
ШтстВо С уж
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство'' е 
стоене с Орден брат
ство и еднвсгво със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

аз на президента
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ОБЩ СЪБОР В ДИМИТРОВГРАД

ЗА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ЗАПЛАНУВАНИ 

236 МИЛИОНА ДИНАРА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ — УСЛОВИЕ ЗА ПО-ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ

На 30 март в Димитров
град се състоя общ събор 
в чиято работа освен 
гатите на Общинската

Всички организации 
сдружения труд в общината 
в течение на миналата годи 
на са

на че две години работи със 
загуба. но-пропусквателния пункт 

„Градини”.
В областта на дребното 

стопанство знаятчийската 
работилница „Металац” тря 
бва да построи нови произ-

детска защита е запланува 
но изграждане на нова дет
ска градина.

Капиталовложения са пре 
двидени и в областта на 
инфраструктурата 
ждане на 
регионални пътшца, строеж 
на нови жилищни блокове 
регулация на коритото на 
Нишава и г.н.

деле-
СКУЛ

щина взеха участие и чле
новете на

осъществили добри 
резултати, с изключение на 
ООСТ „Нишава”,

ГОЛЕМИ КАПИТАЛОВЛО 
ЖЕНИЛ ВЪВ ВСИЧКИ ОБ 

която ве- ЛАСТИизпълнителните 
тела на всички обществено 
политически изгра- 

меж.ду селски иорганизацшт 
представители на организа
циите на сдружения 
и на самоуправителните об 
щности на интересите. На 
събора бе обсъден проекта 
по осъществяване на раз 
войната програма на общи 
ната през 1979 година, при 
ета от делегатите на Общин 
ската скупщина, на сесия 
та, която се състоя веднага 
след събора.

Стопанското и обществе
но развитие на Димитров 
градска община през 1978 
година се е провеждало в 
унисон с утвърдената раз
война програма за период 
от 1976 до 1980 година. В 
потвърждение на тази кон
статация говорят и икона 
мическите показатели — 
общият доход през 1978 го
дина в сравнение с 1977 го 
дина, бележи ръст от 11 на 
на сто, доходът - 
тият доход — 7,4, личните 
доходи — 13,5 и средствата, 
за фондовете 4 на сто. Зна
чително увеличение бележи 
и заетостта производител 
ността на труда, икономич
ността и т. н. ______

труд

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРО 
ГРАМАТА — ЗАДАЧА НА 
ВСИЧКИ СУБЕКТИВНИ 

СИЛИ

За осъществяване на вси
чки запланувани задачи не
обходимо е както се изтък
ва в проектопрограмата по 
осъществяване на развитие
то на общината, да се вло
жат максимални усилия за 
Цялост тю ползване на про
изводствените мощности, да 
се увеличи производително 
сттл на труда, да се пола 
гат усилия към изнамчранс 
на вътрешни резерви.

В организаиите на сдру
жения труд трябва да се 
предприемат мерки за обез 
печаване на необходимите 
специалисти.

14, чис-

Енергичми мероприятия 
трябва да се-предприемат в 
превеждане на приетата по 
.потика в разпределение на 
чистия доход, както и в по 
следователно прилагане и 
усъвършенствуване на по- 
литикпата в областта на раз 
пределението на личните 
доходи, въз основа резулта
тите на труда.

Конфекция „Свобода” — Димитровград
За инвестиционните влага 

иия, запланувани според 
програмата през тази година 
ще се изразходват 236 мили 
ома динара, с което се съз
дават съществени предпо
ставки за още по-стабшшо 
и по-динамичпо развитие 
на общината.

водствени и делови поме
щения-

Значителни капнталовло 
вложения са запланувани 
и в областта на обществе
ните дейности: в образова 
името изграждане на учили 
щна сграда в село Градини 
и подготовка за започваме 
строеж на сграда за ьасоче 
по образование в Днмитрог 
град, в културата е предвп 
депо да приключи адапта
цията на Дома на култура
та в Димитровград; в спор
та — изграждане на баскет 
болно м реконструкция но 
хамдбалното игрище: в зд
равеопазването е предвиде
но изграждане на амбула
торни в Погамово и Долна 
Невля, както и доизгражда 
не на Здравния дом в Ди
митровград и в пряката

Провеждането в дело на 
тези мерокридтия и акции 
гарантира, 
програма на общината мо
же да се реализира успеш
но. А това е и постоянно 
задължение на носителите 
на плановете и програмите 
по обществено - икономиче
ското развитие, както и на 
всички субективни сили 
общината.

В областта на стопанство 
то запланувана е реконстру 
кцнята на фабриката за те 
хиичсски стоки в ООСТ „Дм 
митровград”, ОСТ „Свобо
да” трябва да започне вто
рия етап, на реконструкция 
в ОСТ „В. И. Циле” трябва 
да приключи започналата в 
миналата година рекопетру 
кция, а в ООСТ „Търго- 
кооп” в течение па година
та трябва да започне из
граждането па универсален 
магазин.

че развойната

в

А. Д-

Значителни капнталовло 
жемия са предвидени и в 
областта на селското сто
панство, а между тдх е из 
граждаието на магазин за 
дозряваме, доработка и ск
ладиране на млечни проду
кти, приключваме с изграж
дането ма овцефермата в 
Липинско поле и т.н.

Денят на здравния работник Iден на здрав 
в нашите

7 април — Международния
Годината на дететс —

с повишени грижи за яодо-ния работник в
бряваие на здравеопазването, особено срсц децата 

р Здравната служба в Димитровградска оощч 
иа ежегодно бележи все по-хубави резултати. По 
лобно си в Сурдулишка община, в която меди
цински," це.Ггвр „Миле.г.ие Попови.." стана о 
Републиката и страната. За подобряване на здра 
веоназоанего се полагат грижи и в Боснлеград 
ска и Еабушиишка общини. В Босилеград се 
строи модерен здравен дом, а също и з Баб,ш 
ница.

ОСТ „Балкан" планира из 
граждаие на туристическо- 
гостилничарски обект, кой
то е предвиден в програма 
та за уреждане на гранич-

п;диат/,рНа снимката д-р Итан Лазаров, 
преглежда пациент. ДИМИТРОВГРАД



ПРЕЗ СЕДМИЦАТАСВЕТЬТ

СССР - НР Китаи
Ц1ШЛШ1 ноти, а по протеже
ние на граничните области 
и е изстрелване на снаряди.

Китай реши да скъса три 
десетгодишния А~>ко^
приятелство

^ГатКет“ и-
Дун.

обвийКитайската страна
Виетнам за протакане 

преговорите за мирно ре 
на спорните въпР°'

ява
на

взе Всеки- шаване 
си, като потвърждава, 10 
китайските войски са се из 
теглили от виетнамска терк

Това решение 
тайският национален кон
грес. Споменатият договор е 
подписан на 14 февруари 
1950 година в Москва. Ст 
съветска страна договора са 
подписали Сталин и Вишин 
ски, а от китайска Мао Цзе 
Дун и Джоу Ен Лай.

тория-
Ханой

съо-От друга страна, 
енерп 1ЧИО опровергава 
©щението, че китайските см 

са се изтеглили и твъР* 
за от-ли

ди, че отговорността 
лагаие на преговорите 
да иа Пекин.

па-
СЛЕД МИРОВИЯ договог 
МЕЖДУ ИЗРАЕЛ И ЕГИ- От заседанието на Вуковарския конгресВсе още не е яС1Ю какво 

е положението в Югоизточ
на Азия- Дали 
войски действително са сс 
оттеглили от „всяка педя 

територия

ПЕТ
китайските

60 ГОДИНИ ИЛ сгок

Арафат се страхува 
от нов конфликт

II ВУКОВАР В НАВЕЧЕРИЕТО 

НА КОНГРЕСА
виетнамска 
коя е действителната причи 
на за протакане с прегопо 
рнте, от които 
възстановяване па мир _ 
границата между Китай и 
Виетнам.

се очаква
паНеотдавна подписаният 

миров договор между Еги
пет и Израел срещна жесто 
,ка съпротива почти на всич 
ки арабски страни. Мини
стрите на външните работи 
и стопанството на протпве- 
щите се арабски държави 
приеха резолюция в Бел
град, която осъжда постъп 
ката на Египет и предвиж
да редица политически и 
икономически санкции про
тив Египет. Голямо 
арабски държави 
дипломатическите си отно
шения с Кайро.

Тези дни палестинският 
вожд Ясер Арафат заяви 
че очаква избухване на нов 
конфликт в Близкия Изток. 
Според Арафат, Израел ще 
нападне Сирия и Ливан, по 
неже е обезпечил мир на 
границата си с Египет.

СЪТРУДНИСТОПАНСКО
ЧЕСТВО

окичен с червени знамена, 
а и определени другари за 
посрещане. През целия ден 
пристигнали делегати, 
лово или единично. В 16 ча 

параход

По време иа подготовката 
Втория Вуковарския кон- 

е избрано Централен 
партиен съвет в със
тав: Сима Маркович, 
Филип Филипович, Вла 
димир Чопич, Джуро 
Джакович, Гойко Ву- 
кович, Джуро Цвийич, 
Душан Цекич, Иво 
Балкас, Ловро Кле- 

менчич, МитъР Три- 
фунович, Павле Пав- 
лович, Лаза Стефано- 
вич и други. Централ
ният партиен съвет е 
избрал свой изпълни
телен отбор, а за се
кретари на Партията 
са избрани Симо Мар
кович и Филип Фили
пович.

за провеждаме на 
конгрес иа ЮКП, тогаваш
ният секретар на вуковар 
ската партийна организация 
Никола Смоляиович предло 
жил конгресът да се прове 
де във Вуковар поради гео 
графското му положение и 
помещенията с които разпи 
лагала партийната организа
ция в града (Работнически
ят дом в този град по това 
време бе един от пай-големи 
ге в Югославия). Партийна 
та организация във Вуко- 
рар, според броя на члено 
вете, можеше да поеме от
говорността за подготовки 
те, както и грижа за нас
таняване на делегатите. То 
зи конгрес бе трън в очи
те на буржоазията и затова 
тя се опита по всеки начин 
да го осуети. Обаче, партия 
та бе толкова силна че той 
все пак бе проведен.

При такава гаранция Цеи 
тралното партийно ръковод 
ство решава Конгресът да 
се състои във Вуковар през 
май 1920 година. Понеже 
полицията протакаше изда 
ване за разрешението. 

Конгресът бива допълнител
но свикан на 20 юни съща 
та година. Щом бил опреде 
лен този ден във Вуковар

гру-

Боливия търси юго
славски специалисти

са със специален 
пристигат делегати от ОьР 
бия и Срем. На пристанище 
то се събрало голямо число 
работници.

културно-х удожествено 
дружество ги поздравя 
„Да сте здрави, храбри бой 
ци! ' и „Живо туптят наши
те сърца!” След това 
образувана Дълга колона с 
знамена, която тръгна къ-м 
Работническия дом.

число
скъсаха Рабслническо-В Ла Паз — главния град 

на Боливия, наскоро ще 
бъде открита първата сто
кова къща на латинско-аме 
риканския пазар, която ще 
бъде снабдена изключител
но с югославски сгоки. С 
това се слага началото на 
интензивно сътрудничество 
между Боливия и Югосла
вия- Сключени са или ще 
бъдат сключени договори за 
изграждане на повече фаб 
рики в тази страна. Юго
славските специалисти ще 
помогнат в построяването 
на тези обекти, а машините 
и съоръженията ще доста
вят наши фабрики.

то
с

бива

Конгресът започна на два 
десети юни, в осем часа. 
Дружеството „Пламен” от
крива Конгреса с „Интерна 
ционала". След това е из 
бран делови президиум, а 
за председател Павле Павло 
бич. Като представител на 
деловия президиум е Стне 
пан Супанц. На Конгреса 
присъствувал и полицейски
ят комисар от Винковци В 
хола на Работническия дом 
бил изложен работнически 
и комунистически печат.

Работата на Конгреса те- 
ше нормално, в духа на ди
рективите на Третия Интер 
нащюнал. Съдържанието на 
Конгреса не можа да про
мени дори полицейският ко 
месар със своите протести 
от време на време, че ще 
забрани Конгреса, нито пък 
опозицията на така нарече 

се ния центрум със своите про 
1ивопредложенид. Някои 
т рупи от центриетите (от 

С Хърватско: Делич, Букшег 
Брудняк, Борнемиса; От 
Сърбия: Ляпчевич и Топа
лов! 1ч; от Босна: Братята 
Якшич и някои от Слове
ния) намерили празно поме
щение в Дома и тук се опи 
тали да проведат тайно за 
седание. Обаче, това не им 
се удало.

След завършаването на 
Конгреса другарите се зав
ръщат по своите местни ор 
ганизации със задача да ра 
ботят за провеждането 
дело на новоприетата прог
рама на Комунистическата
партия-

11

КИТАЙСКО - ВИЕТНАМ 
СКИЯТ КОНФЛИКТ Стйепан Супанц тогава из 

планаработва и умножава 
на град Вуковар. По-младп 
те другари и младежи били 
определени за водачи, а по- 
старите членове, така наре
ченият „червен караул”, за 
пазачи и дежурни при в\о 
да на Работническия дом и

Продължават 
ваимните обвинения

БЕЛГРАД — МОСКВА

Посещение на 
партиини делегации

НР Китай и СР Виетнам 
продължават войната с офи около него.

Културно-художественото 
дружество „Пламен” (сега 
„Слога”)) обеща, да извър
ши декорация и напише ре 
волюциоини лозунги в поме 
щението. Образуван бе и 
пнформационнен център.

Поради указаната чест и 
доверие, че Конгресът 
провежда тук между друга 
рите във Вуковар владееше 
голямо въодушевление 
петърпените се очакваше де 
ият когато ще пристигнат 
гостите.

В навечерието на Конгре 
са, Работническият дом бия

На петдневно 
на ГК на СК на 
пристигна делегация на Мо 
сковския градски комитет 

КПСС, оглавявана от
втория секретар на комите гата, които застъпваха над 
та Валенти Макаев. 65 000 партийни членове. В

хотелите имало малко мес- 
Делегацията на белграц- та и затова по-голямата 

ската партийна организа- част от другарите трябвало 
ЦИя начело със секретаря да бъдат настанени по час 
на ГК на СКС Белград Рат- тни дрмове. Това не беше 
ко Бутулия води разговори грудио да се направи, защо 
с гостите за партийната то имаше повече покани за 
дейност и сътрудничеството приемане на гости, отколко 
между комунистите на два- то се очаквало. Даже пя
та столични града. то се очакваше. Даже на-

изпратени гости.

посещение
Белград започнали приготовленията.

Комитетът и районните 
представители бяха задъл
жени да настанят 374 делонамстим НА ГЬЛГАР

ОМАТА НАРОДНОСТ В 
ОФР ЮГОСЛАВИЯ
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По време па Вуковарския конгрес в Юго
славия се появиха следните издания: „Комунисти 
ческч манифест” и Лениновите дела „Държавата 

Империализъм” 
комунистическата 

След тога книгата на Филип Филипович — „Пар 
тия, синдикати и съвети”. През май в Словения 
започна да излиза вестникът Ръдечи ’ прапор. По 
това време в Югоглавчя са излизали 18 партийни 
вестници и списания с тираж от 740 000 егземпл 
яра.

и революцията” п 
„Приложение към

след тока 
тактика”.

Текуща вметна
62500-603-9525
СДИ _ Ниш

м я ЛГГ 
ЙГрГ, в
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ИЗВОРЪТ НА СИЛАТА НА НЕОБВЪРЗВАНЕТО
и Съвременната констела 

цид на оиществените 
лххтачески сили в
Д]}ИлусШ1с ю а 
иа неоон-ьрзь«пе 
ЖИ ЗнаЧИх елно МяСю. 
последните десетилетия, от 
как е формулирано к«хо по 
литическа доктрина и акци 
омна платформа на ооедин- 
яване извън олоковете, иде
ята на неоовързването, 
преки разоираемихе осцила- 
ции, е в непрекъснат въз
ход, движението на нсоб 
ь^рзването постоянно се

сили, могат да трогнат и 
К-ЬМ конструктивна, ни И
К'Ь‘М

иовна политическа позиция- 
Необвързаните страни не 
се събират по причина на 
идеологическа хомогеност и 
политическа монолитност. 
Според много определения 
в контекса на историческо 
то развитие различните не 
обвързани страни в борбата 
за запазване на своята сво 
бода и независимост, мира 
в света и равноправни меж 
дународни политически и 
икономически отношения 
намират онзи обществен и 
политически извор, което ги 
обединява и по същото вре 
ме ги прави значителна си 
ла на прогресивните обще 
ствени преобразования на 
света. Затова ние Югослав
ските комунисти сме дълбо 
ко убедени, че всички уси 
лия са пресметнати към 
пренасочване на движение
то на необвързването, вред 
ни по борбата за мир и 
обществен напредък в све
та, понеже могат да водят 
към предизвикване на под
ялба, отслабване на влияни 
ето и намаляване ефектив
ността и силата на движе

нието. Болшинството необ
вързани страни, които прав 
ят основния център, съзна
ват тези опасности, 
ват решителен отпор 
опитите за пренасочване на 
движението и необходимо е 
с най-широко участие и ан 
гажиране в решаването на 
проблемите в подготовката 
за Шестата конференция на 
най-високо равнище да обез 
печат реафирмация на ос
новните определения, прин 
ципите и целите на движе
нието и обновление на не
говата сила.

