 
са подписали декларации за сдружаване.

производители в селата, ко

Това са главно производители на мляко и месо 
— животновъди.

Най-много сдружени производители има 
с. Камбелевац — 28, следват: Долно Кьрнино с 27 
Горчинци с 18 и т.н.

в

СПОРЕД ПЛАНА ЗА ТАЗИ ГОДИНА

Ще ее залесят 110 ха ха.
Кооперацията е правила и 

други услуги на земеделски 
те производители като оран 
на 19 ха, сеитба 30 ха, въг 
шитба и комбайниране и др 
Очаква се, че в бъдеще то
зи вид сътрудничество знг 
читателно да се увеличи и по 
добри след формиране на са
мостоятелна ОСТ „Коопера
тор".

динара.
Инвеститори за паровеждане 

на тези акции ще бъдат Ме 
стаите общности.

Освен

залесяват в района иа* Най-малко площи Ще се 
Смиловци, Желюша и Невля

това ще бъдат реКооперацията „Нишава" и ме 
сдайте общности залесиха 
черен бор 143 хектара. 

Създадената пече традиция 
общината дава надежда, чс 

година ше бъдат 
лачени площите за залесяване 

тази важна акция ще взе 
мат участие още 
дежи и девойки.

Горанската организация в 
съдействие с общинската скуп 
щина в Димитровград върши 
подготовки за залесяване 
около 110 хектара площи в 
околността иа Желюнш- Сми- 
ловци, Невля и други 

В това направление горан
ската организация през ми 
налата година постигнц добри 
резултата. Общинската скуп
щина, Горанската организация

гулирани някои извори, моите 
ще се ползват за водоснабди 
пане

с

на някои селища, щс 
сс извърши защита на някои 
води
интервенции за запазване нг 
някои жилищни и стопански 
обекти.

и а В Земеделската кооперация 
дни започна и ремонт 

земеделските машини. По 
този начин очаква се, че пол 
готовката на пролетната сеитба < 
да бъде по качествена в сра 
внение с миналите години.

в от замърсяване, хитни тезитази наместа
и в

Йордан Маринког Б. Н.

СТРАНИЦА 7
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" ИЗХОДНА ТОЧКА - КАДРОВИТЕ 

ПОТРЕБИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

За по-голяма 
грамотност

коиго се— Материалите,
доставят на делегатите и де 

често пъти изо 
билствуват е граматически и< 
точности и стилистични гре
шки _ заяви председателят 
на Изпълнителния съвет на 
ОС в Димитровград Иван Ден 
чсв,
пред да се прояви повече впи 
мание към тоя проблем.

Безспорно, един наглед „ма
ловажен" въпрос, който ако 
се погледне по-сериозно съв- 

маловажен. Защо-

лсгациите,

здравно възпитание имат оп
равдание, понеже това са уме 

Обаче и основи на тех
си по общи-ват Обучението 

те основи, с всички специално
сти и занятия, които предлага 
новата система. Естествено, че 
от тях самите зависи коя сне 
циалносг ще изберат, 
зависи от собствените им вле 
чения. Все пак мисля, че вей 

ще се ориентират правил 
дори и да има известни 

лутания в началото, ме е стра 
понеже новата система 

възможности

като се застъпи занл-
заяви директорът иа Срсдиошколския център "Мо1““|1„1?“*'| 
де" а Сурдулица и председател на Комисията по оОразоад 
ние, наука и култура, към Мсждуобщинския съвет на Сью 

Профсъюзите, Бранислав Михаилоаич

пия-
ликата и производството не 
се касае само до умения, по
неже тук се разглеждат и про 
И31ЮДСТВСНИТС и технологиче- 

нроцеси, поради което и-ис- 
оценката

коетоза на
ски
сме на становище 
по тази учебна дисциплина, 
която е свързана и с произ 
водствен тРУД, ДД бъде числе
на, а не описвателна.

сем не е 
то не се касае само за „чиста 
граматика", а за грешки, кои 
то изопачават смисъла и лре 
дизвикват недоумение сред 
делегатите и делегациите.

точка са именно кадровите но 
треби на сдружения труд.

— Предвидено е такова ус 
тройство на средношколските 
центрове, което да дава въз
можности за бърза преоренти- 
ровка в смисъл въвеждане на 
нови специалности, които дик 
тз*ват организациите на одру 
жения труд. Как стоят леща
та във вашия центъра

как— Другарю директор, 
е решен въпроса в проекто
плана мрежата на възпитател 
но-ооразователните организа
ции от фтората фаза на сред 
ното насочено възпитание и 
образование, • който се намира 
на широки обществени разис- 

всички общини в 
кон

чки
по.

Ш110,
предлага много 
за поправяне на грешките, 
тъй като образованието става и 
чрез работа, а не само за ра
бота.

разголи— Да приключим 
ра с въпроса, какво мислите 
ло отношение на тези учени
ци коиго повтарят класа. Име 
нио, предлага се те да не се 
изпитват повторно по всички 
предмети, а само но онези, но 
коиго са получили отрицатсл-

Част от грешките са на ма 
които не всяксшинолиските, 

га могат да разчетат правил 
но ръкописа. Но една част 
се дължи и на неясни фор 
мулировки, „километрови" из 
реченис, както често се каз-

квания във
Южноморавскп регион, 
то трябва да приключат до 5 
март настоящата година. Из
вестно е че от началото на 
следващата учебна година в 
Републиката, а това значи и 
във вашия център, трябва да 
започне наоочено образование 
на средношколците, които вс 
днага след това да .могат да 

включат в производство- 
Какви специалности, т.е.

— Доволни ли сте от пред 
ложенитс специалности в об 
шината изобщо?

— Не съвсем. И други цен 
•гьр „Йосип Броз Титс" си за
пазва досегашните специално 
сти — от областта на селско 
то стопанство, горското дело 
и водното стопанство, а на
ше мнение, кос го неотдав
на бе прието и от страна на 
Изпълнителния съвет на Об 
щинска ^ скупщина и от Об 
щинския съвет на Съюза на 
професъюзитс, предложените 
профили несъртоетствуват на
пълно на кадровите потреби 
на сдружени* труд в комуна 
та. Поради това предлагаме 
към нашия център да се от
крие природно-научна спсци 
алност с най-малко две пара 
лелки, а в съседния две пара 
лелки от областта на правно- 
икономическите науки, както 
и една паралелка от областга 
нд туризма, който е главната 
перспектива в общината, и- 
майки предвид Власилско е- 
зеро, и възможностите, които 
предлога за развитието на то 
зи отрасъл.

