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ГОДИНА

РАЗГОВОРИ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВАТА
на Сърбия и Македония

на

XX

★

ССРН

ОБМЕН НА ОПИТ И ДОГОВОР
ЗА ПО-БОГАТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Носители на сътрудничеството трябва да бъдат съ
седните общини между СР Сърбия и СР
Македония,
организациите на
сдружения труд и обществените
Дейности. — Идеята на др. Тито за колективно ръково
дене в РК на ССРН се осъществява.
В началото на тази седми
ца в Ниш се водиха разго
вори между делегации, пред
вождани от
председателя
РК на ССРН на Македония
КРЪСТЕ МАРКОВСКИ и
председателя
«а РК
на
ССРН на Сърбия
ДРАГО
МИР МИЛОЕВИЧ за сътруд
ничеството между
двете
масови обществено-полити
чески организации и други
фактори от двете
съседни
социалистически
републи
ки. Покрай председателите в
разговорите
л/частвл/ваха
АЛЕКСАНДЪР ' ТАНЕВ
и
АЗЕМ ЗУЛФИЧАРИ, под
председатели на РК
на
ССРН на Македония, ВЕРА
ТАРДИЕВА, подпредседател
на РК на ССРН и председа
телката на Конференцията
на жените на
Македония,
МЕТОДИ ЗВЪРЦИНОВ, се
кретар на РК на ССРН на
Македония, както и ЖИКА
РАДОЯЛОВИЧ,
ШАНДОР
ДОБО и ФИЛИП
МАТИЧ,
подпреседатели на РК на
ССРН на Сърбия, НАДА КО
председателка
ВАЧЕВИЧ,
Конференцията на же
на
на Сърбия, ДРАГУ—
ните
ТИН МАКСИМОВИЧ, сек
ретар на РК на ССРН на
Сърбия И др. От страна на
домакин

участвуваха 'дЕСИМИР ЙО

ВИЧ, председател иа МОК
на ССРН, САВА САВАТИЧ,
председател на МОК на СКС,
ЛЮБИША ИГИЧ, председадетел на МРО, НЕМНЯ СТА
НКОВИЧ, председател на
ОК на ССРН и ХЕНРИХ

ЕЛИЧ, секретар
СКС и други.

ОК

Делегациите-гости на две
те
републикански конфе
ренции на ССРН бяха изчер
пател но информирани за об
ществено-политическата дей
ност, стопанските резултати
специфичностите и пробле
мите на региона и на град
Ниш
като домакин.
При
това
републиканските ръ
ководители на ССРН на Ма
кедония
се интересуваха
за начина >на организира
не, защото и в СР Македо
ния съществували идеи за
създаване на общности, ко
ито ще допринасят за сът
рудничеството между общи
ните.

ШИРОКИ възможности
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
В центъра на разговорите
между двете републикански
ръководства на ССРН на
Македония
и Сърбия
бе
доста изчерпателното
ше
информиране за метода, съ
държанието и формите на
работа в Социалистическия
съюз, начимая от РК, техни
те тела до общинските ор
ганизации и местните конфе
общите
Покрай
ренции.
форми съществуват и твъР
дс
интересни облици на
които изхождат
дейност,
от специфичните условия
среда, а имат
на своята
(На 3-та стр.)

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В ДИМИТРОВГРАД
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С указ на президента
аа СФРЮ от 14 фввру
ари 1975 г.
Издатвлствв „Вратство’’ е удо
стоене с Ордел
брат
ство и единство в*ьс
сребърен венец за осо
бени
заслуги в обла
стта на информативната
■ графическа
дейност
и аа приноса в развити
ето на братството
и
единството между наши
те народи и народности.

ТИТОВИЯТ ПЪТ НА МИРА
Президентът Тито посети Алжир, Либия и Малта.
'-'ЪРДечно посрещане и плодотворни разговори с р-ъко
водителите на тези страни. Укрепване на единството
на необвързването и разширяване на взаимното съ
трудничество.

През изминалите десети
на дни
президентът на
СФРЮ Йосип
Броз Тито
предприе още едно успеш
шио пътуване в
благород
пата мисия на мира,
сът
рудничеството и
разбира
телството между държави
те и 'народите. Той посети

две африкански държави—
Алжир и Либия и една ев
ропейска — Малта, намира
ща се в региона иа Средоземноморието.
Във всяка страна отдел
но нашият президент
бе
посрещан като скъп гост,
авторитетен и
влиятелен

държавник и неуморим ра
детел на необвързаната по
литика и борец за
посправедливи
отношения
в света. И този път прези
дентът Тито отдели
част
от времето си да се срещ
не с наши работници
и
граждани в Алжир, Трипостолиците
лис и Валета
на посетените необвързани
държави.
В АЛЖИР
Президентите Тито и Ша
дли водиха тридневни раз
говори, в които
отделно
внимание бе посветено на

= Стр. 2
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО СЕ ЗАВЪРНА ОТ ПОСЕЩЕНИЕ В АЛЖИР, ЛИБИЯ И МАЛТА

Съвместна вяра в независимостта
на необвързването
На аерогарата в
Пула,
след пристигането си, пре
зидентът Тито направи из
явление,
в което даде оценка
на посещенията си
в Алжир, Либия и Малта.
Спирайки се върху развити
ето на необвързването днес,
президентът
Тито между
другото заяви:
„Отделно
дойде до из
раз
съвместното убежде
ние, че движението и поли
тиката ша необвързването
могат да отговорят на сво
историческа задача е
ята
като независим.
динствено
самостоятелен, извъиблоков
фактор в международните
отношения.
Разговаряхме и за пробв отношенията из
лемите
меобвърза
между отделни
ши страни за пеобходимосгга взаимните шедоразуме
пия да се решават изклю
чигелшо по мирен път. Съ
гласихме, сме също така,
че известим разлики в гле
дищата ша отделни шеоб
вързани страни, които са

и разбираеми, трябва да
се преодоляват чрез ши
рок
демократически диа
лог. Това, впрочем, и досе
га
характеризираше дви
жението
на необвързаността.
С една дума, имаме
достатъчно основание с оп
тимизъм да гледаме към
предстоящите срещи на нео
бвързанпте страни в Колом
бо и Хавана.
Направихме подробна раз
мдна ма мнения за поло
жеиието на Близкия изток.
И по този въпрос гледи
щата ни до голяма степен
са сходни.
Арогатното
поведение и
най-новите
агресивни
по
стъпки на Израел сочат, че
изолираните пътища не во
дят към примиряваме, ни
то
към
справедливо раз
решаване на кризата. Още
повече затуй е необходимо
да се укрепва координация
та ша действуваие и един
етво ша арабските страни
около една
положителна
платформа:
Това ще даде

възможност
за по-широко
и конкретно ангажиране и
на
необвързаниподкрепа
те и другите страни в Обе
динените нации и инак, за
да се постигне реален нап
осъществяването
редък в
цялостно
на справедливо,
и трайно решение на тази
загрижваща криза.
Естествено, разговаряхме
и за необходимостта от из
трайни усилия
върху ши
рока основа с цел за потясно сътрудничество на
крайбрежните
средиземно
морски
страни. Ние сме
дълбоко уврени, че в най
на Средиширок интерес
земноморието е, вместо да
област
на
кризи,
кон
бъде
чуждестранно
фронтацин,
присъствие, то да се превъР
не в регион на мира и все
странно сътрудничество.

Искам да изтъкна, че от
това пътуване се връщам6
защото
доволни,
тзъРД6
настина плодови
водихме
и съдържателни разго
ти
вори. Още повече задълбо
приятелските отно
чихме
БАБУШИИЦД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
шения с тези необвързани
СКИЯ СЪЮЗ
страни, е които досега тя
Счисно сътрудничехме,
там, че укрепването на то
ва приятелство и всестра
нно сътрудничество има и
по-широко значение, защо
^ Новото председателство ще наброява от 11 —
то може да служи за при
19 членове
+ Начело на Председателството — председател
мер и насърчение на други
те страни.
ствуващ в срок от една исекретар —■ в срок от две
Бих искал отделно да
или четири години
година ще трябва органи изтъкна големите изрази на
Социалистическият
СЪЮЗ
па оргаиизи зационшо да се подготви за симпатии, които народите
фронт
като
своя
важна задача на Алжир, Либия 11 Малта
рамипс социалистически си тази
ко — изтъкна между другото спонтанно и сърдечно изра
ли начело със Съюза тш
в
уводното
си
изложение зяпаха към нае, същите
изпълнявайки
мун петите,
обществена и кои председателят на Общинска чувства ма приятелство исвоята
та
конференция
на Социа мат и нашите народи към
ституциоина роля има за за
съю3 п Бабу народите иа тези страни.
дача да се бори за претвор листическня
Също така, дойдоха
до
ииици- шнишка община НОВИЦА
доеше в живота
СТАН КО ВИЧ 1 га заседам I ю силен израз престижът и
ативата иа другаря Тмто за
доверието,
е
което
се
пол
па
председателството
на
ОК
колективно
иа
въвеждаме
зва нашата последователна
иа СКС.
р,, ководеие и решаване до
необвързана политика”.
(На 3-та стр.)
началото ма септември тази

ОТ СЕПТЕМВРИ - КОЛЕКТИВНО

СВЕП.Т ПРЕЗ

Титовият път на мира
(От 1-ва стр.)
билатералните
отношения
и сътрудничеството меж
ду двете страни.
Нашият
президент посети Нацнонал
пата скупщина на Алжир,
к-ьдего също така бе сърдечно посрещнат. Тук той
бе
произнесе реч, кодто
изслушана с голямо внимание.

В ЛИБИЯ
В разговорите,
протекли
в приятелска и сърдела
мосфера, президентът
Гнолковиик Гадафж «аи-го
лямо внимание
поазет
подготовката за шсхта
та конференция на Рък°в
дителите « ДъРЖ““™.“

е Гр-

на
длн ГЗшеиГи^Гвъ^”азаа-о=
разоръжаването и
костта,
1
иконо
новия международен Двете
мически порядък. необхо
страни подчертаха
димостта от постоянно укиа
репване на единството
необвързадвижението на
солидарността ,неговата
способпост и акционна
автентичните
ност върху
чиито
осно
му принципи,
ви са сложени още -на Бел
градската конференция на
необвързаните през 1961 го
дина.
С удоволствие бе конста
нарастването
на
тирано
влиянието на необвързаностабистта като незаменим
лен и самостоятелен факмеждународиите
от
тор в
ношения- Тито и Шадли под
чертаха привързаността на
своите страни на движение
то.
съглас
Двете страни са
ни с необходимостта за мир
спорните
но решаване на
необвъРза
въпроси между
ните държави, прилагайки
приетите принципи на необ
вързването. За проблема на
близкоизточната криза бе
досегашното
потвърдено
принципно становище на
двете страни: без участието
на палестинците не може
да се Намери решение, а
споразумения
сепаративни
не могат да доведат до спра
ведливо, всеобхватно и трай
но решение.
Президентите Тито и Шад
високата
ли констатираха
степен на взаимно политическо и стопанско сътрудни
чество между Югославия и
Алжир, което има перспек
тиви и занапред да се из
дига в полза на двете стра
ни и мира в света.
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Решава™Г
1ГО И цялостно
кризата В Близкия изток,

необходимостта
оГмир” спокойствие и оитур
пост в областта иа Средизе
миоморието. Гледищата на
двете страни в това отиоше
ние са твъРДе близки
и
идентични. И този път пре
застъпи
се
Тито
зидеитът
на
за акцйонно единство
необвързания свят особено
част.
па неговата арабска
автеитич
Подчертани бяха
начала
иа
движениените
антнбло
то: независимост,
ков характер, борба среацу
всички облици на доминация, чужда иамеса въп вът
решните работи, решаване
иа споровете с преговори,
мир и равноправно сътруд
иичество в света.
В МАЛТА
Тито
бе
Президентът
първият държавник, който
и
необпосети независима,
вързана Малта след оконча
телното й освобждение от
през
чужда доминац-ия
пролетта тази година.
Събеседници на нашия
президент тук бяха прези
дентът на Малта Бутеджид
министър-председателят
и
Дом Минтоф.
Двете страни се съгласи
ха за необохдимостта от ук
репване на сътрудничество
то между Югославия и Мал
та, заздравяване на един
ството на необвързаните и
за
успех в подготовката
предстоящата конференция
на движението. Подчертана
бе необходимостта Средизем
номорието да стане област
на мир и да се пребродят
опасностите в тази част на
света, които заплашват ста
билността в този регион и
по-широко в света.