и по 
света на 

политиката

Сътрудничество с всички ми 
ролюбиви и прогресивни си 
ли, и същевременно, най- 
добрата отпора на укрепва 
не независимостта и засил

Дес ф у кхммии 
връзки, но и поради 
че и самото движехте 
Х13х1равя 
свои Специфични задачи, с 
ново качество

раз-
това,принадле 

ххрез
оказ-се напред определени ване на международното по 

ложение на Югославия, като 
свободно- 

вът-
и ДИМсизИи. предпоставка на 

то и самоуправително 
решно социалистическо ра
звитие в нашата страна. От 
тук, както е констатирано 
на заседанието на Централ 
ния комитет на СЮК, поли 
тиката на 
и най-широкото сътрудничес

С нарастването на роля
та на движението 
ването на политиката 
неоовързване през 
ните години постепенно 
мени становището 
налите политически 
света, а осооено на военно
политически ГруПИрОВКИ. Х5 
смисъл на по-голям респект 
на тяхната сила и значение. 
И.О наред с това се активи 
рат настойчиви усилия дви
жението и политиката на 
неоовързване да се вклю
чат в собствените планове 
и насочат към целите, ко 
ито не са индентични на 
основните определения и 
автентичните интереси. на 
движението. Гамата на те 
зи усилия е твърде широка 
и обхваща според амбици
ите най-различни тенден
ции: от това да се спечел
ят крепости в отделни необ 
вързани страни дотам, дви 
жението като цяло да се 
приближи до собствените 
политически позиции. От
тук много необвързани 
страни са изложени на поли 
тически, икономически, во
енни и психологически на
тиск, а политическата насо 
ченост на движението с под 
ривни опити, особено чрез 
внасяне на подялба и пре
дизвикване на поляризация 
в неговите редове. Тези тен 
денции не са нови, но е без 
спорно, че никога не са 
били толкова настойчиви и 
натрапчиви като днес.

и укреп-
Въ- на

ПОСЛед-
се

из ос Га
сили в необвъ рзването

разширява до днес. ит от
носително малка група на 
страните, борещи се за мир 
и свооода на народите за 
независимост и равнопра
вие в международните от 
ношения, против чужда до 
минацня и подялба на све 
та на взаимно противопос 
тавени военнополитически 
групировки, движението на 
необвързването израстна в 
сила, която сплотява мно
зинството в света. Полити
ката на неоовързване фор
мулира собствената програ
ма по всички съществени 
международни проблеми, с 
еднакъв знаменател, с кой
то се свежда до стремеж 
към нови международни по 
литически и икономически 
отношения, обосновани въР 
ху равноправието и самосто 
ятелността на всички стра
ни и народи. Последовател 
ната борба против колонна 
лизма, расизма и имлери 
ализма, против политиката 
на позиция на силата и по 
Дялба на света на сфери 
на интересите, за решаване 
на спорните международни 
проблеми чрез споразумява
не, за преговори и миролю
биво сътрудничество, всеоб 
хватно приложение на 
принципа на активно съв 

съжителство на 
оглед на те 

обществено-полити
чески системи, обезпечи на 
движението на необвързва
нето ролята на

тво с необвързаните страни
е и универсалната външно
политическа насоченост на 
нашата страна и партия 
при твърда решимост заед
но с други многобройни 
партньори в миролюбиво съ 
трудничество в света после
дователно и принципно да 
се борим за запазване на 
автентичния индентитет, 

единство, акционна мобил 
ност и сила на движението 
на необвързване.

Доколкото се касае до Съ 
юза на комунистите и неза 
висима социалистическа Ю- 
гославия, последователна и 
трайно определеност за не
обвързването е природен из 
раз на самостоятелността и 
особеността на нашата ре
волюция и съвкупното соци 
алистическото развитие, най 
-подходящ облик за осъщес 
твяване на интернационали 
етическата солидарност и

ДЕЙНОСТТА НА КОМУНИСТИТЕ В ЛЕПОСАВИЧ

Организирано до 

по-добри резултати
Организационното, 

совото и акииониото укреп 
ване на Съюза на комунис 
тите и марксисткото обра
зование и идейно-политичес- 
кото издигане на членовете 
му са съществена предпос
тавка за осъществяване 
водещата му роля в наше 
то общество и за успешно
то изпълняване на задачите 

обществено-икономичес- 
развитие и развитие 

то на социалистическите са 
моуправителни отношения- 
В община Лепосавич 
тези въпроси се придава от 
дслио внимание.

на СК поради текучеството 
на работната сила в сдру
жения труд. Само минала
та година от общината са 
отишли 157 членове на СК 
а същевременно са дошли 
само 42.

които ги очакват в Съюза 
на комунистите, 
та година в Съюза на ко
мунистите са приети 
нови членове, от които 38 
работници

кла-
Минала-

149

преки произ
водители, а останалите са 
ученици и млади селяни.От друга страна, и самото 

Движение с непрекъснатото 
си разширяване е изправе
но пред все по-голям брой 
различия, противоречия

собствените 
всич-

местно 
страните, без 
хните

на
В областта на марксистко 

то образование и идейното 
издигане се полагат усилия 
за обогатяване на тяхното 
съдържание и подобряване 
на качеството. Над полови
ната от темите са свързани 
с решаване на проблемите 
и с обсъждането на спече 
ления опит в конкретната 
среда, където тече акцията.
С активното включване на 
слушателите в процеса на 
марксисткото образование, 
в рамките на дебатите и 
борбата на мнения, много е 
постигнато върху подобря
ване на качеството му. Ми 
палата година са изнесени 
320 различни сказки за чле 
иовете на СК. Изслушани 
са с голям интерес, тъкмо 
заради този начин на орга
низиране на идейното издн 
гане. Също така 
година е работила и Шко
лата на самоуправителите и 
младежката 

школа, конто завършиха ^9 
слушатели. Тези форми на 
марксисткото образование 
работят и тази година.

Ж. Бакич

Понастоящем общинска
та организация на СК в Ле
посавич наброява 1353 чле
нове. От тях 784 са работни 
ци, техници и инженери от 
производството, 
ворм че настояването да се 
осъществи работническо 

мнозинство в Съюза на ко
мунистите е дало добри ре 
зултати. В структурата на 
членовете голямо е участие 
то на младите — 526, а уве 
лнчеио е и участието на 
жените па 346. Но факт е, 
че от общид брой па чле
новете на СК 1039 души са 
заети в организациите на 
сдружения труд, самоупра 
вителиите общности на ин
тересите или в другите об 
ществеии дейности, говори 
че все още са малко част 
ните селскостопански произ 
водители в Съюза на кому 
пистите и че са необходи
ми по-големи усилия да се 
увеличи броят им в СК. Ос
вен това има един проблем 
с който се сблъсква органи 
зацията в Лепосавич — на
малява броят па членовете

и
постълкновения в 

редове. Практически 
ки крупни проблеми на съв 
ременния свят, същевремен 
но са и проблеми на поли
тиката на не обвързване, от 
делиите страни или регио
нални групи на страните 
към които принадлежат, 
най-често наследени от ире 
дшините фази на историче 

развитие прео-

самостоя 
телен фактор на изменение 
на съвременния свят 
обща еманципация и обще 
ствен прогрес на народа.

кого
КЪМ което то

ма
сложна 

обстановка
И в сегашната 

международна 
пронизана от противоречиви 
тенденции и процеси обре 
менена с много локални и 

стълкновения,

Във всички първични нар 
тийни организации към под 
готовката за приемане па 
пови членове в СК се прис
тъпва твърде организирано 
и отговорно. Новите члеио 
вс се приемат главно по 
предложение на младежка
та организация и се излъч
ват от най-добрите млади 
работници, селскостопански 
производители, ученици, 

бригадири, потвърдили в 
практиката самоуправител 
мото си определение. Пре
ди приемането чрез различ
им семинари, сказки, курсо 
ве, политически школи и с 
дейността си в младежката 
организация те се подгот
вят за изпълняване на сло 
жиите и отговорни задачи

ското
долени с борбата за нацио
нално освобождение и неза 
висимост. Оттук и идва до 

обществена
диференциа- 

отделни 
тези страни, до зачестилите 
взаимни стълкновения,

настоява да се изпол 
за инсталиране на про-

регионални 
с криза на политиката на 

вследствие на то 
стана всеобхватна

детанта, 
ва, че не 
и изостряне на напрежени 

в отношенията между
IIестествена 

идеологическаето
великите сили, усилията да 
се осуетят процесите на 
еманципация, да се заздра
ви и разшири подялбата на 
зони на вляние, пред дви
жението е задачата, 
изтъква другарят Тито, да 
остане на висотата на своя 
та исторически 
Днес това с необходимо по 
вече от когато и да било, 
не само поради това, че 
много международни и по
дъл бкои обществено-иконо
мически противоречия в 
света опасно 
до точка, от която зависи
мо от ангажирането на об
ществените и политическите

отвция
кое

то се 
зва
блокови схващания, интере
си и цели на терена на не- 
06В7,рзването. Ни този ви/1 
проблеми на политиката на 
необвързване не са непозна 
ти. Нещо повече: една от ос 
ловните особености на дви
жението е винаги в негова 
та широта, демократичност 
на вътрешните 
и отвореност да сътрудничи 
с всички миролюбиви поли 
тически сили в света, 
не и да напуска своята ос-

както
миналата

МИСИЯ-

политическа

отношения
се изостриха

но



2 Комунист

ЗА ПО-НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙСТВУВАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ
пистите. По този начин ко
мунистите обсаждат и прие 
мат препоръките па първич 
ните организации на СК. по 
въпроси от общ интерес за 
основните организации на 
сдружения труд. Също така 
и събранието на комунисп» 
те приема препоръки, а не
решения*

Идейно-политическо свъР- 
и акциопмо органияи

чрудпа сдруженияЦНи
.,ирои:шодстцо па стъкло п 
кристал , К1.дето 
около /иО раоотпнка.

организация

311Прилагането на новите уставни решения
форшпГиГ ш'ЦИОШ.о ш
шге след Единадесетия конгрес па сЮК "
«Ни 'конгрес на СКС, е схванеш всред членовете 

ЯГ ||,чн> на комуниста, с всред запчарскато фа 
Ор..и?1на стъкло като твърде важна .дакммпш. 
тичгеий задача

зпапе
рапс па трите първични ор
ганизации на СКС, действу
ващи в рамките па най-голя 
мата ООСТ се върши по два 
начина: чрез делегатската 
акцмопна конференция 
СК с променливите делегати 
и чрез събрания яа кому*

раоотя'1 
I аъР
наьнчната 

СК със 170 членове 
ла в състояние да

не он 
събере

всички членове па едно мЯ 
сто, а н когато понякога уе 
идвала в 
мнозина членове никога не 
поискали думата да кажа» 

да предложат,

на

общи служби. Две основни 
организации па сдружения 
труд се намират въ11 от герп 
торията на Зайчарска общи-

организиране 
най-далеч се е закрачило в 
първата основна

РАДОСАВ ТОДОРОВ 114 това отношение,

Фабриката за стекло в 
Зайчар самоуправително е 
организирана като трудова 

основни

данещо,
критикуват, да предложат 
заключение. Изхождайки оч 
разпоредбите 
тази организация Щ

труд е мпогочиелепа

ПРАКТИКАТАУСТАВ!»Т НАна.
С новотоорганизация е пет 

организации на 
труд и трудова общност —

сдружения па устава в 
сдру-органи за Първите

опити
жения
партийна организация 
оъздаденп три пови иървич 

Съюза
на комунистите. Иай-свс)
,;Т опит от тяхната работа 
нотв7,рждава 
на тези ходове: сега орта 

по-неносрелсчве 
борят

ИЗ ДЕЛЕГАТСКАТА ПРАКТИКА ги организации па
км

ПРИМЕР НА
РАЦИОНАЛНОСТ

ирапшшостта
Комунистите в пиротск»конфекция „1 май" прила- 

преднисанията на новияУстав на СЮК

.'нсцията на всички комуни 
сти в трудовата организа
ция

низаните
но п по-успешно се 
с проблемите па своята сре 
да. Останалите пет първич
ни организации на С1С 
организирани па принципа: 
г. една ООСТ — една пър
вична организация на СКС 
а има средно по 40—50 чле

гат

са
ДОКаТО в повечето нъР- 

ь,11ин организации на Съю* 
па комунистите в сдру

жения труд в нишки регн- 
ен още продължават разпс 
■хпинията за това как да се 
организират, пиротсклте кон 
фекцмошш раоотшщи тази 
част от работата завърши- 
ха и Започнаха да раоотя в 
изменени условия-

— Преди всичко, ние не 
сс плашим от множеството 
различни интереси — заяви 
ьлагое Петрович, един от 
събеседниците ни. 
ме да създадем условия за 
раздвижване на повече ини 
циативи от различни стра
ни, в Съюза на комунистите 
да се срещнем с всичко, ко 
сто живее в колектива и 
което е интерес на някого.

Според неговите думи, то- 
Еа срещане на интересите 
ще се върши на събранията 
на комунистите, на тематл 
ческите конференции и съ
вещания, при предходното 
им обсъждане в-ьв всякг 
първична организация-

Изпълнителните органи на оощестг.ено-нолнтнчее 
киго организации и Оещииската скупщина па 
С.медерепо неотдавна раздвижиха инициатива та 
намаляване броя на секретарите н съединяване 

професионалните служои на отделни садюуп 
равиге.и и общности на интересите с цел по-добре 
да се ползвал- съществуващите кадри и по-рац«о 
налпо да се изразходват обществените сре летва.

равителнн общности на 
• ересите, а този ир*шер он 
тряовало да последват и от 
делни ооществеии дейности

попе.
Иска

Всички първични органи 
зашш ма СК по основните 
организации ма сдружения 
труд, със седалище в Зай
чар са свързани с организа 
иията на Съюза на комуни 
стите в Зайчарска община 
п нейните органи и тела, а 
комунистите извън Зайчар 
се свързват с тамошните 
общински организации.

на

1 ■ 11Предложението на Съюза 
на комунистите, профсъюзи 
те и Социалистическия съ
юз единодушно подкрепиха 
секретарите, а след това и 
изпълнителните органи II 
членовете на скушцините 
на всички самоуправител 
пи общности на интересите. 
Така наскоро (най-вероячно 
през април) след приемане 
па окончателни решения 
на заседанията на скушци 
ните на общностите на ш: 
тересите три секрет ара ще 
кзпълняват длъжностите за 
шест общности, което под 
разбира и намаляване броя 
на административно-техни
чески персонал засега в спо 
менатия, а поч<ъсно и в по- 
I олям брой самоуправител 
ни общности на интересите

Учредяването на скупщи- 
ни и изпълнителни органи 
на четири нови общности 
на интересите от материал 
коте производство е в ход 
г ще се учредят през ап 
рил, след като е подписано 
самоуправително с-торазуме 
ние за обединяване на сред 
ствата за тяхната дейност 
Чрез по-рационално водене 
на професионалните и адмп 
нистративно-технически ра 
боти ще тръгнат вероятно 
и всички останали самоуп

Повече от един месец те 
нямат като най-висш орга
низационен облик на Съюза 
на комунистите в предприя 
тието — конференция със 
секретариат и секретар на
чело, но са казват изна
мерили по-ефикасни обли
ци на действувало. За как
ви облици се касае, узнах
ме тези дни от разговора с 
иеколицина партийни акта 
вмети в този пиротвски ко
лектив.

Такъв начин на оргднпзн 
ране и водене ни професно 
калните раооти в са.чоспра 
вителните оощности на ин
тересите многократно е оп- 
дателно. пе само от аспек
та иа значителни 
и материални 
но и по отношение на укре
пване на ролята на делегат 
ската система, за което през 
изтеклите дни бе 
широко разискване на съб 
ранията на трудовите хора 
и гражданите и във всички 
27 на село и пет градски ме 
стни общности. По този иа 
чин и практично в смедерев 
ския край се осъществяват 
задачите от Резолюцията на 
изминалите партийни 
1реси по изграждане и ук
репване на

Формите иа идейно-поли
тическо свързване и акцноп 
по организиране иа комуни 
стите във Фабриката за 
стъкло са многобройии и 
разнообразни. Те са подчп 
мени на основната роля и 
задачи на първичната орга
низация на Съюза иа кому
нистите. Ще изброим ня 
кои от тях: съвещание и? 
секретарите, Конференции 
на СК и събрания иа кому 
пистите. Фактически, тези 
форми не са институциолн- 
зирани, но се организират 
като форми на съвемстен 
договор по важни 137,проси 
на идейно-политическа и об
ществена дейност. Те не 
прерземат уставни функции 
на първичните организации 
иа СКС в приемането на 
задължаващ! 1тс. становища 
и решения-

кадрови 
спестявания.

В периода между две кон
ференции, 
или съвещания, договорили 
са се на всеки петнадесет

две съорания

водено Казаха, че основното им 
определение е идейно и ак 
ционно оспособяваие па пъР 
личната организация за ся 
мостоятелно делеч вуваие.

Т ози

дни да се свикват секрета
рите на всички 
организации на кратко ак- 
ционно договаряне, 
взаимно ще се информират 
за всичко което

първични

където

стана
ло във всяка първична ор 
ганизация на СК и във вся 
ка ООСТ.