— Имайки предвид досегаш 
работа на нашия цои- 

смятам чс сме осигури-
ва.на оценка.•ната 

тъР.
ли почти всички условия 33 
нормално провеждане нд обу 
чениего по съществуващите 
профили: кабинети, лаборато 
рии, работилници и прочие. 
Същевременно, готови сме на

Известно е, че в делегациг 
те са застъпени всичка слсс 
вс на населението: работници 
селскостопански производите
ли, служащи, 
то равнище при всички не с 
също. Анализите, отчетите и 
други материали обикновено 
се подготвят от специалисти 
по дадена област, па затуй и- 
зобилствуват с доста „учени" 
думи, сиреч неЯ'ни понятия

Ето защо, би трябвало пру. 
изготвянето на материалите 
наистина да се прояви далеч 
по-гол яма взискателност.- с/ 
щите да се пишат на обикне 
вен, достъпен за всега! деле
гат език, за да бъдат разби 
раеми.

Накрая, и в тази област би 
трябвало да се въведе песте
не — на думи, без повторе-

— Предложението в Проек 
тозаколд е напълно цслесъоб 
разно и оправдано от обще 
егвена гледна точка, понеже 
такива ученици обременяват 
и поскъпват възпитателно-об 
разователиия процес, а това 
значи да им се открият врати 
значи нашето стопанство. Смя 
таме, че на гези ученици тря 
бвд да се даде възможност да 
поправят самт> отрицателните, 
т.е. слабите оценки, а това зна 
чи да им се открият вратите 
да настигнат генерацията си. 
Това пък значи, че в Закона 
трябва да се вгради една но 
вд разпоредба, според която 
тези ученици да могат поне 
условно да се запишат в след 
ващия клас, което засега не 
е предвидено.

Образователно
се
то.
специалисти се предлагат на
вашия зентър? временно да се преориегнира 

ме към други специалности
но-това не значи, че не мо
жем— В проектоплана на мре 

жата на възпитателно-образо 
вателните организации в на
шия . регион, който се налш 
ра на обществено разискване 
се предлага в нашия център 
и занапред да се школуват сне 
циалисти, както и до сега. 
Освен различните професии 
по машинна и електротехни
ческа специалности в центъра 
;, Моша Пияде'.’ в Сурдулица" 
в Сурдулица трябва да бъде 
открита и металургична спе
циалност, за задоволяване ка 
дровите потреби на Стоманно 
леярната „Мачкатица". Ще 
продължим също така да под 
готвяме и квалифицирани ра 
ботници, предимно автомонтьо 
ри, шлосери, стругари и дру 
ги, необходими на сдружения 
труд в общината и разбира 
се в региона, понеже изходна

да се преориентираме 
и към други специалности.

— Как
ци т.е. младежите с класифй 
кационната структура на про 
филите и занятията? Съще
ствува ли опасност от подцен 
яване на отделни професии?

запознавате учени

— В провеждане реформата 
на средното насочено образо 
вание още от самото начало 
сме се стараели да включим 
ученическата общност и откб 
сително

ния излишна деклативност, 
несъществени данни.Разговор РОДИ:

Ванче БОГОЕВ
добре и цялостно 

сме ги осведомили с всички 
промени във възпитателно,об
разователния процес. При то
ва сообено внимание 
светили на задължението на
временно да запознаем 
ниците, а преди всичко онези, 
коит0 тази година приключ-

Ст. Н

Преглед но „Мост“ - 54сме по-
— Другарю Михайлов, вие 

сте председател на Комисията 
за образование, наука и кул 
тура към Между общинския 
синдикален съвет. Имали сте 
възможност актиано да уча 
ствувате в обществените рази 
сквания по Проектозакона 
на средното насочено образо
вание, в който са дадени ня 
колко алтернативни решения- 
Кажете коя алтернатива полу 
чи подкрепата в региона по 
отношение на зрелостните из 
пити?

уче-

ван прозния текст „Извън 
обръча от Миле Николов При 
сойски. Поместени са и някол 
ко стихотворения от Алексан
дър Дънков. Публикуван е и 
прозният текст „При партиза 
ните", който всъщност пред
ставлява откъс от романа „Чи 
ракът" от Прокопи Попов. 
Публикувани са и 
творения от Стефан Манаси- 
ев. С по едно стихотворение 
превод на Матей Роде са пред 
ставени
Андрей Кокот и Валентин По 
ланшек. Публикуван е и тек
стът на Миодраг Петрович: 
„Толстой и Ленин". Петрович 
пише за критичното становище 
на Ленин, с което той 
явал да обясни обществените 
противоречия, от които 
произтекло 
Толстой.

В раздела — МЛАДИ АВТО 
РИ са поместени стихотво
рения от Емилия Пейчева и 
Арсо Тодоров.

раздела — УЧЕБНО ДЕ- 
V?.. ~~ ® поместен текстът кз
лристифор Ранчич: „Тито за 
трудовото 
то възпитание и 
ние'’.

Книжката 
художествени 
художника
ЛОВ.

НЕОТДАВНА излезна от пе 
чат 54-та книжка на списание 
„Мост".БАБУШНИЦА

Утре започват 

„Срещите на селата“
В раздела 

ТИКА
ПУБЛИЦИС 

са поместени тексто
ве от известни публицисти. 
Публикуван е текстът 
Живко Маркович: „Различна 
практика в разпределението 
на личните доходи". Текстът 
на Маркович е особено актуа
лен, понеже разглежда твърде 
важен въпрос — прилагането 
на Закона за сдружения труд. 
Анализирайки повече правилни 
ци и самоуправителни спора
зумения за разпределение на 
личните доходи от различни 
трудови организации, от всич 
ки области на сдружения труд, 
той посочва отрицателна и 
положителна практика в при
лагането на Закона за сдруже 
4ШЯ труд. и текстът на 
Милан Миладинович: „Творче 
ск0 отношение към 
потвърждение

на

две стихо-
, °т 10 февруари тази година, за пети пт.т чт

»о^ит»а ов“;ав кГФ~а н°“

Г«^Н^“ТеН^Ге™1Г °бЩНОт1
за междуобщиноките срещи на селата.

мина^.гл0АИШНИТе ”СРеи*и на селата"
Извоп ия^ДИШНИят п<>бЗДител извор, Камбелевац, Радошевац

«Чх®™ на селата” дават възможност за пъл
на издаа „а местните общности във всяко отнш,е™е
та изгшжТанеТз1^™ ““ резУлта™те в комунално- то изграждане на селищата, знанията по селско гтп-

производство И постиженията в тази област

ВСъгласихме се да при.' 
мем втората алтернатива. 1-Г 
менно няма никакъв 

някакво ои сумиране 
знанията. Практиката 
ва, че тези изпити не 
отразяват имстинските знания 
на учениците, понеже се

словенските поети:смисъл
от на

показ- 
вини ги

се квалифицира
В

ва; ще участву 
с. Горчинци и още: 

И Долно Кърнино.
про

веждат в една по-друга атмо 
сфера. Тук преди 
сля «а комисиите, психическо 

обременяваме

е насго
всичко ми-

е
творчеството нато на учени- 

и редица други обстояците 
телства.ланско

труда - 
за моралност-— Когато вече 

оценяването, 
преодолява в Южноморавскп 
регион по отношение 
ователното оценяване? 
нно предлага се 
Основи

говорим за 
какво та на личността", 

обществено
кажете разглежда 

твърде важен 
ъпрос какво представлява 

тРУДа и резултатите на труда 
«а трудещия се в самоупра- 
вителното социалистическо об 
щество. Публикувано е и 
продължение от текста на 
Саво Кържавац: „Югославско
то историческо „Не!"