Някъде към края на март
Тито
съобщи
на |мен и
Жуйович,
че
разпуска
досегашното
Ръководство
и ще замине в страната,
Обстановката изисква негово
присъствие на терена,
а и отношението към досе
гашното ръководство е та
кова, че само подтиква та
мошните фракционери към
още по-дръзки нападения
срещу
единството на пар
тията.
В
Париж
като
пункт и връзка ще остане
Ловро Кухар, а ние двама
та трябва дисциплинирано
да чакаме в Париж реше
нието на Коминтерна. Тито
заключи, че се надява да
разберем и примем неговото
решение като единствено
Възможно в такава обстано
вка. Без много думи Жуйо
вич и аз се съгласихме. По
търсихме от Тито само да
се
застъпи възможно шо
скоро да се реши нашият
въпрос.
Не бягахме от от
говорност за своята рабо

СЕДМИЦАТА

Брежиев и Кадър
завършиха разговорите
■

жавните делегации на две
те страни. Съвместното ©ь®
бщеиие „за по-нататъшното
от
развитие 'па братските
пощения и всеобщо сътрУД
иичество между КПОС
и
Унгарската
социалистичес
работническа
паР™*
ка
са подписали Леотшд Бреж
шев и Я-нош Кадър» а до*°
вор иа правителствата
на
ггср и НР Унгария за кул
турпото и научно
сътрУДиичество Андрей Громико
и Фригеш Пуя_ ГРЕША ИА
РАДИОДИ
ФУЗНИТЕ ОРГАНИЗМГНН
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
СТРАНИ
_______ .
ЧетвъРтото заседание на
Комитета за сътрудничество
орга
на радиодифузиите
низации на
необвързаните
страни се състоя миналата
седмица в Алжир.
От името иа страната
събранието придомакин
ветствува алжирският ми
мистъР на информации
и
Абделхамид Мехкултура
ри, като подчерта ролята
__
на средствата за масова ин
формация в борба за афир
мация на принципа на по
литиката па необвързаните
страни.
присъсНа заседанието
ортвуваха радиодифузни
гранизации от 25 необвър
14
зани страни, от които
членки на този комитет.
От името на Югославия,
която председава на засе
данието, срещата
откри
председателят на Изпълни
телния отбор РТ Тоне Крашовец. Югославската деле
гация на това
заседание
възглавяваше Мухамед Бер
берович (Сараево).
РУМЪНИЯ
ЗАВЪРШИХА ДНИТЕ НА
ЮГОСЛАВСКАТА КУЛТУРА
С разговори на представи
тели на
издателствата от
Югославия и Румъния завър

те на .Югославия, които се
състояха в Румъния
под
покровителството иа прези
делтите Тито и Чаушеску.
Според общите заключения
Дните «а културата в пълпия смисъл иа думата бяха
панорама на културно-худ
жсственото
творчество иа
югославската
многонацио
нална общност.
ЛИБИЙСКА ВОЕННА ЧАСТ
ПОЛУЧИ ТИТОВО ИМЕ
съобщава трипоКакто
лийския вестник „ФазъР сл
джедид" едиа военна част
името
в Либия получила
„Тито".
Обучението на частите на
е
народната отбрана тук
част от идеите на Ел Гада
фи от „Зелената
книга",
според които в Джамахирия иа -народа принадлежи
целокупната власт - стопа
Същият
нство и оръжие,
вестник пише, че посеще
нието на Тито в Либия от
крива нови хоризонти
за
на
развитие и укрепване
сътрудничеството
между
Либия и ЮгославияМИЛАН ддлЕвич при
ВЕТСТВУВА
ПОРТУГАЛ
СКИТЕ КОМУНИСТИ
На Конгреса на КП на
Португалия в Лисабон
на
3 юни португалските кому
писти приветствува Ръководителят на югославската
делегация Милан Дальевич.
„Ние считам — каза пред
ставителят на СЮК, — че
всеки народ трябва сам да
решава за своето развитие,
суверенитет,
независимост
и териториален
интегригет, които са
неприкосно
вени стойности и
трябва
да бъдат внедрени в осно
вите на
международните
отношения между
всички

РОДОЛЮБ ЧОЛАКОВИЧ

РАЗВРЪЗКАТА (3)
та в ръководството, обаче
търсим да ни се каже как
во сме погрешили и — след
евентуалното наказание —
да ни се даде възможност
да работим
в партията онова,
за което новото ръ
ководство
счита, че
сме
годни. Считаме, че с
до
сегашннта си работа
и
държание сме заслужили
това.
Тито ни обеща, че за
всичко
ще осведоми Ко
минтерна и ще търси не
само
ние двамата но
и
още някои проверени ка
Дри
възможно
по-скоро
да се завърнат на партийна
работа в страната. Се
гашното му решение никак
не означава, че той няма
доверие в нас двамата. На-

ни вярва, и
против, той
това въз основа на нашето
държание
и работа през
изтеклия период
от поло
вин година, но заради на
реждането на Коминтерна
от януари тази година
—
чието
нарушение още по
вече би усложнило лоложе
нието на ЮКП — той ечи
та, че това решение е найдобро. Ние двамата ще по
ддържаме връзка е Кухар
и чрез него той ще «и съо
бщи
решението което ще
донесе Коминтерна.
В последните дни на март
1938 година Тито напусна
Париж и замина в страна
та. Там остана около три
месеца и със свойствената
си енергия и упоритост се
хвърли в матицата на поли

страни, независимост от въ
Да
трешната им сис-гема.
убеждение,
левич изрази
ме
че добрите отношения
сюк
и
КПП
и
полажду
в
татък ще се развиват
интерес на мира и социали
зма в света.
Деветият конгрес на пор
затугалските комунисти
В7>р1НИ на 3 юни* За генебе
ралеи секретар отново
избран Алваро Кунял.
КОЛИШЕВСКИ ПРИЕ ВИ
ЕТНАМСКИЯ
ПОСЛАНИК
Подпредседателят на Пред
СФРЮ
седателството на
прие
Лазар Колишевски
пълномоизвънредния и
щен посланик на СР Виет
нам в Белград Нъгуен Тан
Ха пред заминаването
му
от магната страна.
На приема и разговорите
присъствуваха помощникът
на
на съюзния секретар
външните работи Воислав
на
Пекич, ръководителят
службата за външнополити
чески
въпроси към ПредСФРЮ
седателството на
Никола Мандич, шефът на
Кабинета на подпредседа
теля на Председателството
на СФРЮ Лазар Максин,
дипломатическият
предстана посолството
вител
Виетнам в Белград.

тическите събития- Редица
значителни задачи на пар
за които някога ра
тидта,
за които приезисквахме,
махме
заключения, писах
ме писма, изпращахме поръ
ки, както и множество дру
ги
проблеми,
които жи
вотът
поставяше на дне
вен ред, той репаваше на
място, с хората
които бя
ха
израстнали на самото
поприще. По време на пре
биваването си в страната,
той без консултации с Ко
мшттерна формира- през май
1938 година Временно ръко
водство на ЮКП от изтък
нати активисти, с които бе
по-рано
работил. Това го
осъществи при невсекиднев
ни обстоятелства, по вре
мето, когато в кулоарите на
Коминтерна, заради аресту
ването на Горкич и редица
бивши
ръководители
на
ЮКП в Москва, за нашата
партия се говореше с край
но пренебрежение, дори ка
то за гнездо на шпиони и
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АМБИЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
н

епрекъанатото тежнение към
подобри и развити условия
на живот и труд е характер
но за целокупната система на социа
листическото
самоуправление, което
логически
подтиква всяка среда постоянно да издига своите материални
производителни сили и овоя
жизнен
и обществен стандарт. Но тази лошка има свои предели, така както
и всяка амбиция има твърдо оправ
дание само докато се движи в рам
ките
на реалните възможности.
Конфликътът на нереалните амби
ции, в които редовно има много не
реални желания
и надежди, с реал
ността — по правило
е тежък, а
понякога и драматичен. Най-добра кар
тина
на твърде големите преломи в
схващанията и поведението на хората
дава борбата на цялото ни общество с
нереалните
инвестиционни апетити;
които
далече надминават действителните възможности на онези, които имат амбиции да ги осъществят. Пре
смятанията често показват, че за поотделни обекти ндма средства, или ня
ма достатъчно и изграждането им мо
же да се протака до безкрай, че заплануваните
обекти нямат шанс да
осъществяват необходимия доход и за
това няма икономическо оправдание
да се строят — но все пък, упорито се
настоява да се осъществи прдевиденото, което разбира се е нереално.
Тази болест в политическата терми
нология е названа ,дтнвестициомания".
Тя «е се появи случайно. Беше необхо
димо да се стекат редица обстоятелства, за да може тя да вземе такъв
размах. Преди
всичко касае се за
това, че доскоро можеше да се стро
ят и много големи обекти без собствесредства. Колко атаката на ин
ни
веститорите беше силна свидетелствува и фактът, че в първите три месеца
на настоящата
година пласментите
на банките вместо заплануваните 35
милиарда нарастнаха на 57 милиарда.
Инвестиционното потребление в този
период растеше в размер от прибли
зително 40 на сто.
Предупрежденията, дадени на Едиконгрес на СЮК, че пренадесетия
инвестиционно потреблекомерното
ние застрашава стабилността на стоотномическата политика за
става дума за инвестицио— когато
нното потребление — не се зачиташе.
Натискът, който се упражняваше за
на1
ъ ' съ°Ръ жения неблагоприятно
внасяне
баланс
“ "оГ^шнияВЪРплзартасТГпарЯушс„и отношенията* и в областта «а продлага“и тГрсе-исло. Изглеждаше че пи
то
предупрежденията за
гета, чс
предвиденото
инвестиционно изграж
ХГГажира всички разполагаеми
средства за идните три годани не мо
гят па сгтат
засилилите се строите
,ш. ВсекиРси живееше с убеждението,
че ще се справи някак си и щ
Р
бута
своя план за изграждане на
нови обекти.

„• ггяг-газг»
~
-ггъвиг*

интензивна активност — ■няк-ъЖ помалка, някъде но-голяма
Я
е в инвестиц^гя^азаредаисевевъ«
ри повече
„поето изпразниха своите баиторите

^те'ЯцГса —
реалността
глеждаието
на онези
ите не е вече I юобходимост

без
средства, но обществено-икоиоми
чеока
акция с широки размери. От
срочването на изграждането на някои
обекти, отказването от инвестиции, за
които
се установи, че общественои
кономическм
не са оправдани, сдру
жаването на средства, за да може из
граждането на някои обекти да се ус
кори
не са вече отделни изключе
ния, но резултат на домакинска оцен
ка на икономическите ВЪЗМОЖНОСТ!
и реална икономическа сметка. Исти
на, носителите на инициатива за таки
ва решения най-често са общественоикономическите общности, а не сдру
женият труд, макар че последното би
било много по-хубаво. Но има и доб
ри примери сдруженият труд да на
мира отговорно решения за отделни
възлови капиталовложения, с които се
закръглява производствената
цялост
или обезпечава необходимият възпроизводствен материал.
Мерките, които взе Съюзният из
пълнителен съвет, особено ония
с
които се утвърждава размерът на соб
ственото участие на инвеститора, способствуват за това тежището на от
говорността за бъдещите капиталовло
жения постепенно да се пренася
от
обществено-политическите
банките,
общности и другите кредитори върху
сдружения труд. За инвестициите все
повече се обмисля домакински и стро
го икономически. Дойдоха „под удар”
скъпите инвеститори и което в настоя
момент е от отделно значение,
щия
проектантите, за които е установено,
че в много случаи носят голяма отго
ворност защо обектите са по-скъпи и
да
по-недоходни, отколкото е могло
бъдат, да са проектирани по-рационалио.
Преразглеждането на инвестицио
нните
планове и свеждането им
в
реални рамки — е едно от съществе
ните предусловия за осъществяване
на стабилизационната политика. Всяко
отсрочване разтакаме, или избягване
на тази работа обективно може да
представлява, удар нанесен на политипо стабилизация- При това —
ката
не смее да се изгуби от предвид — никой не може да бъде достатъчен само за себе си, защото всяка трудова
организация и като инвеститор и ка
то
производител, е неразделна част
от единния
югославски пазар, Изхождайки от тези рамки и възможиона международстите на пласмента
ния пазар, могат — в зависимост от
разполагаемите средства — да се угвъР
ждават и осъществяват реални плаиове ма изграждане и развитие па всяка
трудова и обществено-политическа
щиост.
Инвестициите и като създаване па
по-благоприятми условия за работа и
създаване иа доход, и като облик па
разпределение в областта иа разшире
ното
възпроизводство, I федставллват
пяк интерес иа трудещия се, който
би могъл «а бъде основа иа всяко
решаване, Договарянето като основен
метод па съгласуваме на различните
интереси не може да даде истински
участвува
резултати ако в него не
сдруженият труд. Затуй мерките и
за
свеждането
на
инвесггирешенията
ЦИ01ШОТО потребление в реални рамки
подразбират не само обуздаваяю и реслучай е
стрикция — което В7,в всекиположение
от настоящето
но
^областта иа потреблението, —
продуктивни
курс иа икономични п исъгласие
с
възкапиталовложения
можпостите- и интересите на трудекойто т-рябва да бъде носищия се»
тел иа решаването по тези въпроси.