епроцес още не е за
вършен, но в своя парти
еи документ са написали, 
че „всичко започва в пър
вичната организация”. Тук 
се формира политиката 
„разпределя работата на ко 
мунистите" и се върши до
говаряне за акциите и дей- 
ствувапето в самоуправител 
ните органи, делегациите, 
стопанското ръководство и 
в другите обществени орга 
иизации. Тук се дава и оцен 
ка за работа на всеки кому 
нист и на цялата органи
зация- В сравнение с преди 
шния период, когато секре
тариатът взимаше реше
ния, а изпълняваха ги пър- 

това 
качествен

кон

политическата Те също така са се дого 
ворили, до следващото пасе 
дание, една от тях да бъде 
координатор на акгцште 
Обаче, и от тази петорка 
да не се формира някакъв 
нов секретариат с повече 
власт в ръиете си, на тези 
двуседмични договори 
ма да отиват само секрета
рите, но по утвърден ред 
всички членове на секрета
риата от всички 
ции на СК.

крация, в която делегатска 
та самоуправителна 
система на социалистическа 
та система 
чен процес изисква постоян 
на идейна, ясна, насочена и 
добре организирала актив 
пост на всички обществено- 
политически

дсмо-

като дългосро-

ня-организации 
и самоуправител ни субекти

В. Б.
организа-

Комунист По този начин 
в Пирот— много голям брой 
комунисти ще бъдат 
чени във воденето иа поли 
тиката и същевременно 
бъдат по-отговорни 
веждане на взетите 
вшца.

личните организации, 
представлява 

скок. За такава

казват

роля
първичната организация са 
необходими 
бени борци и затова 
изключително 

се отделя на идейното из 
пигане на членовете на СК.

на вклю-
Председагел на Издателския 

всички издания на 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет 1__
Сърбия: Марнд Тоцорович.

съвет за 
вестник „Комунист“: Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло 

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

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
па хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, 
и в съкратени издания на български, уп- 
езиСКИ> еловашки' Румънски и русински

идейно оспосо ще
тук за про 

стано-на „Комунист“ внимание

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Комунист” • 
Велко Миладинович На края трябва да 

же, че секретарите на пър
вичните 
СК вече

се ка-Тъй както в „1 май” има
комунисти, разпределе- 

пет първични
290Редакция на изданието на „Комунист" 

^ Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Жнворад Джо 
в»ч. Велимир Филинович, Расгко
™пЯР1*!!0ДаНйЖКИЧ' Ми«Йло Ковач, Обрад Кович, Йово Маркович, Бранислав 
Милошевич, Зорица Станимирович 
лентиие Вуксанович.

македонски и албански организации на 
са подтикнали об 

съждане за стопанисването

ни в орга
низации, всяка покрива по 
една ООСТ игже-

ове- трудова. об-Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

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

в миналата година, за зада
чите на комунистите 
ализиране на

1ЦНОСТ, където интересите 
са ви 

същи, ин

в рена. трудовите хора не 
маги и по всичко

и Ми
производстве 

ните планове в 1979 година 
и вече е проведено едно съ 
брание на

Секретар и* редакцията Бояна Аигу- тересуваше ни как и къде 
тези интереси ще се обедни 
яват и как

вовпч

всички комунис
те се съгласува ти.



СТАНЕ ДОЛАНЦ НА - XV КОНГРЕС НА ИКП
МНЕНИЯ

ЮГОСЛАВИЯ И ИТАЛИЯ-ОБРАЗЕЦ 

ЗА ПРИМЕРНИ ОТНОШЕНИЯ
ЗА КОЛЕКТИВНО РЪКОВОШЕ В 

УЧИЛИЩАТА
Инициативата на другаря 

Тито за колективното 
водене и отговорност ххъв 
всички структури и на всич 
ки равнища в нашето ооще 
ство ое приета с въодушев
ление от всички 
дови хора и гражда
ни. Претворяването на та
зи инициатива в живота ще 
бъде качествен принос в раз 
витието на самоуправление
то и укрепване на единение 
то на нашите народи и на
родности. За провеждане 
на този почин тече и солид 
на политическа и норматив 
на подготовка от най-висо-

работници и самоунреште 
ли. щдиа ох иоложихелшис 
ПрОласгш В новия Начин» 
Ръководене в

Ръко

ДОЛАНЦ ГОВОРИ ПРЕД КОМУНИСТИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В НЕАПОЛ у чилищат а
ох-ша издигаххе на трудовата 
дисциплина, сплотяване ко 
лективихе във врозка из
пълняване хта учеоно-вьзхш- 
тателните. задачи, по-голямо 
влияние на училището в сре 
дата и ХхОД.

С въвеждането на колек-

Секре х аря х на иредседа- 
тсле1ъо1и 
ЧзТане дц^лахтц, колто Ох нав
ява делсхацияха на ^.сдтххта 
л V ки.нрес 
та кол1 унистическа 1хартия, 
на 1 штрил 1'ОВОрИ Пред ко 
мунистите и раоотницнте в 
Неапол. Ь речта 
същевременно ое и поздрав 
от югославските комунисти 
до XV конгрес на Ики дру
гарят Доланц между друго
то каза:

Времето, в което живеем 
характеризира изключител
ното тежение на народите 
работническите класи и на 
всички трудещи се за еман 
ципация, за освобождение 
от всички видове експлоата 
ция, подчинение и зависи
мост, за разхниряване грани 
ците на човешката свобода 
за потвърждаване на него
вата хуманост. В различни 
условия и облици за тези 
цели и стойности и днес се 
води барба навред по све 
та. В тази борба комунис
тите трябва да бъдат в пър
вите редици. Техните цели 
и интереси трябва да бъдат 
целите и интересите на всн 
чки трудещи се. Затова ко 
мунистите са широко отво
рени и готови за сътрудни
чество — днес и утре — с 
всички демократични сили 
които ратуват за тези стой
ности.

За да изпълни историчес
ката си мисия, социализмът 
трябва да запази и нататък 
развива историческите за
воювания на работническа
та класа и на всички про 
гресивни сили в борбата за 
демокрация и по-напредни- 
чави обществени 
ния- Така разбираме осно
вите на стратегията на ИКП 
в борбата за структурни ре 
форми, за демократизация 
на обществените отношения 
за социалистическото 
преобразование сходно спе
цифичните условия в Ита
лия- Радват ни успехите, ко 
ито вашата партия пости

войски от чуждите терито
рии и стриктно да се зачк 
тат всички принципи ма Ха 
ртата на ОН. Нарушаване
то на тези прицнипи поста 
вя под въпрос егзистенцня- 
та на международната об 
щност. Няма „висши” прин 
ципи, в името па които кой
то и да било би могъл

изводи бе обявена и от ор 
гана на ИКП „Унита”.
МАЛЦИНСТВАТА — МОСТ 
МЕЖДУ НАРОДИТЕ

тру-Г1^4 АД XV XI с1 Ч-лЛ..Л\

ха 1'а л иа« 11_.
НАШИТЕ две партии, за

едно с друхттхе демократич
ни сили хх нашите 
дават ценен принос към по 
ложителиото

тивно ръководеххе и отговор 
ност ще се сложи край на 
недоразуменията и труднос- 
тите, които възникват в ня 
кои училища при избиране 
то на директор. Не веднаж 
сме чели в печата или сме 
свидетели, че избирането на 
директор в едно 
довежда до нежалазелни яв- 
ления «в груповщина, про
такане с обявяването 
конкурси, отсрочване на из 
бирането и редица слабости 

субективен характер. 
Всичко това обременява ко 
лектива на училището, прав 
ят се сделки и сметки, про 
явява се кариеризъм и ес- 
иафщина. А това не може 
да не се отрази на взаимни 
те' отношения между хора 
та и в крайна сметка 
качеството на обучението и 
възпитанието.

страш I
СИ, 1СОДТО

да развитие на 
отношенията между Югосла 
вия и Италия, с постоянно }
обогатяване на приятелство * ко равнище до трудовите 
то и добросъседските отно- * организации, 
шения между народите в 
двете страни. Върху основи 
те на уважение на принци
пите на активното миролю 
биво съжителство и Заклю
чителния документ на Кон 
ференцията в Хелзинки,
Югославия и Италия дават 
пример как успешно могат 
да се решават и най-слож
ните проблеми между дър
жавите и народите и разви 
ват всестранни отношения 
м сътрудничество.

1 I
! Но трябва ли много да 

се изчаква в трудовите ор
ганизации с прилагането на 
идеята за колективно ръко 
водене и отговорност? Ня 
кои сложни трудови орга
низации в Ниш, „Тигър" в 
Пирот и други въведоъа ко 
лективио ръководство.

В това отношение като че

училище.
на

от

_ --*™ ли се изчаква в училищата. 
Безспорно е, че в училища 
та може в относително кра 
тък период да се въведе ин 
ституцията на колективно 
Ръководене и отговорност 
което е предписано и в За
кона за 
Съгласно 
ния, остава в училищата да 
се извърши подготовка .за 
установяване на колективно 
Ръководене и отговорност, 
като се наиравят съответни 
изменения и допълнения на 
нормативните актове, преди 
всичко в статута на дадена 
организация- Вместо едно 
лице училището да ръковод 
ят няколко, да речем три 
до пет души, най-способни

■

Ш
наОсимските споразумения 

най-добре изразиха опреде
лението и волята на народи 
те в двете страни за равно
правно сътрудничество 
му откриха нови перспекти 
ви. Считаме, че национални 
те малцинства, които в ре
зултат
околности живеят от друга 
та страна на границата, ако 
се зачитат техните права 
могат да бъдат мост на при 
ятелствою, доверието, свър 
зването и добросъседското 
сътрудничество.

р: сдружения труд. 
общите определе' , И в босилеградските учи 

лища Титовата инициатива 
е приета с голям интерес. 
Трудовите хора й дадоха 
безрезервна подкрепа, гото
ви да я приложат на дело. 
От готовността до реализа
цията на тази идея остава 
да се направи решителната 
крачка, което значи да се 
мине от думи към дела.

и

на историческите

С. Доланц
Р. К.нарушава тези фундаментал 

ни принципи; ако допуснем 
това, предложение за тяхмо 
то нарушаване винаги ще се 
намери, а борбата за зачита
нето на същите ще бъде мис 
го затруднена. Становището 
на СФРЮ и СЮК за това е 
кристално ясно. Осъждаме 
всяка агресия и иизазия, 
всяка военна акция, която 
означава намеса във вътре 
шните работи на една неза 
висима страна. Нашата стра 
на и партия и лично дру 
гарят Тито в неотдавнашни 
те кризисни ситуации напра 
виха всичко да допринесат 
за прекратяване на военни 
те действия, оттегляне на 
войските от чужди терито
рии и започваме па прсгово 
ри за мирно разрешаване 
на конфликтите.

В напрегната междунаро
дна обстановка още по-сил
но дойде до изява политика 
та на необвързвапсто в ме 
ждуиарод! ште ол юшеиия.
Движението на необвърза
ните трасира пътищата па 
траел мир и откри перспек
тива на демократизация па 
международните политичес
ки и икономически отлоше 
ния- Значението на тази 
роля не беше резултат па 
чиято да било воля, но на 
историческия факт в усло
вията на блоково деление 
не могат открито да сс ре 
шават съществуващите све
товни противоположности и 
че единната основа за реша 
ваието им е равноправното 
сътрудничество в-/,рху прин 
ципите на активно миролю 
биво съжителство 
между другото 
ланц.

Прис7,ствупащите па ми 
тиига в Наполи с голямо 
внимание изслушаха речта 
ма Станс Доланц и го поз
дравиха с дълготрайни бур
ни аплодисменти. Речта па 
Стане Доланц в по-широки •

ТИТО-ТВОРЕЦ НА СТРАТЕГИЯТА НА 
ВЪОРЪЖЕНА БОРБАотноше-

Че най-важните компоненти на 
стратегията на НОВ и социалистичес
ката революция са дело на другаря 
Тито и че този опит представлява цен 
по богатство на югославските народи 
и народности, са факти, които често 
бдха изтъквани в докладите и отчети 
те на неотдавна състоялия се в Бел
град симпозиум 
жената борба в

Това възлага — бе казано на сим 
позиума — стратегията на НОВ и де
лото ма другаря Тито иай-осиовно да 
се изследват, а опитът теоретически 
да се обобщава и прилага в практика 
та на организирането на всенародната 
отбрана.

Във всички тематически области 
па симпозиума, в докладите и съобще 
нидта бе посочено на приноса и дело 
то на другаря Тито в изграждането иа 
стратегията на въоръжената борба в 
Народоосвободителната война.

Върху тази тема отделно сс спря 
и армейският генерал Коста Надж в 
доклада си „Йосип Броз Тито — ви 
зня, стратегия и победа на революцн 
ята”. Но и авторите па останалите 
трудове не пропуснаха да изтъкнат 
мдсгото и ролята па Тито в създава 
пето и развитието на машата военна 
стратегия па НОВ.

Винаги обърнат към исторически
те интереси иа работническата класа, 
другарят Тито търсеше да развиваме 
такова въстание, което ще заздрави съ 
юза между работниците и основните 
пародии маси. С това — изтъкна Кос- 
га Надж — бс осъществено историчес
кото обсъждане на народа, което ми
лиони хора преобрази в активни твор
ци на историята. В това отношение 
сс дойде до съчетание иа историческо 
то и военното, иа политиката и вой 
пата със стратегията иа освобождеии 
сто гГа двигателната сила па общес
твото. Това всъщност беше и единегве 
мата възможност, понеже други кла

сически
стратегическа концепция не сме има
ли: ннто територия, макар че цялостно 
винаги я считахме като своя; нито вой 
ска, .макар че всеки патриот считахме 
за войник; нито оръжие и военни фа
брики, макар че имаше и тактика — 
но трябваше да го отнемаме с атаки,, 
насила.

предпоставки на успешната

им

„Стратегия
НОВ”.

на въоръга на този път.
Съвременният свят се на 

мира на едно от най-значи
телните кръстовища в исто
рията си, макар че не са от 
клонени всичките причини 
и злини, които могат да го 
доведат до ивицата на про
пастта и които 
хора не без причина предиз 
викват страх от война, от 

на човешката

Стратегията на въоръжената борба 
на Народоосвободителната война, - на • 
народите и народностите на Югославия 
ог 1941 до 1945 година със своите отли 
ки представлява единствено явление 
във Втората световна война. Преди вси 
чко това се вижда от факта, че въоръ 
жената борба бе водена в специфични 
н особено трудни условия, пРи което 
отделно значение получава Титовата 
стратегическа концепция за практичес 
кото й прилагане. Този стратегически 
концепт — бе подчертано в труда на 
генерал-полковник СТАНЕ ПОТОЧАР 
влезна в световното съкровище на во
енната доктрина, не само като народ 
иа, но по много неща като всенарод
на и същевременно освободителна и 
революционна война.

Говорейки за морала като елемент 
иа стратегията на въоръжената борба 
в НОВ и революцмята, генерал-полков- 
пикът ДАНЕ ПЕТКОВСКИ каза, че 
ЮКП и другарят Тито прилагайки
марксистко-диалектическия метод на
анализа в революционната ситуация— 
до краен предел изострена с окупаци 
ята на страната, са оценили, че наро
дът, който се бори за свобода е непо
бедим.

I

у милиони

унощожение 
цивилизация- .

СФРЮ и СЮК решително 
са против всяка военна агре 
сия или интервенция,

политиката на сила и 
на даден

про
тив
налагане от вън 
обществен модел, 
всички деления 
на блокови интереси и съпе
рничество, против всички 
облици на чужда домииа- 
ция и намеса вт,в вътрешни 
те работи, а за право на 
народите на самостоятелно 
развитие, независимост, су
веренитет и териториална 
цялост. Тези принципи обез 
зателно трябва да се спаз
ват и в отношенията меж
ду социалистическите стра- 
НЯМА „ВИСШИ" ПРИНЦИ 
ПИ

против 
на сфери

Другарят Тито в партията, в на
родите и народностите иа нашата стра 
иа, при реалната преценка на всички 
значими вътрешни и външни условия 
Н ВъЗМОЖПОъСТН, ВПДя и откри човеш 
ките и материалните потенциали за 
организацията и успешното водене на 
Народоосвободителната война и револ 
юцпята.

каза 
Стане До-

Отстоявайки последоватс 
пиелно на тези принципи, 

се застъпихме в Югоизточ
на Азия неотложно да 
прекратят военните 
вия, да се оттеглят

а!
дейст-
всички
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БАБУШНИЦА
СКУПЩИНА В ВАБУШНИЦА

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА ЗА ДОСТОЙНО 

ЧЕСТВУВАНЕ 

НА ЮБИЛЕИТЕ

ДА СЕ ЗАВЪРШИ 

ЗАПОЧНАТОТО
за ИЛИЧ — приеманото иа 

етапа със закъснениеплана
и занапред би трябвало на
срещните планове да се при 

декември 
или най-късно през януари

Приемайки плана за обществено-икономическо 
развитие и бюджета на общината през настоящата го
дина, делегатите изнесоха и редица забележки във връз 
ка с поведението на някои организации на сдружения 
труд като „Будучност" и „Таламбас" и др-

— По-нататъшна
ществяване на набелязаните задачи 
план 1976—1980 година

БЕЗ ЗАГУБИОРГАНИЗАЦИИемат п края па СТОПОНСКИТЕ 
ПРЕЗ 1978така че да може още отна- 

годината да се дей В Бабушнишка община е 
твъРДе благоприя-

политически 
създадено е пълно единство 
в Съюза па комунистите и 
останалите обществепо-поли 
тически сили, така че при 

по-засилено апгажира-

Осъщестпяването па чл-и

ГаГГ Тди-
на, оценката па текущата 
стопанска актишюст и чесг 
вуването 
юбилеи и 
задачи па Съюза на комуни 
егите-бяха основни теми па 
състоялото сс тези дни за
седание иа Общинската кон 
ференция на Съюза иа 
мупиститс.