т се ТродиП<с*амодейноИЯ ПРЗДИ
Лужница^ав^д ' ^^рдката06 ЛосеаЗКеСм Славата *р 
направи ВеШе представе„.ГпТа "М,'аД°СТ" иа
™еРГсрИс°ъВГяЛКа ”а П°Ч™ В™ЧКИ

Вна опи 
Име- 

оценката по 
на техниката и произ 

водството да бъде числена а 
не огшевателна?

три години 
културло-художес-

в

и политехническо- 
образова-телевизията, а 

.. „ по-големии в някои други републики. гра-
Описватглните 

изобразително и 
изкуство и

е илюстрована с 
репродукции от 

БОГДАН НИКО-

оценки по 
музикално 

по физическо и

М. А.
В.. »аздел* ~~ ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО — е публику-СТРАНИЦА 8 Д. Р.
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падежна ош/шинл
?ов?Ев диСмихровгр1дТУто хуД°ЖЕствЕното

ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИ димит-

Плодотворна 

дейност
БАБУШНИЦА

Часове по история]
УЧЕНИЦИТЕ от оовонните училища в Бабуш- 

ница Звонцл, Огрелъц, Любераджа и Велико Бонин- 
Гио ис^ия“““3 8ЪЗМ0ЖН0СТ ^ слушат живи часо- 

В рамките 
от създаването на 
Джуро Златкович

Към Центъра за култупя „
Димитровград действува и кул 
турно-художественото друж„
ство „Георги Димитров" в 
своя състав дружеството'има 
- танцова група, оркестъо за 
народна и забавна музика и 
вокални изпълнители Броят 
на членовете достига годиш! 
но до 60 души, главно дсйшг 
самодейци. д ини

Програмата и плана култуп 
но-художествдаото дружество 
изпълнява напълно: през ми 
налата (1978) година е даде 
ни 0 концерта. Членовете нз 
дружеството през годината го 
стуваха в Александровац Жуп 
ски града — побратим на 
Димитровград, Руски Кръстур 
и Чанта вир.

на чествуването на 35-годишиината 
Седма сръбска, ударна бригада — 

— Милич, Радослав Митрович—Шу 
мадинац Божко Богдакович, Драгомир Анджелино- 
вич I оша и др. прославели воини от бригадата из 
насяха пред тях спомени от славните дни на борбата 

С опромно интерееование младите изслушаха 
■изказванията на бойците за боевете, водени на тери
торията на Лужница и Църнотравска община.

П,о такъв начин и най-малките по най-конкре
тен пЪт и начин научиха много за героичната епо
пея на Народоосвободителната борба 
ища, за геройството «а партизанските 
ница

пт>п "ГеоРги Димитров" За 
пръв пЪт е избрана 
управителен отбор 
моуправителнк

танцова състава — от млади 
и по-възрастни самодейци.

Музикалната секция рабо
ти дейно през цялата година. 
Преди адаптацията и рекон
струкцията на цонтъра за кул 
тура не е имало място за ре
петиции. След адаптацията, о- 
собено

управа, 
и друт са

тела.
след обзавеждане на 

помещенията в сутурена, ще 
ое създадат още по-благфррия 
тни

Между по-дейните секции
«РУЖестУв7Рб“^Лр°*еСГфГ
хлорната секция, 
вият
6-7 китки

при
в нашите кра- 
воини от Луж

т, „„ . разнесоха навред слава
та на този край, засвиделествувана в безчет сражения 
с враговете от Ябуковик до Триест. м А

възможности. Музикал 
и вокалните изп7,лните- и Дърпа трава, коитоили танцо 

подготвени 
народни хора, в ко 

шопските хора заемат 
по-специално място и са най- 
дооре подготвени, те се пред 
ставиха комплектно на повече 
места.

ните
ли не само, че са по-подготвс 
ни, но и изпълненията им са 
по-качествени.

състав. С

ито

В общи черти — културно- 
художественото дружество ра 
звива плодотворна 
благодарение преди 
самодейността, приета от мла 
дите. Досегашните резултати 
показват, че сили и възмож 
•кости има много повече и че

дейност,
Отчитайки активността през 

миналата година, скупщината 
културно-художественото 

дружество изтъкна, 
лата година се

всичко на
Резултатите щяха да бъдат 

ако се ре- 
въпро 

дружеството не 
може да стане самостоятелно, 
като самодейния театър „Хри 
сто. Ботев", например.

на
далеч по-големи. че мина-
шат някои съществени 
си. Все още

почувствува из 
вестно заглъхване на танцова 
та самодейност, тъй със съгласувана дейност мсж 

ду училищата в града — от 
една

като
настъпи смяна на танцьорите, 
относно обновяване на страна, и центъра за 

култура — от друга — 
дейност може да бъде 
пр-богата и по-масова.

танцо
състав. За да се преодовия

лее по-ефикаано
тази
ощеДо 1976 година дружеството 

действуваше под название „И 
Караиванов", при

съществува
щото положение 
ще бъдат формирани

занапред Бойците от VII сръбска бригада на митингаван това два Ст. Н.
I:

Т
олкоез много години бяха минали, че този 

път, уморително къс, вече му бе безразличен. Ня
кога ,когато се спускаше от хълма ,се заглеждаше 
зад падината към тумбестата равнина. Тя 
като магнит прилепваше погледа му и така беше, до
ка™ се изравни с нея, докато стъпеше върху рохката 
й надупчена кожа. По това време комай и къщит 
на хълма не бяха построени, а зад падината като гно
йница се бе подало само връхчето на табана. Там 
лентата изхвърляше пляката от новия рудник има
ше дърво. И всякога, когато слизаше от хълма, за
пътен натам, погледът му отчиташе докъде бе затру
пано дървото през този ден. Но затрупването стана 
така невероятно бързо, че днес и той, и всички, с 
които по това време отиваше на работа, вече не вяр
ват в съществуването му От височината забеляза как 
един ден долният край на табана близна, дънера 

му. После тази нахална кафява грамада запълзя стре
мително нагоре, извиси се до най-горните клони. Те 
безпомощно се протягаха все по високо, с надежда 
да се отскубнат, но това беше безнадежден напън.