Президентът Тито се завърна от посещения
та в Алжир, Либия и Малта. На аерогарата в Пу
ла, във вторник на 5 щни, президента посрещна
ха и приветствуваха пионери с цветя, както и
най-висши представители на федерацията,
СР
Хърватско и град Пула.
В ЧАЧАК Е ОТКРИТ БЮСТ-ПАМЕТНИК НА ФИЛИП
ФИЛИПОВИЧ

ИСТИНСКИ
РАБОТНИЧЕСКИ
БОРЕЦ И
РЕВОЛЮЦИОНЕР
Чачак, родният
град на
Филип Филипович, Коста
Ненадович, Драгиша Мишо
вич
и цяла плеада друга
тържестве
револ ю ционери
но ознаменува 60-годишни
пата от създаването на Съю
за на югославските комуни
сти, СКОК) и революционни
ге синдикати. В рамките на
повод
манифестациите по
юбилеите в Чачак на пло
„Джуро Салай" беше
ЩЗД
открит бюст-паметник на
Филип Филипович, първия
секретар на Югославската
комунистическа партия- Бю
ста откри Браико
Микулич, председателствуващ в
Председателството на
ЦК
на СЮК, който по този по
вод между другото каза:
„Тази година, в която че
ствуваме бО-годишнииата от
създавието и революционно
то действувале на Югослав
ската комунистическа пар
тия (СЮК), синдикатите и
СКОЮ в състояние сме и
задължени да
възкресим
спомени и чувства не само
за важните събтия от рево
люциоииата борба иа работ
ническата класа и нейния
авамград, но и за «стори
ческите личности от истори
ята на нашето работгшчес
ко и комунистическо движе
шге.
По този начин отдаваме
и дължимата
признател
ност
и признание към ония
поколения и личнос

ти, чийто голям
принос
не само е вграден в ос
новите на нашата свобода
и развитие на социалисти
самоуправително
ческото
общество,
но винаги слу
жеше и служи за пример
и насърчение във всекид
невните борби за развитие
на социалистическото самоу
правление, за братството,
единството и
равноправие
то на нашите народи и на
родности, за тяхната свобо
да
и независимост. Този
принос
същевременно
е
п най-ярко свидетелство за
контштуитета на нашата ре
волюшюнна освободителна
борба и революцияВ своята приблизително
стогодишна борба за социа
лизъм, революционното ра
ботническо
движение
в
Югославия даде много вид
ни
борци-революДионери.
Всред тях изпъква Филип
Филипович”.
В онова, което създадоха
работническата класа, трущпте се, народите и наро
дпости на Югославия пред
вождани от СЮК начело с
Тито, в него е вгардено и
делото на Филип Филипович, на чието дело се уче
ха и се учат и възпитават
поколения нови борци-ре
волюционери, които продъ
лжиха и продължават дело
то на Филип Филипович,
другото
подчерта между
Браико Микулич.
Р. М.
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СК в СДРУЖЕНИЯ ТРУД в

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Разтеглиш квадратен метър
в жилищно
е и систе

Увеличените
щ„те, които представлявах
високата цена
^
„т долиха
общото Ма„^Г"%^о
площ, отново

ите— и

2ЕГ5й-5Г=2о

ПсА^Г-^ГГскоря

V
^ГоТ01Г4Гани
първо
площ.
В
Белград
/
Д0™роялошата
организираност и
жилищнацени са сключени договори за построя
ииската
производителност.
новите
Същите и по-друг
начин
ване на 8 хиляди апартамента - 0“™
апартаментите
в
страната.
са
проблематични
(наприобщото число на
луга
се
доставят
на
ишве
когато
изготвянето
на
метър
ститора.
Ако
последният проекта се довери на орга
отрече да плати, изход се Ш1зация коят'0 по-късно на
търси в увеличение на це- наддаването не трябва да
ните.
поеме и изграждането ма
сравнение с пазарната цена
В строителните предприя обекта, което води към но
ви усложнения).
на жилищата само от р
тия в Белград работят о
ди ТдаТгодина, увел™ коло 130 хиляди работни
ако значи
Следователно,
ето възлиза иа 48 на сто. ци. Натисък иа шеквалифи телиото увеличение на раз
Погледнато цялостно, ц
цираиата работна сила за ходите за уреждане на сгро
та за квадратен метъР жи радоха е огромен. Той дале ителнитс пацрели предсталищна площ е увеличена 1
надминава всички осг влява
една част от обясОт друга
с 8 6 на сто. Обаче, съще анали отрасли,
за така високите
пението
временно разходите за уре страна, недостатъчно разви цени
•на жилищата, съще
лмаве на парцелите и раз тите самоуправителни отио ствуващ-ите отношения в
селването — които се пла шения довеждат до поло строителните колективи, си
шат от цената на този ква жение, в което същинско гурло представляват другадратен
метъР — отбеляз- единение, отговорност
и
скок. риск за договорните задъл та част. Все пък не тряб
ват МНОГО ПО-ГОЛяМ
ва да се забрави, че цената
Според сегашното състоя жения почти няма. Всеки за един квадратен метъР
разходи иска
на нещата,
възможно
по-рапо жилищна площ не може
ние
те за уреждане на парцели да завърши своята част от да бъде разтеглива до без
те много лесно могат да работата и — разбира
се
крайност.
достигнат половината от оо да му се плати! Окончател
цена
на
квадратен
Както, впрочем и джобо
щата
съдба
на
обекта
или
на
та
Ми
вете на работниците.
метъР жилищна площ.
налата година от вкупната жилището не е ничия грис. л.
жа.
цена на жилището за това
е заплатено 32 на сто, но
■—I на тези раз- ИНФОРМИРАНЕТО В СДРУЖЕНИЯ ТУРД
увеличението
ходи продължи и в настоя
щата година.
Все пък поставя се въдали увеличениепросъ1-:
то на тези разходи е един
че жиствената причина,
лищата
станаха толкова
Във вестниците на орга се в
Горския
синдика
скъпи? Отговор (частичен) низациите на
сдружения лен
съвет обсъждане ин
бе даден на неотдавна съ труд много се пише за ра формирането в сдружения
стоялото
се съвещание в ботниците, но малко за ра
труд в Белград...
Градския комитет на СК в ботниците и самоуправленя
В ОСТ твърде рядко се
за самоуправител ето. Малко са вестниците с разисква за концепцията и
Белград
ните отношения в строи фотографии на директори, редакторската политика на
телните колективи. Някои а твърде популярни са ре вестниците и другите инучастници в дебатата от портажите за работниците формативни
средства... С
крито заявиха: „Не съще- н „кръглите маси", в които своята концепция всетни
ствува ясна картина за те участвуват. Това се взи ците
са останали каквито
това какво се случва в ма като убедително доказа бяха преди десетина годи
структурата на цената
на телство, че фабричният вест
Причината за това е,
един обект или жилище"!. ник наистина е работниче ни.
че не са извлечени всички
Има повече причини за ски.
Обаче, ако се извър практически
консеквенци
такава константация. Ана ши селекция на публику
лизите показват, че същест ваните информации според от становището: в сдруже
ния
труд
и
по-широко
да
вуващата цена за квадра това колко те непосредстве се
тен метър жилищна площ но са от полза на работни което развива информиране,
преди всичко ще бъ
крие в себе ои и цяла ре ците в решаването и овла
дица пропуски, неорганизи дяването на цялото общест де във функция на само
управителното
решаване и
раност, и недостатаци в ра вено възпроизводство — а
влиянието
ботата на самите строител това е основната цел и най- осъществяване
на
трудовите
хора
в Създава
ни
организации. Процеду важната
отличителна чер пето и разполагането с до
рата за установяване на це та
на информирането — хода, на целокупния живот
■ните по така
наречения много страници от фабричи работа.
„принцип
на
разходите" ните вестници биха остана
Вестникът на ОСТ тряб
стана
правило. На края ли празни,
ва
Да бъде работнически
сметките
за
интерниТази
оценка бе дадена по всичко:
темите, целта,
те цени за строителните ус на неотдавна
състоялото начина иа ооведомяване, не

да се афирмира
Едно от основните стмю
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С указ иа президента на Републиката
.Тт“Д'ИТ" 1964 го*ина- -Комуписта °
ПС. ®Е.ДвЯ "*Р°дао вв*вбождеиае,
. с **** 07 12 декември 18Г4 с Орден
рввдм “
със златен

ои, кодго1"ц^^^а'^му
пистите° в сдружения _тр№

гЗаф
=
аагтмилк
'»
ггв уда-ть й#* —талка."»

присъствие
посредственото
на мнения, становища и
на
работнипредложения
ците
за всички значител
ни въпроси, На това не се
достатъчно
вни
обръща
мание. Същевременно във
изобилствуват
вестниците
хроиикьорски, забавни, спор
тни и други рубрики, в кои
то не се дават информации необходими за участие
то на трудовите хора в твъР
де разклонения цроцес на
самоуправителното решаване. Вестниците трябва да
имат много повече акционен, раздвижващ и крити
чески дух.
Твърде е разпространено
схващането, че с излизане
то на вестника се решава
въпросът за информиране
то. Към него се насочват
материални, кадрови и дру
ги потенциали, обръща им
се все по-голямо внимание,
а занемаряват се останалите средства за осведомяване. И журналистите считат
за достойна на званието и
професията им само работа
та във вестника.
Всичко това задължава
да се изгради цялостна сис
тема на информирането, в
която ясно ще се определ
ят и разграничат ролята и
задачите на вестника, ради
о-уредоата, бюлетина и дру
гите средства, тяхната фун
кция в осведомяването, по
литическото направляване
ктИнтНотп1!^,еСКаТа °®Ра®от
това ‘
ВъпР°С1!: ®ез
т вес™ВДте и в бъдем™Щи Ия™жират материте маг.г-т^^°ВИ потенциали,
останалите а Развитието на
постната тЛв0™ в ,Ця‘
мгтанетп „ Е^Ма На 1ШФ°Р
наРточПо'в^еОСВеДОМен0стта
ществено
ра я«ма Съ
ществено да се подобри.

попомичпо
с
определеше
®Р®е^атешо
прилагаза сдружения
не на Закона
потвърждение на
труд. За
такава активност тук се
изключително до
посочва
стопанисване на сдру
брото
труд през миналата
жеиня
тпателният анализ
година. Щателният
за функциониране на само
управителния механизъм в
сдружения тРуА ® реГ“>
показва, че
днес
много по-добре деиствува
отколкото преди една шш
две години, че оощественоикономическите отношения
са стабилни и че се осъЩе
стяват развойните програми.
Значително е, че и заседанията на пъРвичните паР
организации са потийни
В под
подготвени.
добре
__
готовката им участвува поброй
членове
голям
на СК, членове на секрета
риата или на раоотни груМатериалите за повепи.
че заседания са по-качест
разисква
вено изготвени,
са по-оживени, уча
нията
ствуват повече членове.
Съвместните проблеми на
една или повече организации комунистите обсъждат
събраили «а съвместни
ния или пък въз основа на
изготвени
от ра
материали,
група, съставена от
ботна
членове на няколко първиорганизации на
СК.
чни
Тук се счита, че такова дей
ствуване още не е съпътствувано от съответна по
мощ на общинските комитети. Това е особено харак
среда,
терно за нишката
Делегатът
от куршумлий„Копаоник" счита, че
ски
в настоящия период е нео
бходимо да има и по-чести
срещи на членовете
от
Междуобщинската
конфе
ренция на СК и ЦК с пъР
вичните организации, защо
то „про" разработването на
официалните материали" не
може да замени тези необ
ходими живи контакти.
И този път бе потвърде
но становището от Устава
за премахване на делегат
ските конференции в пред
приятидта и техните секре
тариати, които са концен
трирали много власт. Това
отделно се отнася за голе
мите и многочислени конфе
ренции или
съвещанията
на големите стопански сис
теми и за техните координа
ционни комитети, чиито за
седания
понякога са пред
ставлявали политически „фе
отивали” и манифестации с
малко действителна връзка
с жизнените проблеми
на
трудовите хора и членовете на СК.
Примерът «а някои пъРвични
организации на СК
в МИН, ЕИ, „Ниш-експрес",
„Копаоник” и други големи
стопански организации днес
показват, че първичните ор
ганизации на СК добре зна
ят и могат да повдигат и
решават общите за всички
тРУДещи се в тези среди
въпроси.