Беше констатирано, че в 
досегашния период от осъ- 
ществянането 
средиосрочен план са ос7,щс 
ствсни предпоставки за ус
пешно развитие 
стоящия средиосрочен план 
който ще бъде приет в на
чалото на 1980 година.

чало иа 
ствува за изпълнението му. създаден

тен климат,икономическа стабилизация в ос1» 
от средиосрочиня Председателят Илич изтъ* 

в селското стопаи- 
бавно сс върви напред

киа, че на тазгодишните 
I ю-11 ататъш нитезапочнатите през 1978 

бъдат вложени общо 
стопанството — 

31.757.000 ДП

ство
и земеделските кооперации— Главна цел: завършване на още

не на трудещите се и граж 
даните — ще могат да се 

предстоящите

промишлени обекти, в конто ще 
266.532.000 динара, от която сума в 
234.775.000, а в обществените дейности —

производителността иа труда

още разтакат с взаим-все
ното сътрудничество и вза- 

планиране па бъдсщ° 
то развитие. Той съ*цо 
сочи, през настоящата го
дина щс сс вземат мерки за 
обезпечаване иа необходими

изпълняват 
задачи.

В течение на изпълнение 
то на настоящия средиосро 
чен план в Бабушнишка об 
щипа са постигнати наисти 
иа завидни резултати. Из
градени са важни промиш
лени обекти като „Тигър'' 
(цех на заводите „Тигър' 
от Пирот), извършена е ре
конструкция на химическа
та промишленост „Лужни- 
иа'\ създаден е цех на „Лис 
ца” от Севнице в Словения 
— „Бабушница", метал ооб- 

предпридтие

имно кенара, при повишение на 
от 19, 7 н на заетостта от 7,5 процента. по-

ните кооперации и преде га 
на вителн иа обществспо-поли- 

организации в 
намери

На съвместна сесия Деле’ 
гатите на трите съвета 
Общинската скупщина в Ба
бушница обсъдиха, а 
това на поотделим 
приеха плана 
но-икономическо 
на общината през 
щата година.

иа текущияизгражданете средства за 
на сграда за нуждите 
средното насочено образова 
ние от около 20 милиона ди

тическите
след общината като се 

сесии най-изгодно решение, 
на обществе- 

развитие 
настол

на
и в пред-

ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
ПЪТИЩА нара.

М. А.
Изграждането на регионал

Обоснование на забележ- ния път Бабушница — Звои ^ 
ките и предложенията от ци — Звонска баня, както 
публичното обсъждане на и на местните пътни съоб-
проектоплана изнесе СЛАБ- щення е постоянна 
КО ЙЕЛЕНКОВ ИЧ, предсе- оглед на наличните възмож- 
дател на Изпълнителния съ ности — в настоящата годи 

на Общинската скупщи на ще бъдат построени още 
най- 3 километра от пътя Бабуш 

ница — Звонци — Звонска 
баня, а изграждането на ме 
стните пътища ще зависи от 
подготвеността на местните 
общности за изпълнение на 
вече изтичащото седемгоди
шно самооблагане. В наето 
ящата година ще бъдат мо
дернизирани и 7 км от пътя 
Киевац — Стол. Берин из
вор — Звонци в дължина от 
2 километра и т.н.. а за мо 

темп на дернизиране на пътя Вели ||111 
ко— Бонинци — Завидинци 
и изграждането на мост на 
р. Ръждавица не са намере 
ни средства.

ш работващото 
„Балкан' се интегрира с ни
шки „Ястребац' и в момен 
га върши обемни реконстру 
кции и строи нов цех за 
производство на съоръже- 
ния за опазване на човешка 
та среда и т.н. Това интен-

тема. С &
вет
на. Той подчерта, че

внимание през нас- г--•,:ГОЛЯМО
тоящата година ще оъДе по 
светено на вече започнати
те промишлени и други обе 
кти, като за
дат вложени общо 2оо.Ь32.ццо 
динара, над 80 на сто от ко 
ито в промишлеността, ::г~ 

27 на сто в повече 
1978 година.

, зивно стопанско развитие 
на общината даде възмож
ност за повишение на зае 
тостта с 21 процент.

селското стопанство 
обаче не се върви с жела
ния темп. Все още бавно 
се върви в сдружаването 
на земеделските коопера
ции и търговията. Също та 
ка неблагоприятни тенден
ции се изявяват и в отдел
янето на средства за съвме
стни и общи потреби, кое
то од голяма степен нама 
лява възпроизводственатп 
способност на стопанството 

Също така все още не се

:!• I в
кое ш -418

то е с 
от изтеклата

К-' -§р-.
За да може да се осъще

стви предвидения 
развитие от републикански 
източници са обезпечени 
17354.000 като се очаква и 
бюджетните приходада

.
Ш.":
-V

БАБУШНИЦА

достигнат сума от
или с 18 на сто

изтъкна
вдинара, 

повече от лани, 
Йеленкович. ИВИДЯНО *Ш7 е отишло много напред в 

самоуправителното 
стройство на общностите на 
интересите, където трябва 
да се внедрява свободната 
размяна на труда.

Делегатите на Общинската 
конференция констатираха, 
че е направена крупна кра 
чка напред в развитието и 
укрепването на всенародна
та отбрана и обществената 
самозащита.

Обсъждайки дейността на 
стопанските организации в 
Бабушнишка община през 
изтеклата година на заседа 
нието беше изнесено, че 
обтдят доход е с 80 
цента по-висок 
ние

ШЕ СЕ ОБЕЗПЕЧАТ СРЕД 
СТВА ЗА КУЛТУРНИЯ ДОМ 

В РАКИТА

преу-

МАЛКО СЕ ИЗПОЛЗВА 
.ДЕЛЕНИЯТ ПЛАН” Татновина“ ли им е?В настоящата година Об

щинската скупщина в Бабу 
шница ще обезпечи средства 
от 140.000 динара за довъР 
шване на културни я дом в 
Ракита. Желанието на сту- 
денчани за изграждане 
амбулатория не ще може да 
се осъществи през 1979 го
дина поради липса на сред 
ства.

Според заплануваните раз
войни пропорции в настоя
щата година общият доход 
трябва
806.417.000 динара, 
на 183.667.000, общественият 
продукт на 201.667.000, чис
тият доход — на 134.420.000 
динара.

Средствата от .деления 
план” за набавка на механи 
зация сдружените селскосто 
пански производители в об
щината все още не изпол
зват в достатъчна степен. А 
крайно необходимо е да се 
извършва механизирана об 
работка на земята, да се 
извършва изкуствено осеме 
няване на кравите. Този въ
прос е бил повдигнат.в Су- 
рачево, Бердуй, Войници, Го 
рни Стрижевац, Завидинци 
и някои други местни общ
ности.

В настоящата година, как 
то беше изтъкнато на сеси 
ята, ще се обзаведат пункто 
вете на изкуствено осеменя 
ване в Стол, СтрелъЧ, Дол
но Кърнино и Долни Стри
жевац (със средства на Ве- 
териарната станция в Бабуш 
ница).

)}

Напълно съм съгласен с протеста на един 
делегат, който на последната сесия на Об 

щинската скупщина в Бабушница заяви:
— Кооперация „Будучност” и „Таламбас” 

вече ни скъсаха... От няколко години насам, по
стоянно разискваме за лошите им взаимни отно
шения, за щетите, които нанасят с нелоялната 
конкуренция- • • а резултати от тези критики все 
още няма. Изглежда — каза той 
водни хора в тези трудови 
слят, че това им е „татковина’ 
пореждат с тях, както си искат.

Думите му предизвикаха нова вълна на огор 
чение и негодувание всред делегатите на скупщи 
ната. По въпроса за нелоялната конкуренция се 
изказаха мнозина други делегати от различни се
лища в общината, подкрепяйки напълно изнесе 
ната забележка.

Както бе

колега
на

си

— че някои ръко 
организации си ми 

и могат да се раз-
про- 

в сравне- 
с 1977 година, доходът 

е по-голям с 284 процента, 
а чистият доход — с 203 
процента.

За отбелязване е, че през 
1978 година нито една орга
низация на сдружения труд 
в общината е работила със 
загуби.

Общинската конференция 
на Съюза 
прие и програма по честву 
ване на 60-годишнината от 
създаването на ЮКП, рево
люционните синдикати и 
СКОЮ, която предимно тце 

трудов характер и ще 
съдействува за по-нататъпт 
но задълбочаване на свет
лите традиции от миналото 
всред подрастващите поко
ления-

да възлезе на 
доходът

заключено, тези дни ще се сложи 
точка по този въпрос, тъй като специална коми

ждата. На СъОТВе™и меРки 33 прекъсване на вра

Говорейки за изгледите за 
осъществяване на

на комунистите
заплану 

ваните развойни пропорции 
в 1979 година председателят 
на Общинската 
СТАНИМИР ИЛИЧ

ТъРпението на всички изглежда вече е към 
края си и наистина ще са необходими спешни* и 
енергични мерки, за да се подсекат коремите „а 
съществуващите недоразумения.

По въпроса за изгражда
нето на млекопреработвате
лни

скупщина имаподчер
та, че поради липсата на въз 
можност, не всички

мощности беше прието 
заключение този въпрос да 
се доизучи при най-пълно 
съдействие на заинтересова

жела
ния ще могат да се осъщест 
вят. Освен това — както ка

М. А.Страница 4
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Г
АКТУАЛНО

да се говори. Жителите 
нашите села-ако се включат 
в акцидта-ще имат извънре 
дна възможност за същест 
вено запознаване със Зако
на за сдружен труд, за сдру 
жаването и пълната здрав 

регионалното сърев.ю ма защита на селскостопан 
винис, ирио^дсио и ските производители, с най-
“-щ, А1ясю зае се ефикасните агротехнически
-ю -оошияде ох ^хеианска <_>о мерки в ..производството и 
щин.1 п ииАучи тирада сн защитата на овощия, зелен 
зо оио дни. юаа село стана чуци и жита, с най-новите 
и рспуоликаиски първенец научни постижения в угоя 
на състезанието в оа^ечар валете на дребен и едър до 
ьторого и третото място на битък, с възможностите за 
регионалното серсвнование приложение на механиза- 
н награди от V оос! и з мо яЦИ в работата... Ще имат 
дим ала получиха селата Газ възможност да обменят опи 
даре от община 
и ^ радишшща от Лесковаш 
ка община.

Няма съмнегше, че през 
тази юбилейна година акци 
ята ще бъде още по-масова БОСИЛЕГРАД 
делова и тържествена.

Разбира се, излишен 
просът трябва ли акцията
Да се раздвижи и в "-----
градските села. Някои песи 
млети

Съревнование на
на ни отрасли на селското сг_ 

иаиство. И културно-забавни 
ят живот чуетвително ще 
се унапреди: множество на 
родни песни, хора, 
иия, остроумни и хумористи 
чии забележки, обичаи 
жизнеистории ще бъдат из 
мъкнати от забравата.

Ето защо решението на 
Отбора за провеждане 
състезанието при ОК 
ССРН в Босилеград да се 
раздвижи тази акция, зас
лужава пълно внимание и 
подкрепа от всички общес
твено-политически фактори 
в местните общности и об
щината като цяло.

сто

селата преда-...Й» Хъ\ .Може ли тази благодетиа 
и Южноморавския 

наЛ-сетне да се раздвижи
(Ия- КОяТО » СР Сърбия 

регион има петгодишен опит, 
и в Ьоснлеградека обпцша?

и1»а

газвитието на 
внтелните
ТИЧСС1Ш

самоупра- 
обществеио-1 юл и

отношения на се
ло, подобряването 
скостопаиското

на
на

на сел-
лроизвод- 

.ство чрез приложения на 
научните открития и мето • 
ди. покачването иа 
ния стандарт и обогатява
нето на културно-забавни 
живот на селянина са 
актуалните задачи в 
алистическото преобразова
ние на нашето село.

Обществено-политическите 
организации в Босилеград-, 
ска община постоянно рабо 
тят върху решаването 
посочените въпроси. Резул
тати има ,обаче, че 
онова равнище на което 
гат да бъдйт, не са 
каквито желае 
папският производител.

Тъкмо за по-бързото

1» и^с»1,:,иод(Диош
1^4X1 у 1Ч.ОШ1, и^ом,-!

С1-Ц-, я .,
Мсланизацид 

Х^СЛяин- 
исчччп 

иашия са- 
социалнзмь

* и /кмГИилсизне- уио!рсиаТб1 па
'.папа достояние 
па, негова проява нв 
ски строител иаг Медвежда тите, да изтъкнат своите ус 

пехи и постижения в раз
на

К. Г.СОП,( лю управителен 
ьла годаре I шс на успешната
акция, в иовечето села 
гурно-заоавният живот 
вя и намери своето място 
по този начин голяма част 
от народното творчество е 
актуализирана и избавена 
от забрава.

Вто няколко данни за пе- 
тото по ред провеждане на 
тази акция в Южпоморав- 
ски регион през 1978 годи- 

Съревнованието .на сс- 
даде голям принос 

към партийните конгреси. 
Участвуваха 1580 села от СР 
Сърбпя, между • които 160 
от Южноморавскп регион. 
Десет от вкупио 13 
ми в региона не участваха 
общините Босилеград, Търго 
внще п Прешево) раздвижи 
ха състезанието в 
села. За

кул
ожи

СЪС СДРУЖЕНИ 
ДОИЗГРАДИ ПЪТЯ

СИЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВИ Ие въ
на

оосиле БОСИЛЕГРАД 

КИП-СТАН
не са на

може би ще кажат, 
че много трудно може да 
се организира, понеже има 
много обективни трудности: 
машите села са слабо 
вити, рязката миграция ги 
е преполовила и прочее. Те 
зи трудности

мо
такива

селскосто-

раз
решаване на жизнените въ 
проси в битието 
село въобще, е раздвижена 
акцията „Сървеноваиие 
селата". И

разна
лата”

на нашето
съществуват 

но субективният фактор с 
трудолюбие и 
же и трябва да ги преодо 
лес. Съревнованието 
:кс п ис трябва да има за 
мел победа по

на
чам където тя 

до сега бе трудолюбиво ор 
ганизирана селата получиха 
нов изглед, 
ското производство бележи 
добри приноси 
напредна култуоно-забавна- 
та дейност... Петгодшцният 
опит

упоритост мо с. годшш наред сс иредла 
1а, ра >мсква ух лпсх<утнр«д, за 

1*ъ’г, лриедхаха
ШСЛН», КОН Ю ИС са уИШЬЛЧ^ 

овирос],! кгШШн

вместо това да се прави е 
камиони и ЧраКТОрИ.

па гшашшекше седлови- 
ни па 1дърноок виреят хуоа 
ви карч скри, -но паса щита му 
пасат стада говеда, крие и 

а овце, от студените му и оис 
Босилеград—парало- три извори олика студена. 

>—хеин-ч^таи елшие все. още ч вода. 
пе е готов. С ооединени си

општн- ме мо
л реселскостопан-

всяка цена; 
но по-бързо и успешно раз 
решаване иа комунално-би
товите проблеми. Не трябва 
да обезкуражава факта, чс 
иямаме онова което 
много по-развитите села.

Сигурно е, че резултатите 
няма да изостанат, а за пол 
зата от акцнята излишно е

и рекорди. своите смЛаГаШС за 1Ю-КъСНО. П ТУ 
Ка Па.чи-шаха з.ч юдини, 
ПЪТйТ

масовостта му ще 
приведем само едно сведе 
ние: пад 8500 души участву 
ваха в изпълнението на чи 
слените

показа, че „СъРевнова 
нието на селата”, обхващай 
ки всички области от живо 
та и работата на село, ста 
на истинска манифестация

имат С изграждането на
ли п средства този пъг мо през паралово и 

*же да се- свърже и ■_ пътя 
през лесна кооила — Кара- 
машща. Пътят върви по по 
сока иегок — запад през 
планина ДъРноок, свързва 
осем села, в които живеят
около 1500 жители. Също та дхша партизани, спомен-чеш 
ка този път 1це ползва гор .ма и малка горичка — сим 
ската., сеюдия—„Шшредък,.- вол на братството—и, агдшн 
„Слога" в Босилеград и др ството. Всяка година 
стопански организации в об това място идват с хиляди 
щииата. хора не само от Босилеград

Пътят, който от единия ска община на преклонение 
до другия край въздушно с пред паметта на славните 
16 километра поради конфи партизански воини, които 
гурацията на терена, ще тук дадоха животите си за 
има дължина от 27 километ създаването на по-светло и 
ра. Минава през средата на по-хубаво утре. 
общината, тръгва от 730, а С изграждането. на • този -
завръшва на 1620 метра над път се създава възможност 
морска височина. Трасето, Църноок да стане, 
ма този път свързва 1500 
хектара гори, 300 
ниви, над 100
ди и над 200 хектара паси
ща.

пътя
Х4ЪР.Н°ОК

се съЗДаВат условия и за .йз 
лизане на тази прекрасна 
планина с автомобили. На 
местността Кин-стан се на-

културио-забавнн 
програми, които са видели 
над 60.000 зрители.