Имаше още малко, едно незначително разстоя
ние, което трябваше да премине днес на воъщане от 
мината. Този ден искаше да стигне до кЪщи по-рано 
и тръгна, заобикаляйки банята, като буца кюмюр, 
като въглен. Насреща на най-високото бяха изпъл
зели къщите, онези същите, в които потъваше след 
свършъка на всяка смяна За гъобовете им слънцето 
захождаше и те изглеждаха като живи. Отскачаха 
ту в страни, ту назад и на човек му се струваше, че 
искат да увеличат 
него. А беше и без

ЕМИЛ КАЛЪЧЕВ

разстоянието между себе си и 
това толкова дълго че нямашз 

време нито за една мисъл. Но те изведнъж разтво
риха пред него шахтите на своите стълбища и той 
потъна в тях.т И ненадейно в тази благоговейна тишина гръм
на музика, непристойно дръзка, музика на много гла
сове, на много погледи, на много усмивки, но много 
целувки — сипкави и горчиви като прах.

— Честито!
— Честито!Една сутрин дървото вече нс съществуваше.

Върху подпухналата равнина остана само ей 
тази г/ришка — табанът. Подуваше се все повече и 
повече, но минъорьт не искаше да забелязва.

Дървото вероятно отдавна бе станало на въглен, 
също такъв, какъвто излизаше от галерията всеки 
ден и той —- прогизнал от черния прах.

И сякаш от залеза дошла, с неговите далечни 
и главозамайващи цветове, дъщерята разстла . .. 
нозете му черга. И той Тъпче замаян, с треперещи 
нозе тези несвеспш цветове, легнали кротко под чер
ните

пред

МИСИИ гумени Цървули. А дъщерята размотава залеза 
Ръцете й избухват пламъци.

— Честито!
и в

— Честито!
Дъщерята размотава чергата.
Приведена на пода тя изглежда вее така малка 

и невръстна, както тогава, когато той за пръв път 
се спусна оттук надолу към мината. Тогава табанът 
вос още мязаще нд гнойница, да го ритнеш, ще се 
разхвърчи.

Сега знаеше, че за последен път преминава то
ва разстояние. Само че днес - от галерията към хъл
ма с посивелите от праха къщи. Много дни преди 

сметката в трудовата си книжка, 
И знаеше, че това раз- 

свод овс
това бе направил
ТГеЕЬтННГт0 н”не никаква 
оазлига И одеве, при последното влизане под зсмя- 
Р все така бавно и внимателно напълни лампата с 
кзобид Все така бавно и заинтересовано побъбрп 
зТрГни работи и после потъна в галерията оплиска,, 
ог оъждивата светлината на лампата си. Всс 
последен за последен път -вървя тона бдакраипо 
.разстояние, толкова дълго, нс иска.
за една мисъл. ИсегаI. *>™го ™ сдип;стпсното „ещо,
ко-™ му е м»,авало през'ума, е било някоя и друга

чс ™ СС ^“Лапали цига-
плаши новаците.

(разказ) И ето всичко се размотава до края, до трапе
зата с гозбите Дъщерята се изправи 31 пялата й 
снага зпълни прозореца

,.Че кога порасна толковаГ' — само си го по-

та,

така
мг.сли.

През раменете й мин7,орът погледна 
иякъде, от другата страна на падината срещу

и.' -1 рапа.
рече ндчммтеаше вксо ганата на

па* ън
Там
залеза, хоризонтът* бе злрищен от друга 
Върхът на табана 
най-виооката къща на хълма.

шс

"'рт,ст, или пък, ЧС не може 
м За другото, което обикновено 
изобщо не си струваше да мисли. Дойде първият ден, определен за мисли.

I:
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СЪДБИ ЧОВЕШКИ
ДИМИТРОВГРАД ДЕННов подход към жилищното 

строителство ОСЕМНАДЕСЕТИ
седемнадесет дни гладуване, Раненият 

поялата на съ

течение на миналата го- 
, започна изграждането и 
.солидарна сграда , с и 

двустайни, три едностайни а- 
партамента и една Ди““а, р 
сторил. Стойността на гази 
сграда възлиза на около ' ми

0 След
партизанин
пан, пече бил решил да 
си, но не направил това поради 
юзнически самолети

димасграда за частни лица_ В план-изграждане на на
уредени имуше*иеже не са 

ствено-правните въпроси.
о обаче, чс 

общност
план

миналата.натечение
1978 година, в Димитров 
град не бе построена ни 

то една жилищна сграда, ако 
се търси причина за това, зя. 
обективно, трудно ше се на- 

една от спира 
че почти цели
обсъжда само-споразумение
на средства за 

строи-

В г х оанен - .разказва днес Радослав Мит-

Гвпсррс

сГро "даАе^ДРа«сЖяУХи мечтаех кога ли'щс настигне
дружината си.

Калето узнали, че в 
започнали да

За отбелязване
Самоуправителната
за квартируване има ■ 
изграждане на сграда 5
дите на частни “ "
ще НС е определено мястото 
за тази сграда, понеже него 
знае нито необходимият брей 
апартаменти, пито пък какви 
трябва ТС да бъдат (едностаи 

двустайни и тм.).

лиона динара.
Понеже изграждането на 

сграда трябва да ириклю 
тази година 

че мо-
тази

течение наВсе пак чи в
в Общността смятаг,

да започнат с подготовки
те за изграждане па о-ще ел 
па солидарна сграда , е 01 

не средства за тази цел 
събират континуирано. 

Това е основна дейност 
Общността за квартируване, 
ио не и единната. I II сс гри
жи и за поддържането «а сгря 

много други нс- 
обаче изкаме

мери.
чките беше, 
две години се
управителното 
за сдружаване 
обществено жилищно 
тедство. И на края оргаяиза 
пийте на сдружения труд. как 

и останалите трудови оо 
това

гат

селото сс крие партизанин, 
претъсрват дърво и камък, 

избиват невинни хора...
бомба.. Момче-

ледни. сс фашистите
зЧГ5е€,ЛшГ&а1иСИпреДда неприятелските 
войници., сам,, ми прошепна, Опасявай се, идат ъ 
гарите!

само осем кан 
такова строителство.

заин
няЗасега има

дидати за
Безспорно,
тсрссованитс лица да 
ломят в Общността за услови 
ята за изграждане, но съще
временно да облекчат Работа 
тя на Общността, за «а може 
в течение на тази година да 

мерки за обезпе 
чаване на локания. По този 
начин в началото на идната 

може да се -започне с 
на общество 

поне

то не подписаха
С оглед на то-

че с нужнощНОСТИ,

Та Общинската скупщина е
решение за сдружа 
средства и предстои 

жилищно стро 
и подходящо

ТО,со осве

дите и зц 
ща. В случая 
да изтъкнем какво с заплану 

-1 пред- 
От казано-

приела 
ване на 
Общността по 
ене да изготви 
споразумение.