М. Ачим.

В. Ф.

ма на поведение на кому
пистите в Нишки регион.

Промените в организира
нето па СК, шшцирани с
допълненията и изменения
та иа Устава, които още
миналата година започнаха в сдружения ,ГРУД
п логистиката потвърдиха
1п лбок
съществен
своя
мис л и значение. Обаче
има още първични организации, които пе са разбрали
ст шината па тези промени
и затова днес не са дейсти водеща идей
вителната
ио-политическа сила в свои
те среди, но представляват
придатък или покритие на
другите, най-често на тех
в
побюрократичните сили
тяхното манипулиране с тру
довите хора и резултатите
на труда им.
Най-кратко казано, това
е същността на разисквани
ята, които се водиха неот
давна на заседанието
на
МОК на СК в Нишки реги

За работниците самоуправитеии

Комунист

НИШКИ РЕГИОН

ХетсС-Сраз"^аг;т»стакнигоиздателска

за работа през

Постигнете рвзултвти
предотавляват крачна
напред
ИЗДАТЕЛСКИЯТ
съвет
на списание „Мост" и книгоиздателската дейност на
издателство ..Братство" ми
налата седмица обсъди от
чета за работата през миналата година «а списанието
и в областта на издаването
на книги. Също така раз
гледа и програмата на сп.
„Мост” за текущата година,
както и плана за книгоиз
дателска дейност. При това
съ®етът констатира, че пое
тавените задачи пред редак
цията са изпълнени и коли
Въ
чествено и качествено.
преки определени
трудности, особено с печатниците,
заплануваните книжки
на
списанието са печатани
в
предвидения обем, а обемът
на книгоиздателската
дей
зап
ност е преизпълнен
ланувани са били 47 печат
ни коли а са издадени —
60, т.е. 13 печатни коли по
вече.
Планът на
списание
„Мост" предвижда да се
издадат шест книжки
от
по шест печатни коли, т.е.
една книжка повече, откол
кото предходните
години.
Увеличението броя на кни
жките се наложи от нарас
тващите творчески сили на
българската народност
в
областта на литературата,
публицистиката и науката,
както и от
разширените
културни потребности на
народността на своя майН еобходимите
чин език.
средства за увеличението
броя на книжките на спи
санието бяха обезпечени от
културна
Републиканската
Така списание
общност.
„Мост" от миналата година
стана в истинския смисъл
двумесечно. В шестте книжки са печатани 148 твор
би от различни видове и
жанрове, като например:
69 стихотворения, 7 разка
за и четири откъса от ро
мани от автори на българ
ската народност, 14 литера
турни статии и
критики,
17 публицистични
статии

провокатори, С формиране
на ръководство на ЮКП в
бива ликвидира
страната,
ненормалното състоя*
но
продължава
което
ние
ше осем години — ръковод
ството на една революнионейния щаб,
нна партия,
да се намира в страната,
се бие ощъинската
която
вече преди,
битка. Писах
както значеше това за пар
тията не само по отношение на ефикасността на та
кова ръководене, но и за
застранването на хоради
които работят без
рата
контрол сна чле
никакъв
ловете от чието име приерешениа и изпращат
мат
Тито
директиви за акцияседалището
на
премести
където
му
беше
ЦК там,
мястото и с това започна
новият
етап в развитието
на ЮКП, чието
значение
да
е оцени по това,
може
наскоро,
само три
което
гю-късяо, последва
години
(Следва)
БРАТСТВО ★ 8 ЮНИ 1979

на обществени и стопански
теми, 10 научни трудове и
пр. По темите и застъпени
те автори се вижда, че опи
сание „Мост" е
отворено
към
всички художествени
и научни стойности, незави
симо от това на кой език
е в коя среда те се създа
ват. Разбира се, творчество
то на българската
народ
ност в литературата,
нау
ката, публицистиката, изо
бразителното изкуство
и
друго е на първо място, за
щото една от главните за
дачи на писането е имен
но него да насърчава и раз
пива.
В този смисъл
особено
резултатни се показаха два
та установени
творчески
конкурса
на
наградни
„Мост" — младежкият по
младостта
повод Деня «а
и за възрастни по повод Де
кя «а Републиката и то за
следните видове и жанро
ве: стихотворение,
разказ,
новела, есе, научна статия,
публицистична
статия, за
писани народни обичаи и
изворни
народни творби.
Двата конкурса всяка годи
на откриват по някой нов
автор, който преди това не
се представил на читатели
те със своя творба.
В списанието на достоен
начин са ознаменувани
и
две години на изтъкнати
югославски писатели:
80годишнината на поетесата
ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЧ
и 85-годишнината на писа
КЪРЛЕтеля МИРОСЛАВ
ЖА.
За отбелязване е, че спи
сание „Мост", помествайки
научни трудове от изтъкна
исто
ти научни деятели
рици по повод 100-годишни
ната от освобождението от
турците, се противопостави
с научни аргументи на сан
стефанските тенденции в
българската
историогра
фия, чийто основен
тезис
е блянът за „Велика Бълга
рия". Чрез научно опровер
гаване на тази тенденция,
посочените научни факти
от авторите д-р Манол Пан
девски, д-р Орде Ивановски и д-р Владимир Стоянчевич, както -и цялата наша историография това по
каза, доказват че тези тен
денции са лишени от всяка
основа за реалност.
Съветът оцени като поло
жител,но досегашното сът
рудничество със списания
та: „Нови живот на слова
шката народност ■— Нови
Сад, „Мост" — от Моотар,
„Градина" от Ниш и „Кул
турен живот от Скопие.
При това той заключи та
кова сътрудничество да се
разширява и с други описания„Братство"
Издателство
година е учасминалата
и
иа
два
междунатвувало
родии панаири иа книгата
както
в Белград и София,
в
и панаира иа книгата
П.
Ниш.

ОБМЕН НА ОПИТ И ДОГОВОР ЗА
ПО-БОГАТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
(Продължение от 1-ва стр.)
за цел да се осъществи на
пълно
конституцианата ро
Ля на СССРН, както и ефи
касното
разрешаване
на
жизнените проблеми
на
трудещите се и гражданите.
Така
например гостите
от СР Македония бяха ос
ведомени от Драгомир Милоевич,
че след провежда
нето на конгресите интензитетът в работата на РК
на ССРН на Сърбия е заси
лен,
покрай Фундаментал
ли Въ проси от обществе
ИИЯ
и стопанския живот
на републиката се обсъж
дат и редица
въпроси от
съществено
значение за
живота в базата, като се
настои много инициативи
да се
раздвижат
тъкмо
там; повдигнатите въпроси
от общински и местни кон
ференции на ССРН и граж
дани не остават, без навре
мен отговор; дейността на
РК и нейните секции е про
грамирана
и нейната те
жест се пренася именно в
секциите; веднъж
обсъде
ните въпроси и приети за
ключения не се оставят на
забвение а докрая се сле
ди тяхното осъществяване.
По отношение на сътрудни
чеството между двете ре
публикански
конференции
на ССРН той подчерта, че

е съществувало и досега,
обаче все още не са изчер
пани всички възможности
и форми, което е в полза
на народите и -народности
те от двете републики и
цялата югославска братска
общност.
И гостите от СР Македо
ния съобщиха
твърде ин
тересни данни за дейността
на РК и на ССРН на Маке
дония все до местните ор
ганизации. При това те из
тътнаха, че секциите при
РК съществували и дейст
вували и в предходния пе
риод, та поради това през
последно
време тежестта
на дейността на Социали
стическия съюз се пренася
в местните общности и то
преди воичко в създаването
на секции, които ще обхва
щат
възможно по-широк
кръг граждани и ще разд
вижват
разрешаването на
всеки проблем от интерес
за живота н-а хората в да
дена среда.
Запознавайки
домакини
те с тези и други положи
телни резултати от дейно
стта на ССРН в Македо
ния, гостите се интересува
ха за начина на организи
ране метода и съдържани
ето на работа в идейно-об
разователната
дейност в
ССРН на Сърбия, за коя
то цел вече съществуват

0! септември - колективи*
(Продължение от 1-ва стр.)
Взимайки думата в разискванията, които станаха
във връзка с обсъждането
на Програмата на активно
стта на ССРН в Сърбия във
връзка с въвеждането на
колективно ръководене и
отговорност МИРКО ЗЛАТА
НОВИЧ, член на Председа
телството на ОК на ССРН в
Бабушница между другото
изтъкна:
Инициативата на друТито за колективно
гаря
решаване е
ръководене и
само по-нататъшно усъвъРшенствуване и доразвигие
на нашата юамоуправителна
система.
со1 щалистическа
Тя
става още по-разчленена, още -по-демократична
се дава възможи в нея
да дойде ДО пълна
ност
всеки отделен суизява
бект, шо при това се 1изи
и
по-висока оатовореква
ност. С колективното ръко
водене и решаване
просе
дължи Златашович —
корените на ос
подсичат
техмо-бюрократашките на
тичното решаване и форум
пата работа. Но то ще нзп
еква от всички нас и мио
по-високо политическо
го
съзнание, много повече отговориост, с една дума, мно
го повече труд и усилияТо ще изисква и много поголямо кадрово укрепване.
ръководене,
Колективното
разЗлатанович,
според
пови
хоризонти
за
крива
иай-активио включване на
секциите и комиисите при
ок на ССРН във фокуса
на живота и в разрешавапето на жизпеиите проблеми във всяка среда.
ПОВИШЕНИЕ НА ЛИЧНА
ТА И КОЛЕКТИВНАТА ОТ
ГОВОРИОСТ
Джордже Оимич, предсе
дател иа Общинския съюз
па синдикатите подкрепяй
ки изпяло изнесените ста
повиша в Програмата на

активността на ССРН в Сър
бия и уводното изложение
на Станкович във връзка
с колективното
ръководе
не и решаване се спря въР
укрепване
ху
кадровото
организациите на Социалисъюз и на дру
етическия
обществено-политиче
гите
ски организации.
— При въвеждането на
колективно ръководене и
подчерта си
решаване
ше е необходимо
мич,
колективните тела да бъдат
съставени от кадри с почти
еднакви качества и способ
пости. Това ще даде голе
ми резултати, защото зана
пред работата не ще пада
върху неколицина, а по-ра
вномерно ще се разпредели
при шащЦълно
творческо
участие на всички в ръко
воденето. Колективното Ръ
ководене води и към депро
«а кадри
феснонализация
те, а към включване на
най-шнроки кръгове труде
ши се и граждани в реша
ваието — каза Симич.
ОТ СЕПТЕМВРИ — КОЛЕК
ТИВНО РЪКОВОДЕНЕ В
ССРН
заключение от
Основно
разискванията на Председа
телството на ССРН е следно
то: до началото на септем
ври да се извърши необхо
димата подготовка за пре
минаване на колективно ръко
водство. За тази цел бе из
лъчена работна група от
6 членове, която да ръко
по
води с разискванията
в
организациите на ССРН
местните общности и сдру
като
изготви
жения труд
и конкретни предложения•
Прието беше, същр така,
новото Председателство ка
то
колективен орган в
ССРН да наброява от 11 до
19 членове с председателствуващ на една година и
секретар на две или четири
години.
М. Андонов