мира обща гробница на пад 
палите на о май 1944 го-

ГЗ
на

Работа на пътя

достъпен
' и за- спортистите, -за крито 

хектара също има прекрасни : тере- 
хектара лпва ни. * - ^ — •• • - ' -

т
Би било добре ако тази 

година, по повод бОгодшшш 
пата от СЮК, СКОЮ ц ре
волюционните синдикати, се 
раздвижи инициатива .за из 
граждането на тази важна 
съобщителна артерия- В то
ва полезно начинание голя 
ма помощ ще окаже горска 
га секция, чийто булдозер 
вече работи. Директорът. на 
секцията ииж. Драган Мй 
нов неотдавна заяви, че ако 
се обезпечат необходимите

Този път е необходим на 
селата в този край, преди 
всичко зарад подобрение иа 
съобщенията. В този край и 
днес не е рядкост стоки да 
се пренасят с коне или шей 
ни и през лятото, а до Босиле 
град хората пътуват пешо 
или с коне

Църмоок разполага с раз 
пи полезни изкопаеми, кои 
то още ме са изучени доста

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА В ГОРНО ПОНИШЛВИЕ с

т гудина - ди т власи?
ще сс поправят към 50 ки 
лометра от съществуващите 
1'ътища.

По такъв начин ще се но 
добрят до известна стелем 
връзките между районите 
па Звонци с Бабуишпца, иа 
Висок с Димитровград и 
па Дерокула с Димптрон- 
град и Пирот.

От особено значение е из 
раждането па лътя Сукови 

— Ракита, който минава 
през Пиротска, Димитров- 
]радска и Бабумшишка об 
ищма и която ще играе гол 
яма роля за развитието по 
туризма в живописната до 
липа на Ерма, к-ьдето са 
разположени Звоиска бачя 
Погаповскн и Суковскм ма
настир и други културно-пс. 
торичсск и забелел з ггел I юс-

Ще бъдат построени и н},колко десетки километра 
от Пътищата Пирот — Височка Ръжана, Бабушшща 

—Звонци — Звоиска баняи Димитровград — Смило» 
— Мт,згош през, Видлич иа с. Вълковияни

съв(0 ще сс изразходват око 
до 38 милиона динара, като 
иа целта се поискат креди
ти ог 4 милиона динара.

оа петните съобщения «з 
I чу] то понишаъ.ус, конто ие 

дооро състояпуТс, тъй ка 
то се намират прс;ц»мио »• 
схонанбки изостаналите оо 
щипи в гази част иа ниш
ки регион, през настоящата 
година щс бъдат изразходва 
пи около 2пп ми тона дима 
ра. В това число са и иод- 
държаиет° иа сдуществуна 
шите пътища от около 4*?0

Както пи уведоми угрено 
пич, К7,м края па април м 
началото па месец май ще 
продължат строителните ра 
боти и па пътя Бабуишпца 
— Звонци — Звоиска бай 
на участъка от Студена към 
Пресека, за който са обет 

около 2 милиона дм 
Сънно така обезпечени 

към 2 милиона динара

I

километра.
— Една от главните съоб

щителни артерии — 
път Суково

печели 
пара. 
са и
средства и за 
ис па изграждането

Димитровград — Смп- 
ЛОВПМ — Мт>ЗГОН1 — ВъЛКС' 
вия като в неговото изграж 
ламе се очаква да участву 
ват и армейците.

регио
Раналпият 

кита, който сс строи от ре 
11убликниски сре;г.ства 
зи година е в центъР^ 
/лшмаписто иа Самоуправи 

общ-

продължава 
на П'г.и та

па т и.
Освен това този път ще спо 
могпс много за подобрение. 
то, иа ст,общенията и спаб 
дяваното па този засега все 
още откъснат район и 
по-големите общински цент
рове в Горно ГГопишавис.

М. А.

Западните склонове на Църнок
г-ьчио, но лошите съобще- фпиансовн средства — ще 
пия са една от причините се направи всичко възмож 

01 за неизвестността им. Подо но на 6 май, в дсия па бит 
брявансто иа пасищата с ката па Кпп-Стап. па дойно- 
скъпо, защото изкуствените то място да се излезе с пре 
торове се пренасят с коне волни средства. С. Евтимов

регионалнагелпата
пост за пътища 
кретарят на общността Жив 
ко Угрснович, като добави 
че за него «ще бъЛат израз 
ходвани 20 милиона динара 

За поддържане на 450 ки 
лометра пътища в региона

каза сс

Тези средства, както с из 
постно пс са достатъчни, тю 
всс пак ще сс направят де 
сетила клиомстра пови и
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От всички рудни залежи, 
открити тук, засега се екс
плоатират само кварцовите 
минерали. Всъщност това е 

па използване 
залежи. Тези 

минерали съвмест 
Горска- 

от Босилеград и 
от Яйце. 

дого-

милион тоима около 
па тази руда.СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВАБОСИЛБГРАДСКА

ЩЕ СЕ ФОРМИРА МИННА 

ОРГАНИЗАЦИЯ
такаСъ-щестпупат рьшо

волфрам
машата страна мине- 

мс са до- 
такива 

и в Броеница

и началото 
па рудните 
кварцови

Ряпамалсж.| I 
дък в
рал. Макар и 
стъчпо изследепи 
ма лежи има 
м Бецалевска река.

да експлоатиратпо
та ссшШя „ 
„Елсктробосма 
Според постигнатите 
„ори между тези трудови 
организации и общинските 
и Яйце. наскоро тук тряб- 

Сп дс открита модер- 
дробене

Напоследък Да споменем 
на кпар*и съществуването

цопитс залежи, които 
количество са най-богати в 
пашата страна, а сс нами
рат па голяма площ и

в общината.

Един от редките минора- 
който съществува в 

Люба!ска река

поТе са незаме 
в химическа 

а преди
шата страна, 
нима суровина 
та промишленост, 
всичко за производство 
фосфорна киселина п мине 
рал пи торове. Подготовки
те за експлоатация па този 
минерал окончателно

приключат през та

ва даобщинаВ Еосилсградска 
сс вършат първи I:' Щготов- 

на сто-
ли, мина с цех запапа
е^графита. Залежите се про 

около 260 хиля 
Става въпрос за 

така дефицитен

и мисис на кварца.паки за формиране 
папска организация,

занимава с експлоа
тация на рудните суровини. 
За това съществуват и нуж

ма В. БожиловкояТ° цсидват на 
тона. 1 много местадище се мн-С-ьЩО

тряб- перал.
ди, и условия- 

Тази община се счита за 
една от най-изостаналите в 
Южноморавски регион, 
с богатите си рудни зале- 
жи е една от най-иерспек- 
тивните в Южна Сърбия- 

И при недостатъчно мин- 
изследва

ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУДс. Д. Лиси- 
ма непосред

на да 
зи година. Неотдавна в 

в степите
близост до асфалто* 

шосе е изнамерено пто 
големина находище 

и пашата страна.

па,е. Карано Б околността на 
маиица, на площ от около 
50 квадратни километра са 
установени оловноцппковн 
руди с присъствие 
медни оксиди па около 
милиона тона. Това е едно 
от най-богатите олово-ш ш- 
копп находища в СР СъР- 
бня- Тези залежи досега са 
ме достатъчно изследвани 
и проучавани. Те дават п 
възможност за откриване 
м:> оловно-цинкова мина.

КОНФЕКЦИЯ »СВОЬОДА« 

ПРЕД ВТОРИЯ ЕТАП НА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ствс! га
вото 
ро 110 
на титан 
Залежите са изследвани » 
дължина от МО метара и 

единственно-геологическото 
не, тук са намерени извън
редно богати, ценни РяДкп 
минерали. Да посочим само 
най-важните.

представляват 
случай п света, защото сс 
получават паирапо от стени 

Смята 
от 50

не от пясък.те, а
се, че на .повърхнина 
квадратни километра тук и 
в околнос т а па Босмлег-

ЛнсинаВ пределите на 
са около 100 милиона то 

руди—един на работа за 
(1979) година се предвижда 
започването и 
пето на
построяване на 
ствени помещения, се пред 
вижда построяване и на съ 
пътствуваЩи обекти: рабо
тилница, гаражи, както 
съобщителни връзки в във 
фабричния двор и зелени 
плоши. С това средносроч-

настоящатана фосфатни 
ствени по количеството в на

средиосрочнаПриетата
програма по развитие 
1981 г.) димитровградската
конфекция „Свобода" усие 
шпо изпълнява. По-голяма- 
та част от планираните ка 
пита лов ложения през пър
вия етап ма рекомструкци 
ята е завършена: разширс 
ммте производствени 
мещемия бяха предадени 
ма употреба още през ав

(до
приключва- 

втория етап освен 
производ-

Г:

СУРДУЛИЦА

Повече внимание на отопакисването и
по

ч ..петият дс::од е .Юл.иль-*наминалата година вълезе 
8Ш 31)8 601) динара, което е 
за ш,о повече от 19// годи 
на. изразходваните средства 
са ло-големи за II,7 на сто, 
а осъщественият доход ое 
лежи намаление от 5,' 
сто. Икономичността е на
малена за 10,2, а най-голямо 
е при кариерата „Барде 
ник'" — 37 на сто, Власии- 
ските водоцентрали — 26,8 
на сто и Горската секция 
„Сурдулица” — 14,9 па сто.

НА СЕСИЯ на Общинска- 
на 30 март 1та скупщина 

т. г. отчета за стопанисва
нето на трудовите организа 
ции през изтеклата (1978) го 
дина най-много привлече 
вниманието на делегатите. 
Встъпително изложение на 
тази тема изнесе Владислав 
Фущи, председател на Изпъл 
иителния съвет на Общин
ската скупщина.

Общият доход на сурдули 
шкото стопанство през из-

1_

Ни ииюшСНну чя» -11с1 ЛиД'ГС^»«.к.П11Н АС
А.и А руда. й^слст.^А1пИЯА
дилид аа .АсиАЛсицанс т1 
ни АС ДОлОДЦ
ли: ф-ка „мачкатица , 
иовнше организации на 
сдружения труд: „пародна
радиИОСТ , „1УАаСурИЦа

*>роят на заетите е уве 
личен за 8,7, което е под ръ 
спа па осъщественото през 
IV// за 5,3 индексни точки, 
но е пад плановия ръст за 
3,/ на сто. В стопанството 
средният личен доход на 
зает възлиза на около 4187 
динара н бележи увеличе
ние от 15,2 на сто.

Загуби в стопанството е 
забележила само ООСТ „Ма 
сурица" на стойност 4,2 
лиона динара.

Организациите -но сдруже 
ния труд в областта на здра 
веопазванего са стопанисва 
ли положително и бележат 
увеличение на дохода за 
44,6 на сто.

Делегатите, приемайки за 
кл]очеиията на Изпълнител 
ния съвет на Общинската 
скупщина, се застъпиха 
стопанските организации да 
се подобри съвкупната ор 
гаиизираност, производител
ност и икономичност, да се 
падделеят разходите, да се 
води сметка за всеки динар 
увеличат икономиите, 
малят боледуваиията чрез 
различни облици иа стиму
лиране, да търсят нови вът 
решни резерви за увеличе
ние на дохода, а системата 
на разпределението г 
труда постоянно да се раз
работва.

Ана _Аюра^АОдиа- 
ОС-

УЩ
11 -•

щ, а

САМОУПРАВЛЕНИЕТО — ЦЯЛО- 
США ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА <

ЮГОСЛАВИЯ принадлежи към страните, ко 
то чгсто мендваха свод 1 а конен»\ция Хнрак 
черно е обаче за нромем-пе иа ю’.* »ллг.»к<»1«» кон 
I ттуцченно усгроисг:.о, се г-е представляват по 
стоднно съгласуване на конституционни ю разен» 
редби с динамичните промени .1 сбщес п ено-ико 
номг ческите отношения и обществено-по литиче 
1.КОТО устройствс настанали с определение на на 
сокгла Югославия да се развива, като самоупоа 
вителна социалистическа общност на трудови 

ге хора и като обхцчзет на равноправни народи 
и народности, които живеят в нея- още повече — 
— всяко конституционно изменеш е след 1951) го 
дина, когато бе гласуван „Закона зь управление 
с държавните стопански пре <,приятия и висшите 
стопански обединения от страна мг р-дботничес 
кше колективи’' се откриха зови пространства 
пред сатюуправлението и творческата инициатива 
на трудовите хора в сдружения '.«руд.

мм
В цеха на „Свобода"

густ, миналата година.
Част от обществените по 

мещелия и помещенията за 
административни цели при
ключва със строежа 
дни. На ползване ще бъдат 
предадени ресторант за об 
ществено хранене със съв- 

в ремениа кухня за комплек 
тна подготовка 
По този начин 
дат благоприятни 
за качествена прехрана.

Освен това 
ЦИята,
поправката на 
щения ще се създадат въз 
можпости и за по-добра и 
оживена обществена 
ност.

пата програма по развитие 
бн приключила.

В тази организация 
сдружеиия ‘РУД в М11МНГ- 
ровград ооаче не считат, 
че с това спират по-нашгь 
шиите акции по осъвремен 
яване на 
ьече се подготвя програма 
по развитие за следващите 
пет години (1981 — 1985), ко 
ято главно ще обхване ав 
томатнзацията на произ
водството. С

па
тези

производството.
на храна, 

ще се създа
Конституцията от 1974 година прави реша

ваща крачка към „изваждане” на самоуправле
нието от рамките на стопанските трудови органи 
зации и праникването му във всички области на 
общественото творчество и живот. С други думи 
Новата Конституция обезпечава претворяване на 
самоуправлението във владствуващо обществено 
отношение в страната, прерастване в цялостна 
консистентна обществено-икономическа система в 
обществено-политическото устройство. С въвежда- 

делегатската система на решаване във всич 
ки области, чидто изходна основа представляват 
основните организации на сдружения труд и мест 
ните общности, тя обединява сферата 
ческо решаване и сферата на труда 
литическа система на 
листическа

условия

с рекоиструк 
доизграждането и други думи 

предвижда се такава 
рама, която ще 
процеса на

на- прог 
обхванетези поме-

складиране, от 
носно от заключителния 
цех до складиране на гото 
вите изделия. Предвижда 
се построяването на склад 
за съхраняване на готовите 
произведения с 
лепта.

актив

По-пататъшната 
ция на развойната 
ма ( до 1981 година) 
вижда втор етап на 
струкцпя, относно 
дане на нови

не на според реализа
програ-

пред- иодвижна
На сесията бяха 

отчетите за работа 
щинската скупщина, Окр-т 
жиия съд във Враня и Сек 
ретариат на вътрешните ра* 
боти в Сурдулица и бе 
нено, че са постигнати 
дни резултати в 
бота.

рекон 
изграж 

производстве

на полити 
в единна по 

самоуправителната социа- 
демокрация и по такъв начин, както 

на времето си е казал Маркс - връща на обще- 
ството, а преди всичко на 
отчуждената политическа сила.

приети и
Впрочем, планът 

то средносрочно 
все още е в проект и 
него

Обиа по ново
ни развитиепомещения. За 
етап проектите са

втория 
готови, а 

понастоящем приключват и 
разговорите 
не на

по
тепърва ще се разиск 

ва в основнитетРУДа, контрол върху оце 
пло 

тяхната ра 
С. Микич

организа
ции иа сдружения труд 
конфекция „Свобода".

по обезпечава 
финансовите насредства.
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БОСИЛЕГРАД

СДРУЖАВАНЕТО-ОСНОВА В СЕЛСКО
СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Населението в Босилеград 
ска община занимаващо се 
със селскостопанска 
ност

АЬТУАЛНА ТЕМА

ДРУЖНО НАПРЕД
Отново ь Ъабушнишка община е изаражда

нето но млеколрсраоошааелпи пунктове, кх теза 
дим, При ок.тмчтелного приемане па оол(сс шсчня 
шиш за IVIV година, този въпрос оеше актуелен. 

'хуснсн ь=с по него е разисквано на гъорампята да 
грудещихе се и 1 раждан]гге в ловенето местни 
оощиос | и, и делегатите на Оощинската скупщи 
на, каиш и делегатите на Общинс* ата к* ащюрен- 
1 цт,] на. I ('нладмстлчес.'Ия съюз, посочила то ш 
проолем като належащ и висящ.

За какво се гасае/
к1 земеделската, кооперация „Будуч. ост” з 

Бабушница, обслужваща няколко десетина села в 
оощшхата, и земеделската кооперация *Ерма' в 
5ВОПЦИ са запланували да изградят млекопрера 
оотвателни пунктове. Наистина, нунмът в звънци 
се плаьлра да Оъде много ло-мал^к но вс- пак — 
в план е да се строи. За обета в Звомцк що са 
необходими към 2 милиона, а за този в ъаоушни 
ма към 21) милиона динара.

Г1 двете кооперации са упорити в своите 
тьъРДсеня че са запланували да отрият доходни 
обекти.

селскостопанските 
дители. Но все 
насока още нищо не е сто
рено.

По този

прокзво 
пак, в тази

съл не сме по-добри и в 
областта на животновъдст
вото, макар че правим из 
вестни начинания - изтъкна 
Захариев.

па плана на животновъд 
ството сътрудничеството се 
състои в ооезпечаване на 
Фураж за добитъка и раз 
плодни раси говеда. Сътруд 
иичеството чрез договори 
г:о които частните животно 
въди предават излишека от 
своите произведения на та
зи организация е отсрочено 
на Ь години.