Началото на 
6,1 трябвало да отбележи нов 
подход към жилищното строи 

В ход са подготов

бягам? Що даКъде да
когато бя^ почти ценено за изграждане^ в 

СТОЯЩИЯТ период, 
то е ясно, че отношението 
към жилищното с.троитслство 
с значително изменено и жи 
лищният проблем в града тря 
бва в идните години контипу 
(ирано да се разрешава.

правя,
подвижен. Раненият ми кракпредприеметази година беше сс надул и така силно 
ме болеше, че едва го помръД• година

изграждането и 
на сграда (обществена 
же поддържането и ще бъде 
от Общността), за нуждите на 
частните лица.

телство.
ките за изграждане на 
жилищни сгради в жилищния 
блок „Гребен". Една от сгра 

се строи край

вах.две

Колона неприятелски вой
ници лрофуча недалеч от ме
не. Дланите ми се овлажниха 
от стискането на пистолета 
— Добре, че не ме забеляза 
ха, — прошепнах в себе си

А. Ддите трябва да 
сградата на Общинската ехуп 

а втората кран една 
вече изградените сгради в 

блок (от среща на сгра
щина, 
от . : АНЕГДОТИ ОТ НОБ
този
дата на земеделската коопе 
рация „Сточар"). Общо в те 

две сгради ще“ се постро
ят 40 двустайни апартамента.

Средства за целта, е запла 
нувано,- да се обезпечат чрез 
банкови кредити. По този на 

ще се създадат условия 
една

КОЛКО СТРУВА ЕДИИ ТОП?
зи

аз.Взимайки изказването на 
Живкович сериозно, начални-

в КиеОт събралия се народвреме на окупацията 
началвац по

българският фашистки
търсеше да изнесат скри 

като за сметка 
шедро им раздаваше

кът каза: Дните си течаха.
Дни, дълги като години.
На селото .което даваше закрила на партиза

ните, беше издадена тежка присъда — интернация, 
закарване на принудителна работа в България- Ос
таналите в селото хора бяха предимно стари хора и 
жени, които нз смееха да излизат назън.

Мина ден, два, седмица.
Никой не се оказваше, никой ни ме пзсеща- 

Дните се издължиха

Ах, дядка, а къде имакик
тото оръжие, 
на това 
провианти. За една пушка 
чувал брашно и тн.

По едно време до начални- 
доближи Сретен Живко

чин
за изграждане на 
сградите в течение на-тази го 
дина и за приключване на ра 
ботите на втората с 60 на сто. 
Общо стойността на двата 
обекта трябва да възлезе на 
16 милиона динара.

топ?
А старецът духовито отвъРот

на:
— Там... някъде на рускид 

фронт.
ка се 
вич каза: Съдбата е в името ваше. Хляб нямах нито троха, 

като гладна година. Вече губех надежда, че някой ще 
дойде при мене. Раната ми не зарастваше и същес
твуваше опасност от по-големи усложнения- Въшки
те не преставаха да ме обезпокояват и доунищожа-

В блок „Гребен” с предви- — А, господин 
дено изграждане на още ед колко брашно ще получи оня. 
на сграда, но по-късно, по- ,който ви предаде топ?

началник.
Преди петата неприятелска 

офанзива, така наречената гер 
манска „дяволска дивизия” ми 
наваше край Майевица и Ссгл 
берия-

По това време в Семберия 
действуваше Майевишкия пар
тизански отряд под командва
нето на Велко Лукич — Кур-

БАБУШНИЦА ват.
Осъмна и ден осемнадесети. Ден последен, ка- 

ктз вече бях решил. Опитах се да говоря- Омръзнато 
ми беше мълчанието.

Исках да видя някога, дори и неприятелски 
войник. Водата, която събирах и пиех от брезента, 
също отдавна беше се свършила. Гаснеше и послед
ната надежда, че някой ще се появи, ще дойде при 
мене.

НАСКОРО - МУЗЕЙНА СБИРКА
ЯК.

След като обясни на бойци 
те тактиката, която отрядът 
щс приложи против герман
ската дивизия, Куряк напом- Добре сц спомням, претърсих добре джобовете 

си и събрах тютюн, колкото за три цигари. Реших 
щом ги изпуша, ще се самоубия. Отказах се От пър
воначалното си решение да стрелям в главата си — ще 
застрелям направо в сърцето. Междувременно, за „раз 
влечение" пълнех дулото на пистолета с въшки... Поне 
така исках да им отмъстя, задето ме безпокоеха.

Погледах на часовника. Беше точно 13 часа. Тре
тата цигара вече догаряше...

НИ:
Добре са я нарекли ди 
“ — „дяволска”. Бъде-визпята

те сигурни, че ще отиде по 
дяволите!

Удавила се мишка
Хвърлих фаса и вдигнах пистолета. Помислих 

СИ: къде ли се намират бойните ми другари? Къде 
марширува моято Седма сръбска бригада? Сигур

но водят жестоки сражения, щом ги кяма да ми се 
обадят...

Към средата на 1942 година
пристига група усташки жан 
дарми в село Боище край Не 
БССИНя-

Пред &ъщата на Тодоро пич 
забелеязват 
и го питат:

— Малкият, къде има вода?
— Няма- вода, но има кисе

лина!

ЛИ

Лежах така, гледах в небето и размислях. 
Изведнъж небето

едно момченце
се прекри от съюзнически

самолети.
Заехтяха околните урви и върхове. Заехтяха 

долини и гори...
Нещо ми олекна на душата.
Помислих си, няма да се самоубивам. На глас 

изговорих няколко пъти последните думи. Искам н 
аз да гледам как се сипят бомби върху главите на 

1 ашистите. Нека и те видят как изглежда това...
Оставих револверя е паласката.

казва момчето.
— Донеси ни, — казали бой 

ците.
Момчето се завърнало с ця

ведро кисело мляко. Ко 
гато го изяли, един жандарм 
пита момчето:

— Ще ти се кара ли май 
ка ти?

ло
, ^Д^Ръкозо Д ство'на" пщнюдавателя

Караджич в Д0абушница'са "събогиш Тж““пре ,ме ™
борбГиР1оН°кПиМИ1НаЛО °т НаР°Д°оовободителНата оороа и др., които вече се уреждат в музейна сбирка
музейната обезпечат подходящи помещения,
2™ ~?ка ще стане Достоя™е на всички же 
Ниод Д запознаят с богатото минало на Луж- 

' ' ------------ М. А.