и съответни школи, каква
то съществува и при МОК
на ССРН в Ниш. Положи
телният опит на това поле
им се понрави.
Според думите на Кръсте
Марковски работата
на
ССРН на Македония се ха
рактеризира с това — той
да
се намери и дей
ствува там, където дру
ги
обществени
социали
стически сили не действуват
защото понякога считат че
отделни въпроси са дреб
ни за тдх. Така ССРН на
Македония
се позанимал
с работата на домсъветите,
комунално-битовите въпро
си,
заемането на работа
и пр. и то тъкмо в местна
та общност, като една от
основните клетки на обще
ството.
При това особено
внимание се обръща на ра
ботата на местните органи
зации на село.
Що се касае до широки
те възможности за богато
сътрудничество, гостите по
сочиха
като неизползвана
възможност особено сътру
дничеството между съсед
ните
общини от двете ре
публики и пр.
Двете ръководства се ос
ведомиха и размениха мне
ния за начина и резултати
те в осъществяването идея
та на другаря Тито
за колективно ръководене
и отговорност. И
въпреки
сложността
и дълбокото
революционно значение на
тази идея, двете републи
кански конференции са зна
чително напреднали в ней
ното превръщане в живот.
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
в
СТОПАНСТВОТО
ЗАДОВО
ЛИТЕЛНО, А В ОБЩЕСТВЕ
НИТЕ ДЕЙНОСТИ Е НЕДО
СТАТЪЧНО
Обсъждайки
сътрудниче
ството между
републикан
ските
конференции
на
ССРН, техните тела и дру
гите облици на
организи
ране в ССРН, двете делега
ции се спряха и върху поширокото
сътрудничество
между СУ Македония и СР
Сърбия. При това констати
раха, че общо взето то е
на завидно равнище, което
съотвествува -на интересите
на цялата братска общност
СФРЮ.
Така
например в обла
стта на стопанството между
организациите
на сдруже
ния труд съществува твър
де разчленено сътрудничест
во, което все повече
се
развива. Твърде положител
ни
са резултатите в мета
лопреработвателната проми
шленост, цветната металур
гия, строителството, съобще
нията, текстилната промит
леност и пр.
Обща оценка е, че сре
щата и разговорите на две
те републикански ръковод
ства ага ССРН в най-висок
състав
са от особена пол
за за по-нататъшното обогат
яване сътрудничеството ме
жду
двете съседни репуб
лики — СР Македония и
СР Сърбия, че занапред по
добни контакти трябва да
по-чести, а обмена
стават
на опит и идеи да циркули
ра без особени официално
сти и пр.
разговорите гостиСлед
те придружавами от дома
кипите, посетиха ЕИ и ре
дица културни и истортгче
ски паметници в гр. Ниш.
Мило ПРИСОЙСКИ
СТРАНИЦА 3

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА
БОСИЛЕГРАД

Солидарност
сполетя Черногорското кргшбр^
даде п0.
от Босилеградска «бщина с
чувствуваше
мощ «а пострадалите Наад.УьД^
оста.
акция, с която да
воички проявиха готов-

!“■ ГДГ^^яае»
^»ггхг=?^».
V»—

на °Помоещта еРпредшино паричиа, тъй като в
мишлен^тС1?амоЩООСТ!е,,Слога"Те^1И1згфати1ла Ъ

1к?-г,1а°%

Япечени над 405 хиляди динара и уплатени на теспециално е отворена в
кущата сметка, която
Организациите на сдружения

труд,

обще-

2^?сПтиЛ11ТотЧесСв^ее фшщовТ са’™ тдел«лиУ 135.500
динара. Трудещите се в организациите на сдру
жения труд и трудовите общности във вид на
еднодневна заработка са отделили 157.817 динара.
Синдикалните подружници в организациите на
сдружения труд са внесли 17 хиляди динара, а
трудещите се и гражданите в местните общности
73.456 динара. Пионерите и учениците в петте основни училища и Образователният център са вие
сли 22.190 динара. Акцията за събиране на помощ
и по-нататак пордължава.
В. Б.
ГЕОЛОГИЧЕСКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ В НИШКИ

СУБНОР В СУРДУЛИЦА

Приета програма
юбилейните чествувания
^ Целокупната
Общинският комитет

програма ше

мо
В Топлишкия край,
же би> с векове съществу
ва уверение, че Ястребац,
Копаоник и Радан планина
са богати с метали. Твър
дението се основава на до
водите, че тук някъде са
съществували рудници още
Фантапрез средния век.
зията най-много е поддал
вало златото, с години тук
са срещани , индивидуални
За стопанизследователи.
ството, пък, отделно е ин
тересно това, че се предпо
лага, че тези планини кри
ят желязна, медна и ЦИНкова руди в изобилие. Със
седем милиона динара та
зи година трябва да се оп
редели количеството
на
тези руди и определят мес
тата, които са най-перспек
тивни за откриване на находащата.
Обаче във факти е превт,рнато най-много предпо
ложения, че в нишкия край
има суровини на много неметали. За тези
изследва
ния Ще бъде най-много вло
жено — към 13 милиона
динара.
Най-много се оча
ква от находищата на су-

на юбилеите

юОъ6ор
щипа Г°д” Гоз^м"
рама
60-годишнииануване на
та от основаването на ЮКП
(СЮК), СКОЮ и революциониите сппдпкати. Отделно
място в тази програма зае
мат борческите празници
— 4 юли, Денят на боеца
и 7 юли, Деня на въстание
то в СР Сърбия.
СДРУ'
През юни всички
женид на бойците от ИОВ-а
ще се ангажират върху по
правката на
повредените
надписи на паметниците от
НОБ. Същевременно сдруот женията на бойците
НОВ-а въз основа на прие
тата програма ще изготвят
озсобствени програми за
намешуваието на юбилея и

РЕГИОН

ошеупорната
ровизните на
глина край Димитровград,
магнезита край село Гъргу
ра в Топлица и седиментен кварц при Звонска ба
ня — Бабушница. За уста
новяване на кварцовите су
ровини отделно е заинтере
совна огнеупорната проми„Силика” от Гос
шленост
тивар и това ще бъде пъР
вото съвместно
изследова
телско влагане на СИО
и
стопанството,
бъдещият
ползвател на откритите су
ровини. Покрай това, ще
се изследват и находищата
на талк в Ястребац и Видо
евица и на бентонитни гли
ни в Сионци. Накрая, пое
тигнат е договор, 15 об щи
ни и стопанството от Ниш
ки регион съвместно
да
строят циментова фабрика
в Бела паланка, тъй като,
вече е потвърдено, че тук
съществуват
необходимите
суровини в изобилие. Сега
се върви и крачка по-нап
ред, изследват се и находи
ща на азбест, та новата
циментова фабрика
ведна
га би предложила цименто
во-азбестни произведения.

под знака

на

Митове или богатство?
КОЛКО и дали въобще в
планините в Нишки регион
съществуват
рудни залежи, за които вече десетиле
ми
тия се измислят редица „ „
тове? Отговор на този въп
рос ще бъде поискан та
зи година за първ път ор
ганизирано и съвместно,
Именно, досега десетина
неразвити и малки оощини в този край в беднотия
са могли само да „сънуват” за откриване на нахо
ще
дица, които набързо
донесат просперитет, Сега
със сдружени сили и сред
ства СИО за геоизследвания,
само тази година ще бъдат
милиона
вложени към 57
динара, за да се навлезне
в утробата на земята
и
проверят досегашните не
пълни изследвания и твър
дения, за които не се знае
колко са плод на фантазията.

мине

на шисти. С Алексиначките
рудници на въглища това
находище и рафинерията би
представлявали единствена
цялост.

И докато иай-големи сред
ства се влагат за премахва
не на многото тайни, реди
ца практически и неотлож
ни въпроси в Нишки реги
он Търсят по-бързи и отго
ворни отговори.
Снабдява
нето с вода е най-големият
проблем на петте общини
в този край — Ниш, Алек
синап, Куршумлия, Свърлиг и Житораджа. Поради
това е предвидяно и чрез
отделяне на към шест ми
лиона динара за точни хидрологически
изследвания
и
на
подземните
води до най-Дълбоките водо
носни хоризонти, както би
предложили най-добри
ре
шения за снабдяване, отде
лно на Ниш, който вече се
га няма достатъчно питей
на вода. И воичко
това
трябва да бъдат начални
резултати, след които се оча
ква богатството чието съще
Шистите в околността на
ствуване ще бъде доказано,
Алексинац,
от които как
повече да заинтересува орга
то твърдят специалистите,
може да се получава каче низациите на сдружения
ствен нефт в случай на труд да сдружават повече
всяка енергийна криза са
геологически
подтиквали фантазията чес средства за
изследвания- За много нера
то пъти повече отколкото
златото. До сега в сътруд звити общини геологически
•ничество със
специалисти
от СССР, където тези шие те изследвания вече наето
ящата година могат да пре
ти се ползват, установено
изход от изоста
е, че край Алексинац има дложат
шисти, и това в достатъч налостта.
но количество. Сега
проДължават
изследванията,
Предимството,
което изс които точно ще се утвър следванията на суровинна
ди съставът на шистите в
та база са получили ВЪВ
залежите при Алексинац.
воички развойни
Поради сложността на рапрогработата се предвижда анга ми, сега окончателно в ни
жиране на учени от СССР шки край започна практи
и САЩ. Построяването на
чески да се осигурява,
И
петролна рафинерия край
Алексинац
е влезло -в раз сега специалистите трябва
__»
войната програма на Ниш да решат дилемата: мито
ки регион, заацото се пред- ве или богатство
вижда нейното ангажиране
и възможности за ползване
т. н.

Тържество

участвуват

В. Маринкович,
председа
тел на СУБНОР в Сурдули
ца: Бойците от НОВ-а
в
челшгге редове в претворя
ване на Титовата инициати
ва за колективно ръковод
ство
и Съюзът на бойците
и
сдруженията на
борчески
те организации. Срещу
4
юли ще се
организират
срещи на бойците от НОВ-а
и младежта.
На 7 юли всички сдруже
ния ще положат цветя на
всички
паметници
от
НОВ-а: възпоменателни пло
чи, бюстове на
загинали
бойци паметници—парко
ве и пр. Предвидяно е и
посещение на Ясеновац от
страна на бойците, младе
жта и гражданите.
На 24 юли в Ново село
ще се организира традици
онния събор, на който ос
вен възкресяване спомени

от НОВ-а, щс бъде изпълнеподходяща културно ху
на
дожествспа програма. В оь
бора ще участвуват боиците,‘ младежта и населението
ОТ околните села.
Чесгвуването на 5 септе
мври — Деня на освобож
дението на Сурдулишка об
нртпа от фашизма
заема
специално място в Програ
мата на чествуването. Пред
вижда се за тоя празник да
се пуснат в действие вдкол
ко важни обекта. На 13 се
птември ще се възкресят
спомените на трудните, по
злодеянията,
дни.
славни
които през войната направи срещу населението на
този героичен край* На 18
септември с подходящи ма_
иифестации ще се ознаме
нува Денят на формиране
партизанто на вранския
ски отряд „Сима Погачаревич" в Ясеновац.
и
Програмата обхваща
чествуванията на Деня на
граничарите. Деня на Репуб
ликата и Деня на Югослав
ската народна армиятазгодиш
Характерно за
ните чествувания е творче
ското ангажиране на членовете на СУБНОР в изда
телската дейност. Тази дей
ност трябва да запази за
на
спомена
поколенията
героичните
но
славните
дни от НОВ-а в Сурдулиш
ка община.
Не с по-малък интерес
се пристъпва и към прет
воряване на дело Титова
та инициатива за колектив
но ръководство и в
тази
обществена
организация*
Нещо повече: бойците найпламенно се
придружават
и подкрепят тази инициати
ва час по-скоро да заживее
в живота.
Ст. Н.
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Ьъдещият прелив регулиращ водите на Нишава в
центъра на Димитровград
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БОСИЛЕГРАД
АКТУДЛНО В

За най-активните
отличия
Общинският комитет на
Съюза на комунистите
в
Босилеград на
проведен ото
заседание през минала
та седмица обсъди и прие
предложенията на първич
ните партийни организации
в комуната за присъждане
признания на активни ко
мунисти.
Признанията — отличия
ще бъдат връчени по повод
60-годиишината от създава
мето на ЮКП (СЮК).
От
Босилеградска
община са
предложени осем дългогодишни членове на партия-

та, които са проявили изклЮЧ1-ГГелна и постоянна ак
тивност и ангарижаност в
осъществяване на политика
та на СЮК.
Всички предложени
са
членове на СК повече
от
25 години, добри работни
ци и селскостопански тру
женици и твърде активни
ооществеио-тгалитически Дей
ци в своите среди.
Отличията ще бъдат при
съдени от другаря Тито, а
същите ще бъдат в зависи
мост от заслугите на предложените членове.

Кови членове на СЮК
През първото тримесечие
в настоящата година число
то на СК в Босилеградска
община е увеличено с 25
нови членове, от които 11
са жени, а 17 са млади до
27 годишна възраст. Една
пета от новоприетите члено
ве са селскостопански про
изводители, а 13 са работ
ници в организациите
на
сдружения труд.

Както изтъкна секретар
ят на ОК на СК Гоне Гри
горов, известно число първични (партийни
организа
ции недостатъчно отговорно
се отнасят към тази
твърде важна задача
на
СК, в които през настоя
щия период ще бъдат вклю
чени дейни усилия за омасовяването им.
В. Б.