Законът за сдружаване на 
селскостопанските произво
дители във всички местни 
общности на територията на 
общината е популяризиран 
чрез разговори, съвещания 
и пр. Към средата на март 
т.г. този закон бе приет. За 
това, тук сега се превзимат 
съответни мерки за подо
брение на селскостопанския 
отрасъл. Подготвят се про
грами за изграждане на 20 
мини овцеферми с по 100 
овце в една ферма. По съ
щи» 
и 30
да не на едър добитък. За 
изграждането на мини фер 
мите ще се използват кре 
дити насочени за тази цел

Покрай това в район Ли 
сина и в' село Райчиловци 
са построени пунктове за 
изкупуване па мляко. Нас
коро те ще бъдат и обору- 
дени, а с изкупването тряб 
ва да се отпочне след тру 
дово-техиическо 
чество между „Власина-про 
дукт” от Сурдулица и ООСТ 
„Напредък".

ООСТ „Напредък" за по 
добренис на животновъдст
вото дава и своите пасбища 
за ползване па своите коо- 
перанти.

дей-
представлява голям 

брой от жителите. В 37-те се 
ла в комуната предимно са 
селскостопански производи
тели. Но те все още не пред 
ставляват значителна 
номическа сила, 
разпокъсаните имоти и не 
прилагане на

въпрос отнесохме 
се до Васил Захариев,
ктор на ООСТ „Напредък" 
организация
ланска дейност и изкупване.

— За сега няма сдружени 
земеделски

за селскосто-ико 
тъй като

производители 
за това защото селскостопа 
нският производителен сек
тор не може да обезпечи по 
голямо производство в об-

съвременни 
в обнаучни постижения 

ластта на производството не 
дават голяма 
ност. За висока

продуктив-
продукция • ластта на 

необходимо е сдружаване нз
земеделието и 

овощарството. В този сми-
Може и да имат и;-вепно основание, обаче 

малко вероятно е, че чо хткьв начин ще ма' ат да 
строят нови обеми Именно, на последната сесия 
получиха „виза", докато най-щателно не се изучи 
I а оощинската скупщина и двага обема не но 
мк/момчческата опразданост от чакига капига 
'ЮВЛОЖсНИя-

Ье може да се избегне впечаглениего, чс в 
случая се касае за изиесгпо дублираше нт мощно 
стите, което както вече е ясн°/ с недоходно и 
мо'п само тагуби и ре гина друм пещ иЯ1 ь-ос ги.

Ле действуват убедително и довопите на 
двете кооперации в конто се посочва, че за съвсем 
кратко време — котичеовото на млякота ще 
увеличи няколкократно, че фуражната база ще 
нарастме до жел.шите ра?мери и така на»атьк.

Още в ;длаи се по;пшя *ъпр.*:: защо „Ьу- 
дучносГ' и „Ерма" не се договор»! за сьвместни 
■ шита лвложения за развитие на жчвогновьдс I 
вото, а в това число и на млекопреработването В 
1Л<ьв < лучай и икономи*- есч аз а о;.равд.шзс1 за 
1-:.]раждане на необходимите збектн ще бъде на 
-•пие. а ще бъдат изпълнени всички други нсобхо 
ДИЛЧ1 дредпосташи за едно такова начинание.

Не бинт нш-ак на неяка цена да са вл«иа! 
средства за изграждане на нерентабилни обекти 
защото те само ще натежат и на без тзва те мно 
го пълните фондове на земеделския е кооперации

ПЧиновете на дееге кооперации. Я31лежс.« 
повече са продукт на салямо желание да се „хва- 
ге1 и ехо. да се строи, дори и д.» не обещава го 

;д о бъдеще, *меос Д1 . е б>де с братле».
Впрочем, Бюушдшшса оби-ин» се чиош. .<ъм 

изостаналите общини в СР С-рбия и с голяма 
а,*.,г:1 м[сз после дните години ност; <-и г»лк«.чк , 
промишлени обекти. Сигурно е, че никой нямд да 
н.-зволч да се ас-пълндзаг нечии желани», ако за 
същите не съществува и -кс бхолимото икономи 
ческо оправдание

Какво да работим 
през април?

В ДОМАКИНСТВОТО: Проветряват се гюме
щенията в които е живее добитъкът през зимата 
а също така хамбарите и мазетата. Подготвяват 
се семената за сеитба на царевица, захарно цве
кло и слънчоглед. Домакините разсаждат. цветя 
Преглеждат се кошерите. Заменят се рамките с 
изкуствени и по този начин пчелите се подготвя
ват за паша.

НА ПОЛЕТО: Сее се захарно цвекло и цве
кло за добитъка, царевица, фасул, дини, Почист 
ват се ливадите. Подготвяват се уредите за пръс

___кане, поправят .се „каналите за наводняване___на
ливадите и пр.

В ГРАДИНАТА: Подготвява се расаждането 
на чушки и домати. Разсажда се ранно зеле, сала 
та и др. ако това не е направено преди.

ПРИ ДОБИТЪКА: През април добитъкът ми 
нава от суха на зелена храна. Трябва да се води 
води сметка при това да не настъпят комплика 
ции. Затова преминаването на нов начин на пре 
храна се връши постепенно. Добитъкът се защи 
щава от заразни болести. Трябва да се направи 
дезинфекция на помещенията, в които живее.

В ОВОЩНАТА ГРАДИНА И ЛОЗЕТО: Кога 
то дръвчетата започнат да пъвтят трябва да се 
защитят чрез пръскане от заразни заболявамия 

Затова трябва да се питат специалистите. ЗавъР 
шава се резането на лозето, ако това не е вече 
направено. През април се извършва 
пръскане на лозята. Трябва да се поиравят огра 
-дите и подпорките в лозята и овощните градини 
дини.

начин запланувани са 
мини ферми за отглеж

сътрудни

це се касае до развитието на се.п-осопан 
е кото производство по-спеииалио, насоката е »зна: 
съгласувано и дружно напред. Това сам< ле» себе 
си ‘опери, че „Будучност" и „Ерма" ще грябьа и 
най-скоро време да намеоят общ език.

Това са всъщност първи
те крачки, които се правят 
а ще имат за цел подобре
ние на по-нататъшиото раз
витие на селскостопанското 

В. Б.

и ПЪРВОТО

Инж. Никола ДИМИТРОВ
М А.производство.

низи рани форми за угоява
не на добитък подобряваме 
на расовия състав и други 
мерки, имащи за цел. съз-

проблеми. Развитието на лен 
вотновъдството тук е най- 
важната задача, но от зна
чение е разрешаването и на 
други въпроси. Подобрение 
във връзка снабдяването е 
ежедневна потреба. От два 
магазина тук главно работи 
един. Доближаване на здра 
внмте услуги също предста 
вява проблем тъй като раз 
стоянието от тук до Босиле 
1рад за болей човек е голя
мо. Електрификацията също 
чака е проблем за решава 
не. Именно т» трябва да 
преобрази селото.

— Няма домакинство от 
нашето село, което да не е 
готово да даде всичко за да 
заскетлят

ват че само и с млякото от 
овцете и кравите може да 
се осигури солиден поминък 
на хората.

За съжаление, тези възмо 
жностн за сега не се полз
ват. Затова тези, както и ос 
таналите въпроси трябва да 
бъдат в центъра на внима
нието на селскостопанската 
организация „Напредък" от 
Босилеград.

Църнощнчани са трудолю
биви хора. Мнозина от тя* 
напускат родните си огни
ща, заселвайки се навред по 
страната. Това е и причи
ната, че от някогашните 
три първоначални училища 
сега работят две, от конте 
едното само с пет-шест уче
ника. Това е. всъщност, по
следица от рязката мигра-

Църнощички мотиви
Овцете и рогатият добитък 
многократно
Някога тук всяко домакин
ство отглеждаше средно по 
50 овце, сега двойно помая

изграждането на пътя 
от Две до 
Придол и Караджин- 
ци, част от село ДъР 

сега е по-близко до 
Конете сега са заме

И са намалени.махалите

нощица ко.света.
стени с трактори, а дори и 

коли. Това с важна
— Нямаме достатъчно ря 

ботна ръка, защото млади
те масово напускат селото 
Липсват и организирани 
чини от нашите 
организации, които да сти* 

животно-

с леки
трудова победа на църнощи 
чани, на усърдните планин
ци, която значително им по 
добри бита. Обаче това не 
означава, че в това планшт 

босилеградско село всп 
проблеми са разреше 

около 1ЗС

па
стопански

нашитемулират 
въди. Ето напр. с години по 
лучаваме обещани», че и 
селото ще бъде 
пункт за изкупуване на до 
бйтък, но всичко остана на 
обещанията — казва Алек 
сандар Христов, пред, се да 
тел на МО в селото.

Безсъмнение главната опо
ра на църнощнчани трябва 

бъ де животиовдегвото, 
но не и при сегашното със 
тояние. Тук предлагат орга

ско
електрическите 

крушки по домовете ни — 
изтъкна председателят МО.

Това съвсем е и осьщесг 
вимо ако се имат 
дългосрочните 
про1рами па общината. Тоя 
и останалите проба сми ще 
станат същественост в домо 
пето на солото, разпръсна
ти по полите на Църноок.

Б. Божилов

чки
ни. Тук живеят 
домакинства (прели десети- 

години са били много 
вече), чийто главен поминък 

стопанство, а по 
точно животновъдството.

Тучните пасбища на про- 
планина Църноок 

години са били п»,л 
добитък. Но сега няма 

картина

открит

по цина аа предвид
развойни

да се спре тя, върху 
която все по-често разгова
рят в местанта общност и 
в останалите обществено-по- 
литически организации, не
обходимо е по-ускорено да 
се решават многобройните

е селското
ЦЪРНОЩИЧКИ мотиви

странната 
преди 
ни с 
я тази идилична

даваме на услови» за с-ьврс 
менно и интензивно стопап- 
нпснанс в тази област. Кьз

да
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основните училищаИЗ ДЕЙНОСТТА НА

С допълнително обучение 

до състезания
, „ се ире

ДсХС1 ЮМ»«
па теша. 

;щ дцмженНС 
I г1С

Канелов (.35) от 1/0

аШ«>
опнка
сплеград н трето мира

1 . ЛЮ^1и1'

ДОСЕГАШНИЯТ труд 13 
до»1ъ’Ш1*1едиото оо учение,

за най- да.»оиа щ-», ю
Учениците от ссдми илае 

биология съШ0 така но 
1 1ан-до

тонлсичо

шпо е-|>стеман1.с
„какво знаем 
то , па I 
ученици от 
лищи е
пол юоатского. 
стезампе ее пронеде 
рп дпециплинп: текстнранс 
каране па велосипед, мрак 
тпческо участие и дннженпс:

пешеходец и поло 
свободно еьчппе 

оолаема на дштже

коею ее организира 
дсюрпте ученици се рсаллзи 
ра през миналата седмица и 
иосчлеград. Б рамките, 
репуОлмкш зеката а к ци я 
наука на младше, .ее ирове 
де съревнование по физика
ч-пмп . VI биология- Б него ви място зае оаспл 
"взеха участие пай-доцрте (57 точки) ученик от съ"1о 
ученици по отделните пред- то училище, 

от петте основни Оо
силеградски училища, както 
и ученици от училищата в 
Клисура и Божнца, в конто 
също така обучението

български

коет о взела у чие 
основните учп- 

пзкл.очспис па дол 
масово ю сь

но
па казаха дооъР успех.

бър отбор оя-ха учениците 
ог основното училище ,»-у 
ноември" от I . любата. Пьр Савов

за
н чети

то, каго 
еппеднет п 
пие от 1 
п пето.

11ървого мдото 
па учениците 
училище „Г. Димитров

като спечели 
шБО точ 

ог Ьмс

мети се м млачи-Състезаваха 
те биолози от осми клас ог 
училищата Г. Любата, Бис- 
тьР и Д. Любата. Като пай 
добър отбор показаха

от Г. Лютата със

зае отбора 
от основнотосе ее

О 1провежда на
език. учениците

Масовостта, трудолюбието своя първенец Татяна Симо 
и опитността на учениците 
бяха всъщност най-голяма- 
та оценка за вложения труд 

Самото

Босилеград,
/1Д1 от възможните I 
кн; второ учениците 
тър н Трето участниците от 
]. Любата. За спечеленото 
ПъРИО МЯСТО основното учи 
лпще от Босилеград получи 

велосипед и юбиле

па.
По-слаби резултати пости- 

от VII пучениците1 чпха
VIII кл. конто се състезава 
ха по физика и химия* Ел 
на от причините за 
бнте . резултати, както 
счита тук. е чс учениците в 
тези класове учат по стари 
те програми, а’ пък текстове 
те са били изготвени по по

за съревнованието, 
пък съревнование беше из 
пълнено с желания да се по 
каже наученото, да се 
челят възможните .70 точки 
да се оправдае 
доверието... Най-често 
днте таланти в това и успя

. От „Майските среши” в Димитровград

ТАЗГОДИШНОТО 
ТРОВГРАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

награда 
нна купа; а пай-добрнте> “ 
отбора бя.ха: ВАЛ ВРИ СЮ 
ИЧКОВ, уч. от осми клас, 
който за спечеленото първо 
място получи купа и чанта 
СТОЯН СТОЯНОВ,

ИВАН ИВА 
клас

па които съчю бяха връ-

по-слас пе
се 25-МАЙСКО ТЪРЖЕСТВО В ДИМИ

залагането 
мла«

Под знака на юбилея 

на партията
ваха. 01уч.вата планова програма.

Р. сравнение с прелпмшч 
те години, тазгодишните ре 
зултатп са по-добри, особе
но по биология в пети клас 
Учениците, изпълнили усло
вията (70 па сто от възмож

Най-добри, резултати пока
заха учениците от У-нте кла 
сове. Тези четиринадесет

осми клас н 
НОВ, уч. от шести

пионери мнозина се състе
заваха в знанията по биело 
гия- В отборния пласмент 
най-добри бяха •' учениците 
от основното училище ,.Г ппте 70 точки) ще се състс 
Димитров” в Босилеград. запат на междуобщинското 
Първо .място спечели Лео сърепиовачне. В случа^ то 
мил Стоименов (57 точки) ва са учениците ог пети 
от Босилеград, второ Лю и седми клас по биология-

мени подарънп.
Общо осем ученика ще 

общинскиятпрелетавявач 
отбор, коцто .щс се .състсза 
ва на регионалното състезз 
лис във Власотимии на И 
п 15 април т.г.

а след районните прегледи 
на най-успешните точки ще 

в с>ъДат включени в програма 
та на централното тържес 
тво.

Председателството на Об
щинската конференция 
Социалистическия съюз 
Димитровград на последно
то си заседание оформи ор 
гапозиционен комитет, кои
то ще поеме грижата по ор 
гаиизацията и провеждане 
то па тазгодишните майски 
тържества. 1'ъй като насто
ящата година е юбилейна—
60 години от създаването 
па Партията, Съюза на ко
мунистическата младеж на както и писане на наградят! 
Югославия (СКОЮ) и ревал темати 

к>1 (Йонните работнически
синдикати тържествата ше 
изминат под знака на този 
юбилей.

Тази година в Димитров 
град ще се състоят 29-ите 
майски тържества, или де 
сеч те „Майски срещи” на 
младежта* на народа и на 
родностнте от СР Сърбия го 
и • САГ1 Косово и Войводи 
на. Величието на тази кул
турна манифестация произ 
тича от правилната политл 
ка па СЮК по нацнонаи дежта 
пия въпрос, таченето на 
културните придобивки, ра 
вноправието ма езика, фол 
клорното богатство, 
женията в областта 
дателската дейност, 
ратурата, 
дело н прочие.

С „Майските срещи” 
мигровградската 
младежта на народа и наро 

•дностите от СР Сърби* на 
дело непосредствено сс за
познават и сближават, твоо 
ческите си 
манифестират
II единството. До централно- 
то тържество ще се ирове 
дат редица меропрмятия в 
организациите на сдружениа 
труд.

В Б

За по-непосредствено озна 
менуване на юбилея на Пар 
гията младежта ще устрои 
повече сърервновання 
те.ма: „Колко познавам ис
торията на СЮК 
ва съм по-подготвен за от 
браната на отечеството си".

ИЗ РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАТА В БОСИЛЕГРАД

наПрез 1978. година
прочетени 12000 книги

татко-

чрез
„Братство”, 

на изложби и пр.
На самия ден на празнен 

ще бъдат устроени 
масов митинг, парад на уча 
стииците, 
ння, културни изяви па до 
макшште и гостите, цокате 
пък учениците от основно 

училище и гимназията 
ще изпълнят традиционните 
физкулт урн11 упраж I гени а.

Днмнтровградчаии — тру 
ловите хора, пионерите, мла 

и тоя пч щ 
кажат своята любов 
името на др. Тито. Око един 
път, както много пъти до 
сега, па дело ще 
тират братството и един 
ството. любовта и гордостта 
че живеят и творят в брат 
ска общност иа

издателство
организиране

Обогатяване и * увеличаваме на книжния фонд и по 
г.улязиране на книгата са най-значителни задачи в Г>ъ 
де щата работа на библиотеката

От септември .миналата 
юди на ‘библиотеката в оо- 
силеград работи в повопос 
• росното, здание на култур
ния дом. 1ази ва-кпа ой 
просветата и учебното дело 
институция, най-сетне успя 
да разреши проблема с Ду 
жните помещения. Сега на 
посетителя прави хубаво 
уютно оборуденб гюмеще- 
впечатление комфорното и 
ние, в което е т« помрете

от бч>лгарската народност п 
по едни известен югославс
ки детски писател. Според 
плана в основните училища 
ще 67,дат проведени иякол- 
о сказки за значението на 

книгата. Средствата вече е 
обезпечила самоуправител- 
ната общност за култура.