Още шест днипрц __ „ чаках. На двадесет и четвъртия
Бърко с п“Гите.И' пристигна Живо™ Ни— - 

Когато се измерих, имах само 35 
оръснарят окървави бръснача 
ми даваха спокойствие.

— Не. И без това тя искаше 
да го хвърли...

— А защо?
— Задето се удави мишка 

него...
И- момчето хукна и избяга.

(Прев.: М. А)

килограма, а 
от въшките, които нев
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„ЯНУАРСКИ ДНИ _ 79..
В ДИМИТРОВГРАД

В1!!!!, работници полазват
ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА ОБЩЕСТВЕНО-

ВОЛИТИЧЕСНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНАТА 

и СТРАНАТА
гпадНср2п^Л феврУари в Димитров 
ните пяйп семинар за просвет 
ните работници в рамките на поо 
грамата „Януарски дни — 79” На 
семинара присъствуваха почти' вси 
чки просветни работници от об-
тГтемиН оГ °бРабо-ни следни 

”°бщенаРОДна отбрана 
ооществена самозащита”, препода-

гГ Генерал от запаса Попо- 
"Гл."П°'НаТаТЪШНО преобразува- 
не на възпитанието и образование 
то с отделен поглед 

на II фаза

но образование"
Воислав Митич, 
за образование
„Марксическото учение за морала 
и хуманизма", преподавател 
Векослав Бутигаи, 
Педагогическата 
рот, „Отрицателни 
листическото самоуправително об 
щество , преподавател от

преподавател — 
секретар на СИЗ 
на регион Ниш,

Възпитанието на младите на преден план
А-Р

медицински персонал- живее 
в Димитровград и поради ела 
би връзки не отиват на вре
ме на работа. Лекарите лак 
в общината се задържат само 
до специализация. Затова не 
се очаква бързо подобрение 
на положението на амбулато 
риите в селата.

— Ние сме доволни с обще 
ствено-политическото 
райе на просветните работни
ци — каза Венко Димитров, 
секретар на Общинския коми 
тет на СК. — Сега някои нос 
тавят въпроса как да се уча 
ствува на всички конферен
ции, заседания, а при това да 
не се груби време в учили
щето. Много важно при това 
да се направи добра органи
зация-

— Има ли в образованието 
самоуправление или няма?

Отговаряйки на този въп
рос Венко Димитров каза, че 
някои проезетни работници 
търгват от личните въпроси. 
Ако на някой не са решени 
личните въпроси, той таксува 
генерално като прави заклю
чение, че няма самоуправле- 
не. Други пак бъркат самоуд 
равлението с ръководенето в 
училищата.

За просветните работници, 
участници в семинара и препо 
давателите бе устроено 
гарско увеселение.

преподавател в 
академия в Пи- ангажии
прояви в социа

Пирот
„Класовите общности и проблеми 
в тяхната работа",
Марина Тодорович, от Ниш.

на реализацн- 
на средното насоче

преподавателята
ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ 
СА ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩЕС 
ТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ 
ЖИВОТ НА ОБЩИНАТА

КРЪГЛА МАСА С ОБЩЕС
ТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РА 
БОТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА

то на сградата за оредно 
чено образование в Димитров 
ГРДЦ ще започне на 
Вече е готов идейният 
извършен е или се върши из
купване на

насо по селата, но в тях лекарите 
мс се задържат. Почти пелия

време.
проект.

На края на семинара 
проведе „Кръгла маса"

се КОНКРЕТНИ ОТГОВОРИ
Един въпрос се отнасяше 

налиия водопровод.
Кога ще пием вода от повия 

другарю председател?
Гези дни — каза Борисов. — По конкретно 

от следващия месец в Димитровград, а в Бребевница 
и Пъртопопинци от днес (3 февруари!)

— Кога председателят на общината ще посети 
едно селско основно училище?

— Вярно е това, че в първия мандат не стиг
нах това да направя, но през втория мандат това ще 
направя сигурно, защото виждам, че такова едно по
сещение ще ми бъде от полза...

на про
светните работници, участни
ци в семинара и обществено-' 
политическите работници от 
общината. Бяха 
40 въпроси отнасящи се 
работата на училищата, 
налятото строителство, възнаг- 
раждаването з просветата и дру 
ги служби на общината, снаб 
дяването в общината, здрав
ната защита, пътното строи
телство На зададените въпро
си дадоха отговори председа
телят на общината Борис Бо 
рисов, секретарят на Общин
ския комитет на СК Венко Ди 
митров, секретарят на 
за образование Цветан Елен- 
ков, секретарят на СИЗ за стрс 
дно образование на Нишки 
регион Воислав Митич и др. 
председателят на Общинския 
синдикален съвет Ранко Став

земята и според
думите на Воя Митич ще бъ 
дат обезпечени

до водата от регио-

средства за 
да може работите на сградата 
да започнат още в началото 
«а тази година'. След построя 
ването на тази сграда, сегаш
ната сграда в която работи 
гимназията, ще бъде освобо
дена за нуждите на основно

водопровод.

поставени над
до

кому

то училище в Димитровград.

ДРУ-ПРАВИМ УСИЛИЯ ДА СЕ 
ПОДОБРИ И СНАБДЯВАНЕ 

ТО НА СЕЛО Б. Н.

Просветните работници, уча 
стоици в семинара, показаха 
голям интерес за развитие 
на общината почти по всички 
въпрос. Най-много 
бяха поставени за изгражда
не на пътната мрежа в общи 
ната, снабдяването, 
на колерацията, 
селските амбулатории, данъ
ка и данъчните облекчения .

Председателят на общината 
даде изчерпателни 
по всички зададени въпроси. 
Той каза, че при определение 
на материалното 
на просветните работници не 
трябва да се върви от скстрс 
мнитс ситуации, а трябва Да 
се нрави унореждаие, което 
се обосновава на статически
те данни. А те показват, че 
в общината се правят уси
лия да се подобри материал 
ното положение на работни
ците в просветата и образова 
ние то. И в топа направление 
вече са постигнати по-добри 
резултати.

РАЗДЯЛА БЕЗ ВЪРЩАНЕСИЗ

Вече я няма Гоцавъпроси

■ ■ а
работа 

работа нарев и др.
Трагично и ненадейно загина Гордана — Гоца — Михайлова от Босилеград. Те- 
шка автомобилна злополука при входа на Ниш отне живота на двадесетгодишната 
студентка по икономия

УСЛОВИЯТА В ОБЩИНАТА 
НАЛАГАТ ТАКАВА УЧИЛИ 
ЩНА МРЕЖА отговори

Сегашната училищна мре
жа в училищата е продиктува 
на от усилията в общината— 
изтъкна председателя на ОС' 
Борис Борисов, — Общината 
прави усилия Да задържи учи 
лищата по селата въпреки то
ва, че числото на учениците 
намалява от година в годи
на. Дори зад7,ржат и оиия 
класове от по 3—5 ученика. 
Поради това толкова време 
се разисква около закриване
то на отделенията в Каменица 
и Потново. Отделно 
ние предизвика въпросът по 
отношение на съдбата на ста
рите учебни сгради, в които 
вече
сгради има много и те пропа 
дат само зарад това, че не се 
нравя/ малки поправки и сгра 
дите не се ползват. Според 
думите на председателя 
рис Борисов, общината израз 
ходеа сума от 25 милиона ста 
Ри" динара за амортизация на 
тези сгради. Те са собственост 
на училищата и затова в бъ
деще трябва да се поведе по- 
голямо внимание въР*У 
защото те са инвентар 
училищата.