РАБОТАТА НА СК

ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО - ИА Й -ОТГОВОРНИ
СА КОМУНИСТИТЕ

В плурализма на общест
вените и политически инте
си на трудещите се и граж
даните в нашата страна,
по-нататъшното
издигане
и усъвършенствуване на
Цялостната
демократичнополитическа
система
на
социалистическото
самоу
правление е обща цел на
ВСИЧКИ
организирани соци
алистически сили.
Високото
единодействие
на обществено-политически
те организации в реализа
на политиката
ция
па
СЮК, вече над 35 години е
съществена платформа, вър
ху която нашите хора по
стигат
извънредни успехи
в ооществяването
на тази
цел.
Единадесетият
конгрес
на СЮК и Осмият конгрес
на СКС ясно изтъкнаха зиа
чението на съвместната бор
ба на СЮК, ССРН, ССМЮ
СУБНОР
и останалите си
ли
на социалистическото
съзнание за по-нататъшното
задълбочаване на развитие
на самоуправителните отно
шения в обществените и
трудови общности. Покрай
това.
също така конкретно са утвърдени и задачи
те на тези политически су
бекти в развитието на со
циалистическата
демокра
чия
във всяка конкретна
среда.

Съюзът
на комунистите
като идеен творец и водач
на самоуправителния ход
поема
най-голямата
част
от отговорността за върве
жа
по самоуправителния
път.
Затова
комунистите ,тря
бва да действуват като въ
трешна,
двигателна сила
навсякъде, където се разви
ва
самоуправителна и по
литическа
активност,
къ
дето се разрешават жизне
ни въпроси, да се застъпват за действуване, което
представлява демократична
връзка с трудещите се. об
ществените
съдържания,
връзка с трудещите се,
обществено - политическите
организации винаги трябва
да бъдат една от най-важ
ните основи, на които СК
формира своите становища,
политика !и акцияОт друга пък страна, твър
де значителна задача на
първичните организации на
СК във всяка конкретна сре
да е да обсъждат работа
та на останалите обществе
но-политически
организа
ции, да посочват пропуски
те и начините за тяхното
премахване, да подкрепват
приемане на решения през
демократична
“
--и конструк
тивна борба на мнения.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
В СРЕДНОТО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И
ВЪЗПИТАНИЕ
В момента, когато средни
те училища в Нишки ре ги
он вече са обявили конкур
си за записване на ученици
на
във втората фаза
те
насочено образо
средното
и когато учениците
вание
са изправени пред дилема
та за коя специалност да
натрапва
се подготвят се
един въпрос: каква е функ
на
професионално
цията
то
информиране и в как
ва степен то допринася за
по-пълно осъществяване на
насочва
професионалното
не на учениците.
на професио
Като вид
налното насочване профе
осведоменост
сионалната
характер.
има насочващ
Осведоменастта трябва
да
допринася
за съгласуване
интереси
на ученическите
с реално преценените обще
ствени потребности и син
дивидуалните възможности
на учениците.
инфор
Професионалното
миране на учениците в настоящия момент обхваща
предоставяне на сведения и
съзнания
I ^посредствени
за:
— специалностите, за ко
ито учениците могат да се
на
подготвят в рамките
програмата «а втората фа
насочено
за на средното
образование.
— за кадровите потребно
сти на сдружения труд за
определени
специалности,
за възможностите по заема
не на работа,
— за мрежата и мощиос
за записване на уче
тите

ници,
за условията за за
писване,
конкурсни сроко
ве и начина на избора на
ученици.
Необходимо е в процеса
на информирането на уче
ниците да се посочва, че
всички имат еднакви усло
вия за по-нататъпшо обра
зование
след завършване
то на II фаза на средно
то
насочено образование
без оглед на избраната
специалност.
Информирането на учени
ните не трябва да получи
на пропагандира
характер
не па определени специално
обск
сти, но само чрез
тряб
тивно осведомяване
ва да се обогатяват съзна
нията ла учениците за све
на труда и възможнос
та
на образованието, да
тите
за поподтиква
интерес
голям брой специалности,
да коригира погрешно насо
челия интерес и очакване,
да подтиква преоценяване
на собствените възможиости с оглед иа изисквания
та на труда и образование
то, да помоше на ученика
самостоятелно и свободно
да избере бъдещата си про
фесияВ процеса на професионал
иото информиране трябва
да се ангажират всички но
на професионално
сители
то насочване в училището
класови(преподавателите,
работ
те
ръководители,
циците от службата по про
фесиоиално
насочване
и
от просветно-педагогически

те служби и общности за
заемане на работна ръка
и др., известни
специалисти, за да се осъществи про
грамата по професионално
информиране
на ученици

нието, да се организират
посещения на организации
те на сдружения труд и
висшите
учебни
заведеиия, разговори с най-добри
работници в определени спе

ЩШЯШШв

Средното насочено образование дава възможности
пълна изява па шггересите на младите
те преди
обяването
на
конкурсите
за записване
във II фаза на средното
насочено
образование.
За целта
трябва да се
ползват съдържания в ре
довиото обучение, свободни
те дейности, да се изнасят
лекции за определени спе
циалности, организират из
прожектират опре
ложби,
делени филми, печатат пу
бликации за специалностите
и реформата
на образова

циалности, отделно в дефи
цитгште и пр.
инфор
Професионалното
миране без
оглед чрез
кои видове се
осъществя
ва трябва да е континуира
но и навременно, и само
по тоя начин би било във
функция
на гтрофесионал
иото
насочване па учени
ците.
Д. Раигелов

Безспорно,
най-значител
на задача на първичните
партийни организации е об
съждането работата на чле
новете на СК в ръководст
вата и членството на оста
налите
об ществено-полиги
чеки организации.
В организацията на СК
в Босилеградска община в
последно време на този
важен въпрос се отделя
повече внимание.
Общинският
комитет на
СК организира съвещание
и заседание, посветени на
действуването на комунисти
те
обществено-поли
в
тическите организации. Въз
основа на общите определе
ния и разискванията на съ
вещанието са утвърдени
задачите, с които са запоз
нати всички комунисти.
Комунистите в общината
трябва още повече да се
застъпват
за задълбочава
не ролята на ССРН, като
единен
фронт на всички
организирани социалистиче
ски
сили. Организациите
и органите на ССРН трябва
да бъдат координатори на
дейността в разрешаването,
на жизнените въпроси на
трудещите се и гражданите
в местните общности и об
щината. Раздвижването ра
ботата на секциите, съвети
те, комисиите и др. форми
е актуална задача. При об
съждане на въпроси от ши
роко значение трябва да
присъствуват и гражданите
от местната общност, а ре
шенията да се приемат от
говорно след обстойно де
мократично обсъждане.
Членовете на СК в трудо
впге колективи
по-голямо
внимание
трябва да обър
нат към засилване ролята
на първичната синдикална
организацияС по-голяма отговорност
трябва да се разрешават
жизнените въпроси на ра
ботниците и да се овъзможава на трудещите се на
пълно да овладяват проце
са
на възпроизводството.
Необходимо е в програмите
на по-значително място да
получи
подготвянето
на
работниците за
правилно
извършване на самоуправителките функции.
В заключенията е констан
тирано, че младежката ор
в общината не
ганизация
осъществява
достатъчно
своята роля. Затова зада
ча на всички комунисти
е да настояват ССМ да
подготвя младежите и де
войките за създаване на
материални
и
културни
блага и да поеме своят дял
на отговорност за целокуп
ното развитие на община
та.
Особено внимание тря
бва да се отдели на мар
ксисткото
образование на
младото поколение и на
заживяване активността на
организационните
форми
(комисии, секции, трибуни,
кръжоци,
трудови акции
и бригади,
дружества
в
областта на спорта, култура
та, изкуството и пр.)
И в Съюза на бойците
комунистите имат
сериоз
ни задачи. Тук те трябва
повече да се ангажират в
целокупното
самоуправително развитие, а най-мно
го
в делегатската система
и в задълбочаването на ра
ботническо-класовия харак
тер на обществените
от
ношения.
К.Г.
СТРАНИЦА 3
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СТОПАНИСВАНЕ В ГОРСКАТА
БОСИЛЕГРАД:
ПРЕЗ
ПЪРВОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ
ЦИЯ

БОСИЛЕГРАД

СЕК

Съществуват условия за развитие
ма домашното ръкоделие

Поради неблагоприя
тното време
по-малка експлоатация
на горите
В първото тримесечие в
текущата година, Горската
секция в Босилеград завъР
ши с относително неблагоданни и показаприятни
тели.
Общият доход за първото
тримесечие възлиза на 4,7
милиона
динара и по-голям е с 9 на сто в сравне
ние със същия период на
миналата година. Също та
ка и доходът възлизащ
на 3,25 милиона бележи уве
личаване с 6,5 на сто сре
щу 2,11 милиона динара
през миналогодишното пъР
во тримесечие, Повишени
са и разходите. Сега те до
стигат 1,46 милиона и в
сравнение със същия пери
од на миналата година са
увеличени за 9%. Обществе
ните облагания, които сега
които сега въз
облагания,
възлизат на 530 хиляди също
така са увеличени с 9 «а
сто.
За отбелеязване е, че в
същия период в миналата
година тази трудова органи
зация завърши със загуби
от 12 хиляди динара. В сра
вниние с миналогодишното
състояние, лчините доходи
са заплатени за 210 хиляди
повече.
Да посочим и това, че мина
Лата година
Горската сек
ция приключи с положи-

телен баланс. Но в сегаш
тримесечие тя въоб
ното
ще не е отделила средства
във фондовете си. Личните
доходи, както ии осведоми
Иван Христов шеф иа сче
служба, в
човодителната
сравнение с миналогодиш
ния са увеличени с 6 на сто.
доход на
Средният личен
сега възлиза на 3450
зает
динара.
Естествено е, че върху
стопанисването в първите
три месеца са оказали вли
яние и обективни причини.
Една от тях е, че през зимния
период много по-трудно се
върши експлоатация на го
рите,
отколкото в остана
лите
годишни периоди.
Но въпреки това.
твъР
де е неблагоприятно положе
нието, когато
личните до
ходи се увеличават по-бър
зо от ръста на дохода
и
без съобразяване с произво
дителността на
труда.
В
процеса на
изпълняването
на трудовите задачи и осъ
ществяване на мероприятия
та по икономическа стаби
трябва по-ускоре
лизация,
но да се премахват слабо
стите. Собствените усилия
са тези, които решават от
рицателните резултати.
В. Б.

БАБУШНИЦА

»Комуналац« ще строи
два големи обекта
Комуналноуслужното
предприятие „Комуналац" в
Бабуппшца тези дни започ
на с изграждането на два
големи обекта: в местността „Ясика" строи нов жили
щен блок — триетажница
с 28 жилища и делови по
мещения в приземието.
Този жилищен блок ще
струва 10,5 милиона дина
ра, а трябва да бъде завър

шен до края на 1980 годи
на.
„Комуналац" ще строи и
сградата на основното учи
лище в село Звонци, която
също трябва да бъде гото
ва до средата на 1980 го
дина. Предварителната стой
ност на тази сграда възли
за на 10,7 милиона динара.
Д. Голубович

БАБУШНИЦА

Примерни
По повод 60-годишнината
от създаването на ЮКП,
СКОЮ и
революционните
синдикати в ООСТ „Талам
бас („Агрокомбинат" —) се
проведе
тържествено съб
рание на трудовия колек
тив,
на което бяха връче
ни ордени и отличия на
работници от „Млинпек" и
дипломи на курсантите от
СТРАНИЦА 6

работници
политическата школа
на
Борба".
Станко Митич получи По
веля
със златна
..
монета,
Милован Илич и Стодн Ев
тич получиха
дипломи, а
Надежда
Тасич п СтаниМИР Радонич получиха по
хвални грамоти.

Д-г.

КАКВИ са възможностите
за развитие на
домашно ръкоделие, преди
всичко в бродерията и пле
теното в Босилеградска
шина, бе тема иа разговор,
който се проведе през ми
налата седмица. В разговорите участвуваха представители на „Народна радиност" от Сурдулица, начело
с директора Душко Ептич
и представители иа Общин
ската скупщина в Босилеград.
В разговорите бс изтъкна
то, че в Босилеградска об
щипа, съществува взаимен
интерес, домашното Ръкоде
лие да продължи своята дей
пост. Да припомним: преди
една година домашното ръ
коделие от Сурдулица чрез
ООСТ
„Слога" от Босиле
град откри пункт за домаш
ръкоделие
в Босилеград.
тто
Поради недостатъчни финан
сови средства и слаб отзив
на женска работна ръка, ра

ботата вървеше при трудни
условия и без значителна
продуктивност.
ВсъЩИ°ст
работата не беше достатъч
но организирана, което бе
и предусловие за слабите ре
зултати.
радиДнес
„Народна
в сво™аСТдей™стУ?&ва значи
телни резултати. Със свои
те изделия сурдуличани ве
че излизат на домашните
и международни панаири.
_ ___
За разширяване, иа дейност
та си, те възобновяват всич
ки възможности за укрепва
не домашното ръкоделие и
п Босилеградска община.
За осъществяване на тази твърде полезна ннициатипа пеобходими са: развой
финансови
програма,
•на
средства, простори и жен
ска работна ръка. Развойна
та програма ще изготви на
ръкодеродното домашно
лие от Сурдулица, а сч#та
се, че в Босилеградска об

шина има възможности за
обезпечаване и на остана*1
■гр необходимост**. Именно,
за начало* са
обезпечени
]00 хиляди динара, а ше ~ъ
пат обезпечени и
нужни
просторни, защото досега за
тази дейност тук същесгву
ваше само една несъответна
тази цел
простория.
за
Със започването си с рабо
та отделът би могъл в свои
те редове да включи незае
а заинтересовани за
тази дейност жени, които
сега се намират
в Завода
работа
по настаняване на
За
тази цел
като незаети,
и
по-голяма
анга
предстои
жираност на всички общеструкствеио-пол игически
тури в общината.
Според мненията за раоо
та от 7 часа дневно една
сътрудничка на месец би
към
могла да заработва
3500 динара.
В. Б.