ството

спортни състеза
положение о-в е ня колко сто 
чици необходими книги, ко 
ито в библиотеката няма.
Общо библиотеката в Боси 
леград (без пунктовете 
селата) е дала на 
12 900 книги —

по
прочит 

изтъкна лру 
1 арката Константинова. Планът за работа па биб 

тшотеката е реален, остдце 
ствнм и С7)ответствува па 
потребите на читателите. 
Ако изхождаме от факта 
чс през първите три месеца 
па тази година читателите 
са взели иа четене пад 5000

доА каква е 
читателската публика?

структурата на Кд-.м

., — До. преди 
дими единствени 
0яхс учениците

Няколко ГО 
читатели 

от основно-
поети 
па из

на. маггиЬес
Библиотекарката В пика 

Константинова е вече 15 го 
тини на работа в босиле- 
градската библиотека.

лите- 
образователното

то училище и гимназията. 
Сега, обаче, структурата е 
по-богата. Освен гппги, тогава заплануваният 

брой ще бъде сигурно над
минат. По-голямО внимание, 
обаче, трябва да се 067,рие 
га популяризирането на кни
гата Досега

равноправ 
пи народи и народности.

К. Трайков

учениците, 
служащи 

земс
ДЦкниги

войници, пенсионери,
Делни и други — каза Кон 
статннова.

взимат и
младеж и

— Библиотеката разпола 
га с 10 000 книги, от които 
половината са произведения 
на български автори 
произведения на наши ав
тори преведени ма българ
ски език. На читателите от 
терена са достъпни още 
10 000 книги, понеже в Бис
тър, Долна и Горна Люба
та и Горна Лнейна работят 
библиотечни пунктове, 
пен това, чрез заемане 
библиотеката в Бел1рлд на 
читателите са били па раз-

в тази насокаили Библиотекарката 
че през 1979 голина 
иувано да бъ,лат дадени па 
прочит 21 000 
жнидт фонд ще се 
с 4000 нови книги. За попу
ляризиране иа книгата ?а-

посочн, 
е заплг. не е нищо направено. Да из 

ттдепем само колко
постижения и 

братствотогол я ма
за младите автори ще бъде 
ползата, ако

книги, а КПП 
увеличи на едпа лите 

въз мо 
срещнат с мя 

поет или

ратурна вечер имат 
жност да се месетните общности 

училищата, младежкитетиви,
Ос кой наш известенпланувани са 3 литеуатурии 

вечери, на конто свои про
изведения ще четат

ак-от
културно-хУдожестве- 

дружества,
писател. " ми те спортните 

и лттп организации. Ето за 
>чо се подготвят програми

автори К. Г.
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БАБУШНИЦА

МЛАДИТЕ И ЮБИЛЕИТЕ НА СЮК, СКОЮ И РЕВОЛЮЦИОННИТЕ

Забележителна година 

за младите
СИНДИКАТИ

ИНТЕНЗИВНА И РАЗНООБРАЗНА 

ПРОГРАМА НА ЧЕСТВУВАНЕ
ЛЮК Ппк™ммЛ НА ДИМитРОВГРАДСкдТА млл МНОГОСТРАННИ ИЗЯВИ: ИДЕИ 
пиЙ1гЙ:Й1Т^1ЧЙ:СК0 ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВИ АКТИ ВНОСТИ, С7>СТЕЗАНИЯ И ПРОЧИЕ

Чествуването на 60-годнш 
нината от създаването на 
ЮКП (СЮК), СКОЮ и ре
волюционните синдикати.
Общинската конференция 

на Съюза на социапистичес 
ката младеж в Димитров
град посреща с програма за 
различни изяви ма младеж
ката дейност. Основната цел 
е да се запознаят младите 
със съществените и иай-ва 
жиите събития от история 
та ма революционното дви
жение и историческата ро- 
Ля и крупния принос па 
ЮКП( СЮК) в борбата на 
нашите народи и народнос
ти за свобода, равноправие 
социализъм, независимост 
кеобв7,рзване.

Един от проверените до
сега облици са младежките 
политически школи 
гимназията
Тито”. Младежката полити

ка което програма ще изго 
тви ОК на ссм.В и тази
програма главно ще обхва
не революционното минало 
на Партията и СКОЮ, а ще 

ческа школа посещават 32 се проведе и викторина сред 
курсанти, а по почин на ОК бригадирите, 
на ССМ 72 курсанти посе
щават младежка политичес
ка школа, която се провеж 
да в два цикъла: „6 години 
на Съюза на югославските 
комунисти” и „Революцион
ното младежко движение на отряд
Югославия” при ознаменуването на забе

Освен гова предвижда се лежителни дати от НОВ-а и 
състезание на пърричните Революцията. С организира 
организации на ССМ иа те- не на походи, лагери и ак- 
ма: „Революционният път ции, посветени на* юбилей
на Партията и СКОЮ”. В те ще се обогати тяхното 
това състезание ще участву ознаменуване. 
ват 17 отбора, а във финала Музикалната и литератур- 
ще им се придружи и кул- ната младеж също ще се 
турчо-художествеиото дру- включат в чествуването на 
жество „Георги Димитров” юбилеите със свои програ- 
с подбрана програма. ми: рецитали,

Особено внимание и гри вечери, 
жи ще бъдат отделени на турни програми и пр. 
идейно-политическото обра- Общинската организация 
зование при провеждане на на ССМ чрез първичните 
младежките трудови акции организации ще се включи 

в програмата „Смел цвят'- 
за ознаменуване на 60-гоциш 
нината на СКОЮ, изготве
на от Републиканската кон 
ференция на^ССМ в Сърбия- 
В това са включени средст
вата на информация, радио 
то и младежкия печат/ На
кратко в проекта на това 
чествуване се предвиждат' 
прегледи на младежкото 
творчество и техния изсле
дователски труд с цел да 
се осветлят значителни, съ
бития и личности от револ; 
юционното минало. . Особе

настоящата година тру
дово и тържествено ще оз
наменуват повече годишни

на забележителни съби
тия и личности. Във всички 
акции и манифестации мла 
дите

се предприемат конкретни 
мерки за подобряване на 
стопанството.

Младите
ни

през настояща
та година ще организират 
и участвуват в състезателни 
акции и трудови 
сти. Освен в 
трудова акция от

Юбилеите ще бъдат ознз 
менувани и във всички об 
ществени организации -— 
колективни чланОвс на 
ССМ. Отделно място е пое 
ветено на

активно ще се вклю
чат, а особено ще се ангажи 
рат в ознаменуването 
60 годишнината на

активно-
младежкана Съюзно

значение, ще се организира 
и местна

,, СКОЮ
35-годишнината на УСАОю' 
и 35-годишнината извид ническия 

„Момчил войвода”
трудова

от съюзно значение, ще 
организира и местна трудо 
акция. Ще се организират 
и състезанията „Младият 
работник — самоуправи- 
тел', шампионат по знания 
„Тито-революЦИя-мир”
под.

акция.от орга
низирането на първите тру
дови акции в СР Сърбия.

Ако към това се прибави 
че младите от Бабушнишка 
община, заедно с останалите 
обществено-политически ор
ганизации, аце се ангажират 
в създаването на по-благо- 
приятни обществени и по
литически

се

и
Всичко това ще доприне

се за разширяване знания
та на младите, тяхното сблн 
жаване и по-добро запозна 
ване. Безспорно и трудови
ят принос на младите ще 
има огромно значение за по 
нататъшно развитие па ко
муната.

условия за по-на 
татъшно развитие на поли 
тическата система на социа 

самоуправле
ние, особено за по-успешно 
и по-непосредствено 
тие на младите във всички 
институти на политическата 
система, делегатските

литературни 
музикално-литера-листическото

при 
„Йоснп Брозучас-

Д. Глигориевичтела
и в решаването, тогава не 
е трудно да се заключи, че 
тази година за младите ще 
бъде изключителна и че по- 
резултатите дълго ще се по 
мни.

Това
за работа 
конференция на ССМ, Пре 
дседателството и на 
лите органи и тела, .. 
никога досега не е бил 
кова обемен и богат 
проси, които трябва да на
мерят място във всекидне 
вната активност на млади-

е
Грижите за младо

то работническо попъл 
нение в конфекция 
„Свобода” в Димит
ровград ра постоян
ни. С реконструкция и 
доизграждане на нови 
помещения ще се съз- 
дадат възможности за 
приемане на работа на 
нови работници.

А дотогава — тряб
ва да се овладеят ос

новни знания Н Да 
се придобие навик за 
ръкуване с машината.

потвърждава плана 
на Общинската

остана
КОНТО

ТО!
с въ-

на задача ще представлява 
събиране на материали, от:. 
разяващи формирането и 
развитието на СКОЮ на' 
територията на Димитров, 
градска община.

Разбира се, с това . не. се. 
изчерпва програмата по 
чествуването на 60-годиш-. 
нината: ОК на ССМ в Ди

те.
Централно място ще прел 

ставлява активността в об
ластта на обществено-еконо 
мическите отношения и ма 
термалното развитие, 
всички младежки организа
ции, преди всичко в сдру
жения труд, на базата 
критически оценки за при
носа на младежта в стопан 
ското развитие, ще се съб
людават трудностите и

Във
Сн.: Ст.Н.

на митровград започна с тру
дови акции в чест на 6У-го- 
оишния юбилей, както и с 
подготовката на предстоящи 
те „Майски срещи” на . на
рода и народностите от СР 
Сърбия заедно със социали 
етическите автономии обла 
сти Косово и Войвоцина.

Казано в най-общи черти: 
Пялата 1979 година ще изми 
не под знака на този юби
лей, в чието чествуване па 
младите безспорно ще бъдат 
в челните редици.

ще

1 АПРИЛ — ДЕН НА ТРУДОВИТЕ АКЦИИ 
СРЕЩИ

На първи април, 
в нашите краища отново за 
почват с работа трудовите 
бригади трябва да припом
ним, че и Димитровградско 
даде голям принос в изгра
ждането на страната. Сто 
тици младежи, организира
ни в десетки бригади, взеха

спомням си неговите думи 
когато ни говореше, че на
шата работа за изгражда
нето на страната ще създа 
де условия нашите поколе
ния да живеят по-богато и 
по-културно. Мога да кажа 
че, думите на другаря Тито 
се сбъднаха.

Помни Титовите думикогато

КОСТАДИНКА ВЕЛИЧ, УЧАСТНИЧКА НА Ж. Г1. 
ЛИНИЯ ШАМАЦ — САРАЕВО СИ СПОМНЯ ЗА БРИГА 
ДИРСКИТЕ ДИИ

участие почти на всички те от Бела паланка. Спом- 
трудови акции. На линията пдм си, че ние работехме в 
Ьръчко—Бановичи и Ша- последната емдна през есен 
мац—Сараево, автострадата та, когато линията се завъР 
„Братство-Единство” и всич- шаваше, 
ки други съюзни и републи ка. 
кански акции.

Тези бригади обикновено 
бя-ха организирани с мла
дежите от Пирот, Бабушпи
ца и Бела паланка, а па ак 
циите работеха заедно с ос
таналите бригадири от паша 
та страна.

Преди няколко дни се срс 
щиахме с една 
иа липидта Шаман—Сарае
во. Това с КОСТАДИНКА 
ВЕЛИЧ от село Брайков 
ци, живуща в Белград.

— Нашата бригада от ди 
митровградско, кодто взе 
участие в изграждането па 
линията Шамаш—Сараево 
бе организирана с младежи

Б. Н. Ст. Н.

4Покана за 
сътрудничествоказа Костадин-

Бригадата ни стана удар
на и аз бдх ударнпчка. Бо 
рехме се чрез постоянни съ 
ревнованид лииидта да се 
зайърши предсрочно, защо- 
то такъв завет бяхме дали 
на другаря Тито. И така ста 
ма.

Тогава се работеше при 
много трудни условия, без 
механизация- Но тъй като 
страната беше опустошена 
във войната, ние и не можа 
хме да очакваме по-добри 
условия-

Най-радостеи ден за мен 
и всички бригадири от та
зи емдиа бе посещението 
па другаря Тито. И днес

Поканваме всички младежи и девой
ки, които имат влечение към литературно 
творчество — да ни изпращат своите твор
би.

Едновременно поканваме желающите 
да ни сътрудничат и с различни дописки 
от младежкия живот. Без да ограничаваме 
избора иа темите — пишете ни за дейност-

участничка

та иа вашата младежка организация, тру
дови акции, спортни състезания, подготов
ки за посрещане Деня на младостта.

Всички публикувани материали се хо
норуват.

Костадшжа Велич
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ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА ЗЪБИТЕ 

НА ДЕЦАТА' '4ЧВ<чг

работата си. Той
■ ■ ‘

усъРДеп в _ 
е съгласен един нът в сед
мицата да идва и в Ьосиле 
град заедно с останалите 
лекари-специалисти. Милен 
кович не търси никакво ма 
термално В7,знаграждение за 
услугите, които ще оказва 
там. За целта би се изпол
звала разполагаемата техни 
ка в Сурдулица.

Инициативата на д-р
е за всдка похва-

а Здрав-Известно е, че 
пия дом в Босилеград 
постоянна работа ..а трима
лекари-стоматолози 01
ща практика. Стоматолози
те са внимателни и трудол 
юбиви към своите пациен
ти и наистина заслужавах 
признателност за 
ежедневна и хуманна рз^о 
та. Обаче става въпрос, 1с 
в последно време при деца 
та от предучилищна въз- 

по-често сс яг,Яват

па

Ми-
лепкович 
ла. Тя би помогнала много 
на родителите иа децата от 
Босилсградска община, кои 

сс излагат на излиш

раст все 
разни деформации при *ел- 

и изкривяие па зъ- 
Поради липса иа

стоматолог 
челюсти

стите
не.& ле- то сега 

пи разноски.
Ако д-р Миленкович запо 

да идва и в Босилеград 
деца биха

кар-специалист 
за поправяне 
вилици и 37,би, то мнозина 
родители са принудени да 

децата си във Враня 
по други 

а напоследък и в

на
чие
много и много 
потърсили помощта му, и 
онези, които сега не пред
приемат почти нищо за по
правка на зъбите си, пора
ди голямата

Босилеград от Сурдули
ца, Враня и др. по-голямп 
градове в този край.

Очаква се Здравният дом 
в Босилеград да 
всичко необходимо та ини
циативата на д-р Миленко
вич по-скоро да се осъще
стви.

водят 
Ниш, Скопие и
градове,
Сурдулица, където вече има 
такава служба.. отдалеченост

иазаИменно става въпрос 
Сурдулица, понеже Здрав
ният дом в Босилеград е в 
състава иа Медицинския 
център в Сурдулица, в кой
то тази служба завежда д-р 
Бранислав Миленкович, сггс 
циалист за изправяне на ви 
лици и зъби. Същият лекар 
е извънредно внимателен и

звонци
туристичес 

обект са обезпечени от 
Фонда за насърчение разви 
тието на недостатъчно разви 

п СР Сърбия,

иа този важенНОВ ХОТЕЛ СЪС 

110 ЛЕГЛА
направики

тите краища 
Белградска банка, а извест 
на сума е собствено учас-

М. А. Р. Каранфилов
тие

ще разполага с, 110 легла п 
всички други необходими 
спомагателни обекти. Стой
ността на хотела ще възли 
за на 320 милиона динара 
Освен хотел ще бъде пос
троен и басейн заемащ площ 
от 50 кв. метра, а целият 
комплекс ще заема площ от 
3 000 квадратни метра. Хс 
телът ще бъде на 
етажа.

Както е предвидено, 
телът трябва да бъде готов 
до края на юни 1980 година

Когато този обект започне 
да работи — сезонът в Звон- 
ска баня ще се продължи 
затцото банята ще разпола 
га с постоянен лекар, меди
цински сестри, а веднаж— 
два пъти през седмицата ше 
идват и лекари-специалисти.

Предвижда се също така 
да се извърши разширява
не и реконструкция и на с-ъ 
ществуващите басейни.

Средства за изграждането

ЕКИТЕ СА УГРОЗЕНИПриключиха с успех Дъл' 
ен°§”^и 

ска 6аня. Тези дни се огла- 
сиха строителите от димит
ровградска „Градил" и този 
толкова необходим обект ве
че се строи.

Именно, Звонска баня, то 
ва прекрасно туристическо 
място, не можеше да пред
ложи необходимите удоб
ства на своите посетители 
поради слабите гостилничар 
ско-хотелиерски услуги. По 
строените в миналото^ вили 
не предлагат ни най-осно- 

конфорт, енбдяването не

^ Всички организации на сдружения труд, които изпускат отпадъчни води 
ще трябва да вградят пречиствателни уреди

В Нишки регион водите 
на Нишава, Топлица и Юж 
на Морава сериозно са 
замърсени. В момента са 
известни над 120 разни при 
чинители на замръсяването.
Годишно в тези ре/си и ь 
техните по-малки притоци 
се „изливат1' над 13 милио
на кубически литра разни 
нечисти води, конто вече са 
сериозна опасност за живо
та в тях. Освен това, серио 
зна опасност заплашва и 
населението в поречията на 
тези реки, защото те могат 
да бъдат причинител на ра 
зни епидемии.

До тази констатация са 
стигнали специалистите в 
региона, които ведно пред
лагат да се поведе енергич 
на акция за опазване на чо 
вешката среда. И досега е 
имало апели за запазване 
на реките, за опазваме на

четири
гхадъчни води са получили 
за целта средства с 30—70 
процента повече за вграж
дане на пречистватели. В 
Пирот и Бела паланка такп 
ва средства с около 10 на 
сто в повече от лани.