Гибелта на младата девой
ка, в разцвета на младостта, 
предизвика незапомнена скръб 
всред жителите от Босилег
рад, Райчиловци, Извор, Гор
на Лисииа... Трогателно погре 
бално ществие от няколко 
хиляди души с дълбоко нре 
клононие изпрати любимата 
си съгражданка па мястото на 
вечния й покой.

щада в Босилеград.
Такава беше Гоца: трудолю 

бива и простосърдечна. Траги 
чната й смърт прекъсна въз 
можностите да доизкаже сво 
ята голдма способност.

Нещастната девойка нами 
раше
босилеградската естрада 
цуваше пъстри танци в на
родна носия, от звънливия 
й глас прозвучаваха стихове 
от Шантич, Маяковски, Ботев'. 
Подучаваше пионерчетата, съ 
стезаваше се по учене, а съ 
седите я знаеха за най-близ
ка... И все така до трагичния 
момент в автомобилната зло 
полука край Ниш.

Няма я вече Гоца и това е 
болно

положение

време за всичко: на 
тан-

Угаснал с един цъфтящ жи 
вот, на една примерна мла
дост, иа която жителите в Бо 
силсград бяха тъй горди.

Гоца е била примери;! уче 
ничкл и отличничка, приме
рен член на Съюза иа социа 
листичсската младеж ц неумо 
рима участничка в редица 
трудови и политически младо 
жки акции. С попълни осем 
пасст години, става член нл 
Съюза на комунистите, пое
майки отговорни задачи. Смър 
тта я завари нд длъжностите 
член на Председателството на 
Общинската младежка конфе 
ренция в Босилеград, член иа 
Мсждуобщииснатл конферси 
ция па ССРИ и иа Мсждуоб 
щинсклта младежка конферси 
ция в Южноморавскн регион.

Младостта се възхищава 
когато твори. Гоца е непре 
къснато творила, потвърж
давала се е примерносг и рад

внима-
За подобрение на снабдява 

него, участието на частните 
земеделски стопани в самоуп
равлението на кооперацията 
— според думите па Борис 
Борисов — очаква се много 
ог новоформирания ОСТ при 
„Сточар" — „Коонсрант". Сс 
га в общината сс правят уси 
лия да се намали данъка 

* много стопани, кои то според 
решенията иа общината от/ 
ждат овце и крави, с 20у» 
яа онези които имат имоти 
край границата и старите до 

болните и др.

Такиване сс работи.

съзнание за всички, 
на които тя бс позната. Ней 
ната гибел завинаги е прекъ 
спала щастието на родители
те й Хари и Неда, на по-мал 
кия

Ео
11.1

й брат Иван.
— Гоца тъй много се радва

ше иа личните си и колектив 
1П1 постижения. Като така
ва тя ще остане дълбоко в 
спомените на младите в Меж 
дуобщинската младежка кон
ференция. Младите от Боси 
леградска община трябва да 
бъдат горди на нешшя кра
тък, но богат житейски опит 
и да продължат нейната при 
мерност!

■ле
вала сс на всичко онова, кос 
то наричаме творческо битие.

— Възбудена съм, защото 
това е най-радостното ми съ 
битие в живота — казваше тя 
преди две години, когато с 
лек и достоен подход доне
се Щафетата па младостта с 
рожден донските честитки до 
другаря Тито иа тържество 
ио украсената трибуна на пло

ТЯХ макинстиа,

ЛЕКАРИТЕ ОСТАНАТ САМО 
ДО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

на

ИЗГРАЖДАНЕТО НА УЧИ 
ЛИЩНАТА СГРАДА В ДИ 
МИТРОВГРАД ЩЕ ЗАЛОЧ 
НЕ НА ВРЕМЕ

Говорейки за здравната за 
общината Б. Борисов 
просветните работни 

се правят усилия да 
амбулаториите

щита в 
каза иа 
ци, че 
се поправятПросветните работници бя 

ха запознати, че изграждане
Всне ВЕЛИНОВ
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из НАШЕТО МИНАЛО I

проход на светаКуновица
гя разгромил. Тогава загинал 
близък роднина Щ Мурат Мах 

Челеби и други знани тур 
Както бележи Миличевич, 

Куновица е пленен Ка 
когото в близко

$ ^ра*"ГиаКхурвскТат: "оЛГпрсд.Гкосо““ Ж. ™ 

* Какво са записали Ирснок и М. Миличевич за Куно 
вица

муг
ци.
тук на 
зим паша на

поставен паметник ссело е
натлис на турски език.

Куновица — _
от света, както я нарекъл Гун 
дулич в едно свое стихогвопс 
ние е била място на борба 
и по време на Втората свстов 

война. Немската 7 СС 
„принц Еуген” след

е Катсп латинското название 
«амуяди (верига на света).

важен превои и 
долината иа Нишава се състо 
яла важна битка о която е 
опряна Муратовата войска, за 

1 сс счита, че Муратовата 
с стигнала

Косато през 1938 година сул 
таи Мурат из»ъРш.ил на,гал ' 
ние па Сърбия. ™>и със силна 
,войска тръснал в две направ 
ления- Една част от войската 
му сс движила от Кюстендил
К-1,М браня :|а “ [ГИУчаст през София и 1,и 

,иа Нишава, 
това ми-я3 

изпратил
да спре турската, коя- 

по долината
,иа Нишава. Тс са рили сигур 
ии чс турската войска шс сс 
опре само ако се затвори п.ро 
хода при Куновица при Бела
паланка.