БОСИЛЕГРАД

Строи се бавно и скъпо
Стойността на заплануваните обекти в настоящата година изнася 218 милидейности 26,18
она динара,
от които в стопанството 192,31, а в обществените
милиона динара
Стопаиско-икономическото
развитие е в пряка връзка
с
осъществяването на ин
фраструктурни обекти. Как
се реализира
тази актив
ност
в Босилеградска об
щина беше тема за обсъж
дане
от страна на делега
тите на Съвета на сдруже
ния труд, състоял се през
миналата седмица в Босиле
град.
Някои важни за стопан
ството обекти още не
са
завършени, а подобно е по
ложението и в останалите
дейности. При това осъще
ствяването на средносрочната
развойна
програма
не е в унисон със заплану
ваното. Така, например реконструкцията на кланица
та трябваше да бъде завъР
шепа в септември минала
та година. Стойността от
8 милиона
динара, колкото беше предзначена, се
га е вече малка. Строи
телните работи в Здравния
дом са завършени, а обору
дването все още не
е ни
започнато. Срока на завър
шаването е отдавна минал.
Същото
положение е и в
построените
амбулантории
дането на градския вов Г. Любата, Д. Любата и Лисина.
Изграждопровод в дължина от 9
километра е в закъснение
повече от една година. По
ради
нерешените
инфраструктурни
проблеми, изграждането на жилищната
сграда също
така преми
нава
договорения
срок
и стойността на финансови
I®- средства- Строителните
работи за построяване
на
пунктове за изкупване на
мляко в Г. Лисина и Райчи
РСа _зав,ьршени. Но
?о
об°РУДването, чия
на 1 ,‘?°ИНОСТ ще възлезне
1,35 милиона, не е запо

чнато. Същото
трябва да
завърши „Власина-продуКт”
от Сурдулица, а според тру
дово-техническото сътрудни
чество с „Напредък" в Босилеград.

(

Финансови капиталовложе
ния и реализиране на заплануваните обекти през на
стоящата година
В областта на стопанство
то запланувани са значите
лни обекти. За тази цел
ще бъдат вложни 192,37 ми
лиона
динара.
За някои
от обектите са направени
съответни
подготовки (обе
зпечена е определена сума
на финансови
средства,
място
за строеж, техниче
ска
документация и пр.),
докато
за други все още
не са изготвени определени
идейни решения.
Най-много трудности се яв
яват в обезпечаване на нужни
средства. Само няколко при
мера ще вземем. За изгра
ждане на втория
етап на
отдела за поеработка
на
Дърво са обезпечени само
8 милиона динара, а нуж

ни са още 13. За поден
склад, който е заплануван,
са обзепечени 1,5 милиона,
а трябват още 3,7 мплио
на динара. За някои от за
плануваните обекти не са
обезпечени средства или са

съвсем малко. От тези при
чини
планираното изграж
Дане ,на промишлен обект
за изработка на ПВ тръби
не може Да започне. За та
зи цел се очаква решени
ето
на
Републиканския
фонд за подтик
на недос
татъчно развитите краища
или от банкш-е,
където про
ектите отдавна чакат реше
ние.

В областта на инфрастру
ктурата
развойните
прог
рами се реализират въз ос
нова на възможностите на
трудещите
се и граждани
те.
Главно се работи въР
на
ху
електрифициране
отделни местни общности.
В местните
общности
в
Мусул, Гложие,
Паралово,
Извор населението
Белут,
средства и работи
събира
върху изграждането на ниско
токовата мрежа. С изграж
дане
на далекопровода ве
роятно ще върви много по
леко, защото са обезпече
ни и средства. Установени
са и финансови планове за
пътния и комунален фонд.
Но за реализиране на зап
лануваното в тази
област
са необходими машини (бул
дозер, компресор и др.), ко
ито
също така трябва да
бъдат обезпечени. Заплану
вано е изграждането на една
жилищна сграда и обаче,
не са обезпечени средства,
средства.
За изграждане на обекти
за обществените дейности
проблемът
с
финансови
средства не е толкова забе
лежителен
Въз
стите

основа на възможно
на Републиканската
по детска защита
през тази година в Босиле
градска
община са запла
нувани
и обезпечени сред
СТВа За — детска градинка
в
В ВосилегРад, интернат

сио

Гложие* В течение са под
готовките
за обезпечаване
на средства и за построява
Не на интернат с учениче
ски стол и в с. БистъРВ. Б.
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ДОЛНА ЛЮБАТА
В ПОСЕЩЕНИЕ НА

Решеи един комунално ОВЦЕФЕРМДТА В АИПИНСКО ПОДЕ
битов проблем

С изграждането и обзаве
ждането на
обществената
сграда в
долнолюбатската
местна общност
разрешен
е един важен комунално-би
тов__проблем. В новопостро
ени„ обект от преди някой
ден работят службите
на
ПТТ и местната канцелария.

За изграждането на обе
кта са изразходвани
около
390 хиляди динара.
Средствата бяха обезпечени от
ООСТ на ПТТ от Враня, Об
щинската скупщина и мест
ната общност. Изгтълнител
на строежа е Занаятчийска
задруга
„Преспа” от Ско
пие.

Местната общност
сега
трябва да провежда акция
за подобрение на телефон
ните услуги.
Телефонната
централа, с която разпола
га пощата не е автоматизи
рана и не е в състояние
да обезпечи на население
то приключване телефонни
апарати в домовете им.
С построяването на обек
та много по-големи са въз
можностите за получаване
на нужните услуги. Необ
ходимост от услугите
местната канцелария
вен долнолюбатчани
и населението от Дукат и
Църнощица, а от пощенски
те и населението от Г. Лю
бата, Мусул, Барие и Плоча.
В. Б.
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СЪВЕТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛИ

ПЧЕЛИТЕ И
ПЕСТИЦИДИТЕ
С малки изключения всички препарати, които
се употребяват за опазване на овощните растения
от болести и неприятели, са отровни за пчелите.
Затова при сегашното състояние на растителната
защита, когато борбата с болестите и неприятелите по овощните растения се води предимно по
химичен начин, опазването на пчелите от отравяне е един от най-трудните въпроси в овощарството.
Трудностите произтичат от обстоятелството, че
почти всички болести и неприятели започват развитието си през пролетта, преди цъфтежа, а найсилното им развитие съвпада с цъфтежа на оворастения — период, през който пчелите
тините
посещават овощните растения най-много.

В Бачевско поле, недалеч от Дими
ровград, е изградена най-голяма овцеферма в Югославия* От Козарица, след
десетина километра йът от Димитров
град може да се види тази модерна
овцеферма, която заема площ от 15
хиляди квадратни метра и която на
помня на малко градче. При изгражда
нето на този, единствен за сега обект
в страната, вложено е над 40 милиона
динара, а повечето от вложените сред
ства са от „зеления план”. Тук са зае
ги и около тридесет овчари. Те се грь
жат за 3 500 овце и кози. Труден е
овчарският живот по-специалио през
зимата. В тези дни работи се деноно
щно. Овчарите тук осъществяват своя
личен доход като и работниците в про
мишлеността.
Те ни казаха, че месечно взимат и
от три до три и половина хиляди ди
нара и че техният личен доход зависи
от качеството и количеството на въл
ната и блеяисто на агнетата и израз
ходваната храна, но и от общия доход,
който се осъществява в овцефермата,
която е една основна единица на сдру
жения труд от „Нишава”.

За запазване на пчелите от отравяне е необходимо да се избягва пръскане през време на
цъфтежа с отровни за Тях препарати, каквито са
(изключение правят
почти всички инсектициди
мелипакс, токсфан и някои други). През време на
Цъфтежа може да се употребяват фунгициди (аспор, сероваров разтвор и др.) и някои акарициди
(келтан, тедион), които са почти безвредни за пче
лите.
Най-сигурното средство е през време на
пръскането пчелните кошери да се изнасят на няколко километра от овощните градини в райони,
безопасни за пчелите.

лови асфалтиран пътища в димитровградска общииа
5*1, '1

Димитровград
ска община
Асфалтиран е
пътя Смиловци —
Моиини
На снимката:
Асфалтиранят й-1,т
при Смиловци
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Тук всеки знае своята работа. А
през дългите, особено знмски вечери
тук се разказват различни историйки
от овчарския живот. Често пъти тук се
чува и овчарска песен и гласът на ца
фара.
Отглеждане на овце в този край
има дълга и богата традиция- Простран
ните пасибща и планинските предели
като че ли са създадени за отглеждане
на овце. Още преди половин столетие
овчарите от Димитровградско са изнас

яли свонте изделия отвън океана,
прехрана на овцете тук всяка година
се засее десетина хектара изкуствени
ливади.
Сега в овцефермата е нзключител
но оживление. На просторните пасбн
ща през тези пролетни дни се пускат
овцете на паша. Животът напомня на
същинска идилия. С песента на птици
те тук се чува и гласът на овчарската
цафара. Овчарите като че ли се сърев
новават чии овце ще бъдат по-шумни.
От овцефермата при Дилштровград
всеки ден се изпраща към две хиляди
сгради
литра мляко, а в модерните
има и близо хиляда агнета, които са ос
тавегаг за приплод. В скоро време ов
цефермата в Лишшско поле трябва да
увеличи числото на „жителите” на по
вече от четири хиляди овце и хиляда
кози. Тази единствена овцеферма още
в началото си показа добри резултати
н сигурно ще бъде „модел” и за други
краища, които могат да се занимават с
овцевъдство.
Милупш ДЖУНИЧ
СТРАНИЦА 7
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ю осветя * изкуство
злпис от

библиотеката в божица

.I

УЮТЕН
САМООБРАЗОВАНИЕ
Преди две години (1977)
на
с. с
съвместни Усшшя
ъ
местната общност, основно
то училище и при щедра
та подкрепа на „Хидрогра
пия" и Общинската скупщи
па в Сурдулица беше пое
троена сградата на библиотеката и училищната раоо
тшптица в Божица.
и
Културната общност
университет в
Народният
Сурдулица още в самото
обзаведоха библио
иачало
теката и я снабдиха с око
Пет хиляди томове —
ло
от които половина
книги
а поло
та са та български
сърбохърватски
вината на
език.
момент библиоте
От тоя
наистина
ката в Божица
стана уютен кът за самоо
бразование не само на учи
циците, но и на младежите,
работниците от „Хидроградня и гражданите от тоя
район.
Димитровград 79”

„Майски срещи

Най-дебрите
По повод Деня на мла
досгга и рождения ден на
другаря Тито, учениците от
втори клас на средното
насочено образование от
център
Образователния
„Вук Караджич" в Бабушница за постигнати най-ху
бави резултати в акцията
„Търсим най-добри* клас"

на екскурзия
спечелиха първо
място и
така
получиха право на
безплатна
екскурзияЗа три дни учениците от
център
Образователния
„Вук Караджич" в Бабушни
ца
ще посетят Сокобаня
и някои други интересни
курортни
места в
този
край на СР Сърбия.
Д- Г.

читате
Засега най-вече
ли са учениците от основ
но училище „25 май"- Дне
вно по няколко десетина
души дойдат да вземат
книга за прочит, или пък
да попрелистят списания
та или местните вестници.
—Библиотеката наистина
започна да работи едва в
сегашния
период, относно
след
доставяне на книги
за
училищната библиоте
ка от страна на Народуниверситет — изтък
ни*
на библиотекарката Виоле
лета Рангелова.