Значителни средства се 
планират и за подобрение 
на хигиената в поречието 
ка р. Топлица и Южна Мо

нечовешката среда, но те 
са дали очакваните резулта 
ти. Отделяните например за 
набзвка на 
средства са били недостатъ 
чни, а и там където са би 
ли набавени пречистватели 
не са използвани системно 
така че ползата е малка. В

хо-

пречистватели

вен
е на желаното равнище и 
така мнозина от гостите си 
отиваха от Звонска баня не някои организации на сдру

жения труд, които с отпа
дъчните си води замръс-яват 
реките, средствата за набав 
ка на пречистватели си сто 
ят неизползвани.

Въпросът със замръсява- 
кето на реките в Нишки ре 
1ион наскоро ще бъде пред 
мет на обсъждане и на 
Скупщината на регионална
та самоуправителна общ
ност по здравеопазване.

ДОВОЛНИ-
С построяването на нов

хотел — ще се създадат ус 
ловия за разцвета на туриз 
ма в този край.

Хотелът ще се отнася към 
заведения от „Б” категория

рава.
В най-скоро време ще е 

необходимо във всички ор
ганизации на сдружения 
труд да се направят и съот
ветни планове за опазване 
на човешката среда, 
същите се съгласуват на ре 
тионално равнище.

Ще трябва да се поведе 
по-сериозна грижа и за опаз 
Еане на вече 
обекти, които са сериозни 
нарушители на природната 
среда.

като
СУРДУЛИЦА

Масови работническо-спортни игри
! изграденитеВ Сурдулишка община са 

в течение работническо- 
спортни игри, в които учас 
твуват 24 трудови колекти
ва с общо 2000 състезатели

Състезават се в следните 
дисциплини: шахмат, хан
дбал, басектбол, волейбол, 
атлетика, тенис на маса, 
спортна стрелба, риболов и 
малък футбол.

През март приключиха съ 
стезанията по шахмат и 
спортна стрелба, а през ап 
рил победителите в тези 
дисциплини ще участвуват 
на регионалните състеза
ния във Владичин хан и 
Враня-

В Сурдулица ще се про
веде регионално състезание 
по хандбал и волейбол и 
републиканско 
ние по малък футбол.

Организаторите 
спортни прояви са самоуп- 
равителната общност по фи 
зическа култура и комисия 
та за работническо-спортни

игри към Общинския съвет 
на синдикатите в Сурдули-

С. Микич

Вече е известно, че тру
довите организации в Дими 
тровградска община, които 
зармъсдват р. Нишава

ца.
М. Ас от

БОСИЛЕГРАД

Достойно ознаменувай Деня иа младежките бригади

Първи април —съревнова- деня на мла 
дежките трудови бригади 
младежите от Образовател
ния център и учениците и 
пионерите от основните 
лшца в Босилеградска 
щипа ознаменуваха 
и делово. По повод

значителен младежки праз-
ш™ *ГИВТе проведоха ак Ции по залесяваме и уреж- 
дане на училищните дворс 
ве и спортните р

Принос 
чествуваие 
доброволните

дови бригади и акции да
доха и младежите от Боен 
леград и Райчиловци. Едно 
(за съжаление малко) 

босилеградски 
заедно с една младежка бри 
гада от основното

очистиха кея на Добродол- 
ска долина, ана тези райчилов- 
чани уредиха двора на учи 
лищната сграда, в която им 
се намира клуба и 
лите

учи-
терени, 

успешното 
на празника на 
- младежки тру

об- чис- 
младежикъм ломасово 

на този остана
помещения за младеж 

ката им дейност. К. Г.училищеСтраница 10
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в ПОСЕЩЕНИЕ НА БОР

НАИ-ГОЛЯМА МЕДНА 

МИНА В ЕВРОПА
ямата меднГминТТ Европа. За "посети 
тнижилищни3сгради, "о^ве^Г

на нашата страна. Затова 
ставлява малка 
народи и народности,

градът пред 
Югославия с много 

които тук ос
вен, че построиха този град, изгради 
ха и добри, братски отношения-

Бор днес има модерна библиотека 
кино-зала, спортен басейн с олимпий 
ски размери, много; училища и мета 
лургичен факултет. По този начин този 
град, който до войната имаше само 
основно училище, днес има факултет 
и народен музей и Институт за техно
логия на медни руди.

... и час

е вече само миньорски квартал 
е един съвременнен град изникнал в 
социалистическа Югославия 
ните тридесет години.

това

за послед

Градът има към 25 000 
предимно надошли жители 

от всички краища

НО Целта 
сещение не беше да пишем 
за постиженията на Бор и 
неговата история в 
листическа Югославия. Има 
хме за цел да посетим 
шите хора от Димитровград 
ска община, които след ос 
вобождението тук намериха 
удобни условия работа 
н живот и станаха строи
тели и граждани на Бор. 
Днес според неофициални 
данни в Бор живеят, 
ни казаха, към две хиляди 
жители от Димитровград 
ска община. Тази бройка 
вероятно ще изненада все
ки човек, но тя отговаря 
на истината. Тук 
ботницн, учители, 
инженери,
хници и много други спе
циалности. С помощта 
нашите приятели МИРКО 
ИВАНОВ от Поганово, жи 
вущ тук от 1958 година и 
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ 
Верзар, жител на Бор от 
1957 година, имахме 
волстие да 
нашенци и да се запознаем 
с тяхната работа.

на нашето по- Учителят Тошке-носител иа 
Орден на трудасоциа-

н а-
ТОДОР МИЛЕВ от Раки

та, както тук го 
ТОШКЕ

хническия център за подго
товка на квалифицирани и 
висококвалифицирани ра
ботници.

наричат 
има действително 

интересен жизнен път. За
почнал да работи в 
Ракита като ковач. След то 
ва започнал да учи и след 
1947 година като машиинен 
техник работил в Сеиските 
мини и Майданпек, а сетне 
през 1951 година пристигнал 
в Бор. Тук започнал 
боти като

мина
Този Тошке, за когото ни 

интерес- 
човек

разправяха много 
ни разкази, като за 
който тук се издигна и ста 
на само чрез работа, бяхме 
в неговия 
ния апартамент в 
квартали на града. Разгово
ра започнахме, разбира 
за неговото село Ракита, ко 
ето той посещава всяко ля 
то, за Звонска баня и ху
бостите на долината на Ер 
ма. А неговата съпруга Ми
рослава, 
ветливата част на долината 
на Ерма, малкото селце Ко- 
мие, която ни почерпи със 
сладко и вода, а след това 
с ракийка и мезе обичаше 
повече да говорим За Ерма 
Комйе и нашите 
По всичко личеше, 
ро не е ходила в родния си 
край.

както

дом — двустай
Бор расте и се разхубавява

години за работа в Бор — 
най-голямата медна мина в 
'Европа.

В скоро време Тошке за
минава в пенсия- Него ще 
заместят синовете му Воис
лав и Милорад. Милорад ве 
че работи в мина Бор, а 
Воислав след като отбие 
военната си повиност като

да ра 
преподавател в 

училището за квалифицира
не на млади работници Па
ралелно с реформата на 
училището, то получавало 
различни названия, но цел 
та му била една и съща да 
подготвя повече млади хо
ра за работа в този индус
триален град, който нараст

новите
има ра- 

лекари 
журналисти, те

техник ще работи също в 
мина Бор.

Ето това е семейството на 
учителя Милев Тодор и Ми 
рослава, което запознахме 
тези дни в Бор. Трудът го 
издигна да стане известен и 
уважаван и носител на Орде 
на на труда със златен ве 
нец.

се

на

родена в най-при

от
вал и имал нужда за нови 
кадри. В училището Тошке 
преподавал математика, те
хнология, машинни 
ти. Бил ръководител на те

удо-
посетим някои

елемен краища, 
че ско Лидия най-добър математик

Тези дни в Зайчар 
между 80 ученика на 
Заечарски регион 
класира между първи 
те пет и спечели пра 
вото да участвува на 
републиканското съре- 
внуванне по математи 
ка в Белград.

Няма: 
край, кой 
да не знае за учителя Тош
ке. Много хора казват, 
той едвам ли не е един от 
първите, който дошъл 
след освобождението, започ

човек от нашия 
то живее в Бор се

че

тук

иал да дава морална подър 
жка на оиия хора от нашия 
край, дошли да търсят ра 
бота и по-добъР живот. Ние й пожелаваме 

успех в съревновани
ето.
Богдан Николов— Между тях — казва дру 

гаря Милев — имаше мно 
го младежи. При мен са се ' 
учили пад 50 млади хора 
които сетне останаха тук 
и да работят. Те се одоми 
ха, имат сега семейства, ху
бава работа. Отначало мно 
го младежи от нашите кра 
гида идваха без осмогодиш 
но училище. Аз им държах 
часове задочно. Мога да ка
жа, че те бяха много доб 
ри. Обичаха да учат и ста 
наха добри специалисти...

След като излизаха от 
училището Тошке помагаше 
па своите ученици да памер 
я‘г и работа.

Тошке е популярен не са 
мо между нашенци. Знаят 
го в града като трудолюбив 
Той има огромни заслуги I 
за развитие па учебното де 
ло, за създаване на млади 
специалисти, които тук бя
ха така нужни. За тази 
спо-т дейност Тошке през 
1973 година получи Орден 
па труда със златен венец. 
Това му бе награда от пие 
зидепта на Републиката Йо 
сип Броз Тито за работа в 
училището, за работа вър-> 
ху реформа на нашето учи 
лище и създаване на кадри

В следващия бпой: 
ОЩЕ ЕДИН ТОШКЕ 

— ТОДОР АЛЕКСОВ 
ОТ ЗАВОДА ЗАОт тържеството когато най-добрите получиха Орден на 

труд. Тодор Милев е първият от ля«о. ЦИАЛНО

Поколението което 
идва — децата на на
шенци живущи в Бор 
са твърде трудолюбн 
ви. Между тях има до 
бри спортисти, отлич
ници в училището 
Ние се запознахме е 
малката ЛИДИЯ АНГЕ 
ЛОВА, дъщеря на Па
вел Ангелов. Тя завър
ши основно училище в 
Злот, недалеч от Бор 
По това време тя бе
ше отлична ученичка 
и участвуваше във вси 
чки съревнувания, кон 
то се организираха в 
Борска община. От ос 
новното училище нзле 
зна като отличничка и 
е много признание за 
музика, математика, 
на С7, ревнуваш «ето
„Тито — Революция 

—мир”.

Тодор Милен и поколение ученици. Между 
ученици от Димитровградскотях има много
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БОГДАН ПЙОНТОВСКИ (ПОЛША)

ОРИЕНТААНА ПРИКАЗКА
В края НИ пустинята, къДето за

почнало царството на султана, сена
мирало селце, управлявано ог кадия 
па име Мустафа. Случило сс така, 
псднаж в селцето спрял да нощува 

Ибрахим ибн Мохамед, кого-

те е м-ьрзяДоМоже някой да каже, че 
точно!

Да побледял кадията и още на следва 
пш< деизгряващото слънце прочело 
Щ ”„Ог извора до Истанбул е многоНЕ СЪМ ЗА ДЕЛЕГАТА далеч". офицереничарски

Мустафа и изви-ученият 
■го кадията запитал:

След седмица 
плсзиал в късата наЯ ссИзбраше ме у село за делегата, 

опиня, натам — навам, ама ка село оче ки- 
кво че прайиш, Реко* бре човеци стар сам 
човек дека че се мувам по конверенциие, 
по град. Нищо ие помогну избраше мс и 
това ти йе.

I ми кажеш, учени
е растояиието до с то

какво да каз-
— Мол,| те да 

човече, какво 
лицата, защото не знам

на чуждите търговци.
— То е точно измерено и

кал.

■ШШШЩМислиш, че до тук ие може да стигне 
0-1 ката на султана? — и за да му вт/,л 
пи това, заповядал да му ударят педе- 
сст тояги, а на тръгване казал.

напишеш. „От- 
много близко".

вам можеш
търговците, че растояии* 

хиляди двеста четиридесет 
— отвърнал Ибрахим.

да кажеш па 
сто е пет 
н шест мили

Зарадвал се Мустафа и наредил да 
1 с надпис

Мииу малко време и иедну вечер па 
партуту дойде поштарат. Носи ми иекикво 
писмо у руяв плик. Ока на иортуту:

— Манча Манчов, има писмо за те- — Сега ще може да 
тук до столицата е

На сутринта Мустафа заоил нова 
стрелка. „От тук се вижда Истамбул .

Но още същия ден някакъв стран 
ствуващ просяк почукал на прозореца - 
на кадията и го попитал.

—- Кажи ми, мъдри кадило, кол е 
видял от тук столицата?

Заохкал тогава Мустафа и казал.

се закове дървена стрелка 
5 246 мили”.„Иистамбул —

На следващия ден нр 
минал пижсн паша, който, като видял 

гневно се обърнал към кадия-

бе... сз селото пре
Узо я писмото и идем през дворат и 

Кнкво ли ми емнат пак прачаси мислим.
у пакет. Тежачко? И тамън да седнем пред 
сиялицуту да га отварам и да кажем на 
женуту дека ни стигал пакет од синагога 
ка гледам нещо написано и с дървен пла- 

Узо очилата и прочето:

знака,
та.

— Като не си мерил, испиши! Мо
же да са само пет, по може да са шест 
хиляди мили, глупако! Внимавал друг 
път, чс и най-малката грешка може да 
ти струва скъпо!

Цяла нощ нс спал кадията, а щом 
сс разсъмнало, наредил 
табела. „До столицата има около 
може би около шест хиляди мили”.

Няколко дни по-късно през селото 
се проточил конвой. Съпровождащият 
го бей дърпнал Мустафа и го посъвет 
вал.

вез подвлечено.
„Материал за седницу”.

А а а! Мислим сн това. е що ме из
браше децата. Отвори и извади ретийете из 
плакат и има кво да видим. Густо на машн- 

Да си признайем я толкова 
на ма-

Ияк-ькъв камиляр видял тук;[

!!!мираж.
— Та така го и напиши? — казалда откачат 

пет просякът.
Оттогава край извора стои стрелка 

с надпис, колто гласи. „От тук поня
кога се виждат миражи”.

Всички знаят, че от това място ни 
кой никога не е видял мираж и че 
надписът означава. „Истанбул

ну написано, 
не съм прочел у живот. Остайи това
суту и си лего.

— Дете, реко му, да ми прочетиш тая 
писма требе да идем на конверенцию у 
град...

Он погледа, попревърну Ви и видим

5246Напиши това по-иредпазливо

мисли се кикво да ми каже:
— Дедо Манчо, я това не могу да ти 

прочетим. Верно е дека сам бил у школу и 
могу нещо да и да разберем, ама немам' 
време. Я требе за това писмо да затворим 
задругуту и три дъна и три ночи да ти че- 
тим. А после има и я некойе работе не раз
бирам ако сам учил школу ...

И верно детето не йе криво не йе учи 
ло у школу и не може некойе дума да раз- 
тълкуйе кико СИЗ, ОУР, ООУР, ССМ и мло- 
го теквейа думе кико рекоше написане 
кратко

г
— Дребна работа. Трябва 

да го раздрусате три мину
ти преди времето за звъне-

Жена се връща от среша 
е-ьс съвипускници, посвете
на на десетгодишнината от 
завършването на института.

— Как прекарахте? — пи
та мъжът й.

— Много скучно. Събрах
ме се абсолютно всички и 
нямаше за кого да си гово 
рим...

шш ме.

о — о

— Не смятате ли, че все
ки човек се влияе от еж
едневното си обкържение^

Познавах 
човек, който цели девет го
дини караше цистерна 
поливане, а умря от отрав 
яне с алкохол.

Съпруг, придружаващ же 
на си на аерогарата, запит
ва полиция: Не винаги!

о — о— Ако в момента, когато 
жена ми се качи на самоле 
та за Швейцария, аз й ка
жа: „Сбогом, мое съкрови
ще'), не рискувам ли да 
бъда преследван за опит да 
пренеса капитали зад грани 
цата?

30
Оврте се я двагтри дъна и реко са по- 

са че идем щом су ме избрали. Наседамо 
на конверенциюту и слушамо кикво ни го- 
воре. Йедън каза дека нема млого да гово
ри оти каже „вие сте прочели материялите 
и я че будем кратак".

^Ислуша я, човеци ми платите за 
дънгубуту не могу да чепим уста, ама ка се 
върну у село не може нищо да кажем 
селяци и видим дека не съм више за деле
гата.

Правиш се на светица, а
вчера те видях да се целу 
ваш в киното с ухажора о — осн.

— Какво става с нашите 
съседи? Вече три дни не се 
карат!

— Може би са сърдити...

— Не е вярно. Това не 
беше моят ухажор, 
сем непознат човек.

а с-ьв-о — о

Посетител в Лувърския 
музей, съзерцавайки Вене
ра Милоска, казва на жена

на

О — о

— Съгласна ли 
станете моя жена?

— Аз още вчера ви казах 
че не.

— О, това сте били вие?!

о — о
си:

Клиент се обръща към 
совникаря:

— И след ремонта часов
никът продължава да не 
звъни.

*Л/Ьо(~11/оос/ сте дача— Признай си, че не 
вчера жените правят всич
ко, за да не мият чинии.

от

о — о

л/ег. пстров

Бдиф
ОН-АЦ