Кушопица с продължение. 
,ла Супа планина Този превои 
затвара долината на 
Между Стара и Супа Планина. 
Тук минавал главният път ме 
жду Ниш и София псс ДО ир 
граждането иа сегашния пъ.1 
край Нишава. Край Куновица 
с минавал пътят по който с 
трябвало да мине турската 
•войска за Косово. М. Г* Ми 

който ггосстил Куно

според проходпоИа този

товавойска на Косово 
през Кюстендил, Босилеград 
ТВраня. Иа Косово, както е 
известно, с пропаднала с\ ь 
ската дръжзва, а Мурат изгу- 
биг СВОЯ ЖИВОТ-значителна битка на 

слел

на

ИМА СНЕГ ЗА СВИ ДИВИЗИЯ 
изтегляне от България и ос 
юзбождеиието н.а Димитров
град, Пирот и Бабушница от 
страна на 22 дивизия спряла 
на Куновица с цел да отбраня 
ва долината на Морава и за- 

изтеглянето на своите 
Гърция и Макс до

гата
рог по долината 
Когато узнал 

веднага
Ла-

Топа свояДете децата не дооде при нас. - ...
избрисамо с бабуту- Иду си на море. А 

од кико купише кола не върту се дома. Спу|| 
де иду по Югославию, Гърчку, ТУРСКУ. - 
почеше да иду и по Полску, а прч. н^ цш
дооде Кико само тамо да има пуюпе и 11 
по И затова през зимскуту вакаицию се 
надамо некойе од децата да иалегн. “а “Д | 
се случи хуя годину. Да ви кажем у дело 
село дойде само йедно дете на моятога по
СТаР0ГВидим 'йед„у вечер кучето върти ош11 

подобре загледа видид

зар 
войска 
то се движила Друга

място сс състояла л 
зимата на 194 ; 
военната коади

полско-унгарски^ 
своите

това
54 години през 
година когато 
ция начело с

Владислав със
тръгнал през Ниш и 
Начело па сърбската 
която се присъсдини- 

коалиция е бил 
Войската

държа 
ВОЙСКИ от 
пия- До 11 октомври те са дър 

в свои ръце този проход 
и тогава били господари 
Ниш и Моравската 
Когато изгубили Куновица са 
мо след три дни германците 
изгубили и Ниш, който оил 
освободен на 14

жаликрал
войски
София*
войска.

на.
долина.

Нишава

ла към тази 
Джура Браикович.

каолицията пристигнала До 
пише И-

октомври
па 1944 година.

Куновица значи три пъти в 
своята история е показала сво 

значение като стратегиче- 
Затова Гундулич

Траяноиитс врати —
но била принудена дана некога и кашку

Пера-
ре чек,
сс върне назад, запдото среш 

силна турска съпротива.Удезомо у собу и видим детето нещ< стонала
Па връщане войската опожа 

София и в Пирот узна 
ла, че ги преследва силна тур 

Деспот

ско място, 
за Куновица с написал:

„Куновица, грло од свиетл, 
ка веоигом 
и планина Стара опета

потеже".

нейе йеседо. личевич, 
вица преди 90 години е напи 

това време тук би 
една меха

После ми распрайи що ие тека.
__Дедо Манчо, сви отидоше иа Копа-1

остадо. Тата мете да| 
Каже;

рила
сал, че по 
ла една чешма и 
на. Той забележил, чс 
ността получила име от купа 
(клена) който тук много расте,

дугом веже.Джураска войска 
Браикович пресрещнгл турци 
те на Куновица в началото на 
януари 1443 година и напълно

оник на скиян»е, а я си 
ми плати за 
дека има млого трошкове... |

Кико разбра од детето дека дошло, 
при мене да тражи паре.

На ютре ден дигомо се и седомо ла:], 
йеднемо, видим детето Йоне не весело. Пи-,|, 

кикво че прайе там тьегови другаре. 
— Че се возе дедо- Че |ьим да ду сан-

мест простире му се иоголеше на Копаоник. Б. Николов

на твоясъпругът 
пръст-

Момиченце идва

присъда е 
на убиеца:

ждаващата 
подхвърлил

— Тъй като майка ви от
училите и казва на ро
дителите си:

— Днес имахме 
задачи по смятане и аз 
имах четири точни и две 
неточни.

— Добре ли 
вуйчо ?

— Лошо, много лошо 
Загубих си багажа-

— Нима? Та нима 
го откраднали?

— Ами! Изпаднал за 
пушачът от бутилката!..

е още жива, не ще ви 
кажа сбогом, по 
довиждане!

Нещастен съпруг е 
принуден сам да 
ушие едно копче.

За да не се убоде с ш 
дата, той се снабдил с 
напръстник.

Гледа го съпругата и 
едва сдържано се смее:

— На този напръстник 
мястото не му е тук.

— Зная — остро каза

там га я
само

петНе, скийе и че се возе.
Я си преВута. Излезо надвор 

ти нещо. На таванат седу вече десет године 
убаве санВе на башуму. Я сам Ви прайил. 

|!р!-: Стури Ви, претегну Ви и изнесо у дворат. Де 
, Щ тето излезе виде Ви иде негде с ши и 
||!!} дим върну се малко весело.

— Деко, кико сам се пушил од „Дъл- 
Ви рид" чък до сред село..-

На друВия дън я узо та очепи две дъл 
Ве мазне тарабе малко криве на връовете- 
Тури Ви на навой да Вим се свию върете, 
изрендиса Ви и на ютре дън н>им удари 
ремици на ноВе кико смо нийе прайили на- 
времето. Детето Ви узе иде по Вър и дойде 
насмеяно:

Стар кавбой от Дивия за
пад довежда младеж 
прехвърлен през седло 
единствения лекар в це 
лия край.

— Докторе, моля ви 
се, спасете живота на 
зета ми-

— Какво му се е слу
чило?

—• Насмалко тях да го 
убия.

— Да опитам — зап
ретна ръкави лекарят 
Само какво ти е трябва
ло да стреляш в зет си?

— Тогава, когато аз 
стрелях в него, той оше 
не беше склонил да ми 
бъде зет.

и се се
сн

пътува
ви-

са

НАРОДНА МЪДРОСТ
— Иду дедо кико намазане.
За чудо през целото време .на вакан 

циюту има млого снег. Детето си отиде мло 
■ го весело. Яму дадо паре ка си иойде. И 

са видите пише ми у писмо, тия дека ишли 
на Копаоник не су имали сви сВийе, и не су 
научили да се возе, а наш Пера и СанВе и 
скийе. Сваку суботу дооди с другаре да се 
пушта од Баират. И у наше село има снег 
за сви. Чуди ме що децата караю да иде тол 
ко далеко ка си имамо и снег и планине.

Горделивостта предшествува падението.
АНГЛИЙСКА

Хлаб няма, но си купил роб, за да 
кого да бие.

има
АРАБСКА

Известен адвокат е 
успял пред съда да осво
боди клиента си, въпре
ки че същият е убил ба 
ша си, жената, братов
чед си.

Прокурорът, дълбоко 
разочараваи, след освобо

Който високо хвърчи, ниско пада-
ИТАЛИАНСКА

Горделивостта заминава на кон, а се връща 
пешком-
Глупостта и гордостта растат на едно дърво.

НЕМСКА

ИТАЛИАНСКА

Сравнение
*?ег. петровтат

он-^и