ДОЛНА ЛЮБАТА

Ознаменуван Деня на училището
Основно училище „Христо Ботев в с. Д. Любата,
е второто формирано училище в босилеградски край.
На 2 юни бе ознаменуван Деня на училището и 119
години от съществуването му
По повод Деня на основлището.
Бе изтъкнато, че
но учелище „Христо Бо от първото килийно учили
тев" в Д. Любата, Босиле- ще, открито 1860 година, до
градско бе проведено тър днес тук са постигнати за
жествено събрание, на ко видни резултати в осъще
ето участвуваха учениците, ствяването задачите на про
родителите и трудещите се светното
дело.
Особено
от то* колектив. По този слу бе подчертано
развитието
чай Кирил Иванов, дирек- му през последните 35 го
тор на училището, произне дини
и неговата успешна
се
доклад за
културно- дейност в социалистическо
просветната
рол* на учи то ни общество. От това
ьШШ,Ш
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училище, изтъкна Иванов,
са излезнали голямо число
специалисти, които днес ра
ботят, навсякъде, из страна
та.
В рамките на училището
работят и по две подведом
ствени отделения в селата
Дукат и Църнощица, в ко
ито се обучават ученици
от
първи до
четвърти
клас. От преди десет го
дини в Г. Любата съществу
ва и интернат, в
който
предимно квартируват уче
ници от Дукат и Църнощи
ца.
От страна на учениците
бе
изпълнена културно-ху
дожествена програма. След
това беше устроена другар
ска среща, на която при
съствуваха
учениците, ро
дителите и трудещите се от
училището.
За отбелязване е, че не
бяха връчвани награди и
признания на заслужни ра
ботници. А между тдх има
и такива, които имат и по
29 годишен трудов стаж,
от които само в това учи
лище 24-25 години А толко
ва
години да се работи в
село
при
не така добри
условия е резултат на си
ХслТ — и поето
В. Б.

СТРАНИЦА 8

дългогодишна учи
Като
телка, Рангелова проявява
особен
интерес за работа
с учениците. — Понякога
десетина
идват
няколко
ученика и тогава е необхо
димо не само да им се да
дат книги за прочит, но и
да се насочат какво да че
гат, посочи тя-

следва
да
жду другото
се посочи, че този раиобиблиотечеи
пункт
е
иен
относително добре онабдеи
с книги.
— Доколкото се яви нео
ние може да
бходимост,
обезпечим книги и от цен
тралната библиотека в Сур
дулица, която наистина раз
полага
с богат
книжен
фонд — изтъкна Рангелова.

Раигелова също така ни
осведоми, че между читателите има и няколко души
селскостопански производи
тели, пенсионери, войници
от граничните застави. С
една дума, структурата на
„СЪВ
читателите напълно,
пада" със структурата на
по-големите
читателите в
среди.

библиотеЦентралната
под чието ведомството
ка,
е и библиотеката в Божица, полага усилия да снаб
ди
тази библиотека с вси
чки произведения от съвре
меините югославски и бъл
гарски автори.

Дневно тук идват и до
40—50 души: кое ученици,
кое селскостопански произ
или работници.
водители,
Немалък брой е и на сту
делтите, следващи във вът
решността, но тук ползващи
книги на библиотеката. Ме-

А именно сравнително бо
гатият
книжен
фонд
■
е основната
причина, че
библиотеката в Божица все
става привлекателповече
мдсто за младите
от
но
района.
Ст. Н.

КОМЕНТАР

И в мош среди
се рпботи

Малките среди дават големи шампиони.
Така се произнесе един преподавател в село
Велико Бонинци тези дни след като Мимица Павлович спечели първо място в шампионата „Ти
то-революция-мир”. Тази радостна новина охрабри просветните дейци в това затънтено село, скъ
тано в пазвите на Сува планина. И ако не беше
Мимица
Павлович, Горан
Миленкович, който
също стигна до републиканското състезание в
същия
шампионат, едва ли някой би повярвал,
че и в тези среди може да се стигне до такива
висоти.
Сега на дело се потвърди, че и в основно
училище „Младост" във Велико Бонинци, и
в
„Добринка Богданович" и в другите основни училища в Бабушнишка община, и не само в нея,
сериозно се работи.
В полза на това твърдение са резултатите,
които няколко години наред тези училища постигат не само в шампионата „Тито-революЦИя
мир”, но и в други общински, регионални, репуб
ликански и съюзни съревнованияА именно тези резултати ни карат да пообмислим по-сериозно
върху някои закостенели
схващания, датиращи от недалечно минало, че
на село са останали предимно „некачествени” пре
подаватели, които не са могли да си намерят мя
сто в по-големите средища, и които не са в състо
яние да дадат по-забележителни резултати.
Традиционното Съревнование „Тито-революхшя-мир , което на практика представлява
един
вид
най-хубава школа за марксическо
образозаЩ°то в него, само тази година са включени над 4,5 милиона млади югославяни, които са
изучавали една крупна тема „От СКОЮ до
ССЮМ".
И ако в това съревнование, поне в Нишки регион, най-големи успехи постигнат училища от една от най-изостаналите общини — Бабушница, тогава е ясно, че и в тези училища се
*
работи сериозно и качествено,
макар и може
би при по-трудни условия...
напп“°тГй°Ва Г,ЪК акцията на действуване за
напред трябва да се насочва към подобряване на
литеВс2ежи3аЧяРабОТа
У™лищата в по-изостана
лов» ~Р Д 3 щ то’ в не малко случаи, и от ус
ловията до голяма степен зависят успехите.
У
училища,

ж, адТ

дело,
мих ах наистина да се постигнат и се постигат
внушителни резултати.
’ И
М. А.
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(КА «ПРДИШ1Л
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА

ИНТЕНЗИВНА МЛАДЕЖКА АНТИВНвСТ
Бригадири от Босилеградска
ствуват ВЪВ втората смяна на т община Ще
„Автопът 79”
Покрай идейното и организационо
укрепване и изострянето на
отговорност
пред всеки младеж в Бо
силеградска
община през
летния
период
предстоят
и други значителни в-ьпро
си за решаване. Именно,
настъпва период, който по
традиция е време,
когато
в комуната значително се
интензивира младежката ак
тивност. Основната причина
за по-съДържателна работа
на всеки план в младежки
те организации е завръща
нето
на
оосилегр адските
студенти
от университетите. Покрай
Другото за по
плодотворна
активност на
първо място са необходи
Иван Асенов
ми
помещения,
с които
•V
засега
младежта в
Боси
За осъществяване на це
леград
не разполага,
По локупната младежка
дей
тоя
случай се отнесохме ност, нужно е и реализира
до Иван
Асенов, председа
нето на всички
останали
тел на Общинската конфе задачи, които
произтичат
ренция
на ССМ в Босиле пз програмите им.
Според
град.
думите на Асенов,
ще се
— За да посрещнем по- обърне по-голямо внимание
подготвени
нашите студен и на останалите младежки
ти
тези
дни ще обзаве активности, преди
всичко
дем една зала в Дома на на доброволните младежки
културата в Босилеград. Ос трудови акции.
вен
за заседания същата
ще служи за подготвяване
— Председателството на
и организиране на културно- Общинската
конференция
на
ССМ в Босилеград е озабавни програми за прове
ждане на шах-матни
със формило отбор за младеж
тезания и турнири, танцови ки трудови акции. Според
взетите решения една бри
забави и пр. — заяви Асе
гада
от 50 дуиш босиленов.
младежи и девой
В момента градската пър градски
ки
през
настоящото лято
вична младежка организа
ще
работи
на строежа на
ция подготвя пиесата „Му
Белград
холовка” от Фадил Хаджич Автомагистралата
— Ниш.
Нашите бригади
в три действия. Освен в Бо
ри
ще
работят
във
вторасилеград
същата ще бъде
та
на СМТА „Автопредставена и на зрителите път смяна
79”
в
местността
на
Ум
в селските районни центро чари — изтъкна
другарят
ве в комуната. Вече дейно
Ив. Асенов.
работи и фолклорната сек
Ция, която съвместно с у
За решаване на комунал
образователчениците от
но-битовите проблеми в ме
осъществдва
стните общности и в Боси
ния
център
значителни
резултати.
леград.
младежите ще ор
СУРДУЛИЦА

НОВИ ГОРИ НА 200
ХЕКТАРА
Продължавайки акциите
по залесяване на голи
и
ерозивни площи на терито
рията на Сурдулишка
об
щина тази пролет са залесе
ни около 200 хектара. Осно
вната организация на °ДРУ
Горската
жения труд на
секция „Сурдулица" на текоито
се
грижи,
репите, за
е залесила 90 хектара с
черен и бял бор, смърча и
мате
дуглазия- Посадъчен
риал е обезпечила от соботвени разсадници, Момен
тално разполага с още око
ло един милион фиданки.
Горанските бригади тази
пролет залесиха около 51»
акции особено се изтъкна*
ха учениците от основните
училища в Клисура и Божица, след това жителите
в
от местните общности
Горни Топли дол, които са
залесили 8 хектара, както
и работниците на основна
та организация ,7[а сдруже
ния труп „5 септември , ко
ято миналата година спечемясто и цвелиха първо

тен телевизор.
Както ни осведомиха
в
конференция
Общинската
Движението
на
гораиипа
те в Сурдулица през есеита се очаква далеч по-голя
мо ангажиране на сурдули
шките горански бригади в
залесяването.
За отбелязване е, че доб
ри резултати в залесяване
то са постигнати и на час
са
тниа сектор. Залесени
около 70 хектара ерозивни
площи, а посадъчния материал безплатно обезпечи Об
на
щииската конференция
П вижението па гораните.
обе
’ ООСТ Горска секция
зпечи млади фиданки във
фолии, така че и през лято
то ерозивните терени ще
могат да се залесяват, а пла
иа
нът за есента възлиза
Очаква
около 100 хектара.
бригади
на
се горанските
учениците, работниците
и
общности,
да
местните
по
заизпълнят програмата
лесяяане.
С. М.

ганизират
и
еднодневни
местни трудови акции. Съ
щите
ще бъдат
крачка
напред в подобрението на
жизнената среда.
С реализиране на взети
те решения младежите от
Босилеградска община ще
дадат свой принос в достой
1юто
чествуване на юби
лейната
година и в изгра
ждането
на социалистиче
ското ни общество.
В. Б.
БАБУШНИЦА

Подготовка за мла
дежка акция
Младежта в Бабушнишка
община и тази година ще
участвува на съюзната тру
дова акция
„Белград 79”,
на която миналата година
постигна завидни резулта
ти. В трета смяна на тру
довата акция ще участву
ва и бригада от Лужница,
най-вероятно съставена от
средношколци, работничес
ка младеж и младежи и
девойки от село.
Тазгодишната
младежка
акция ще бъде
съставна
част на активностите,
по
светени на 60-годишнината
от създаването на ЮКП
СКОЮ и революционните
синдикати.
М. А.

БОСИЛЕГРАД

записването в III нлав
В Образователния център
„Иван Караиванов” в
III клас ще бъдат записани 4 паралелки с 128 уче
ници.
От 20 юни и в боселеград ралелка с 32 ученици. Кан
скид образователен център дидатите ще се оспособяват
„Иван Караиванов” ще за за занятието
програматопочне записване на учени ри.
ците в III клас на средното
Културно
и обществено
насочено образование. Спо информиране.
На тази
ред плана за записването специалност ще се запишат
свършените второкласници 32 ученици,
които след
ще могат да конкурират за завършване на III и
IV
следните специалности
и клас ще се оспособят за
занятия:
организатори на програми
Машина специалност
— по културни
активности,
една паралелка с 32 учени както и за
общественото
ци, от които 16 души ще се информиране.
оспособяват за металици и
Второкласниците вече са
толкова за автолакировчи- осведомени за сроковете по
ци.
записване и условията, кои
Правна и
бюротехниче то трябва да изпълнят, за
ска специалност
32 уче да
продължат
желаната
ници, които ще се оспособ специалност. До края
на
яват за служащи
техни този месец ще бъде обявен
ци по трудови отношения. и допълнителен конкурс за
Математическо- техничес- непопълнените места.
ка специалност — една паСт. Ст.
БАБУШНИЦА

йа летуване на Адрнатнна
От 27 юни до 23 юли и
от 6 август до 5 септември
две групи от по 100 учени
ци от основните училища
в Бабушнишка община ще
летуват на Адриатика
в
летовището Баошичи.

НА ВЛАСИНА НА 10 ЮНИ

ЗАП8ЧВА ТРУДОВАТА АКЦИЯ
„ВЛАСИНА 79“
На пределите край Власина в течение на лятото
ще се оттекват ударите на
кирки и лопати на млади
на
те от всички краища
страната. Именно, на съюз
ната младежка трудова ак
ция „Власииа 79”, която ор
ганизира
Междуобщинска
та конференция на Съюза
I «а социалистическата мла
деж от Южноморавскн ре
гион, ще участвуват около
900 бригадири, разпределени
в 18 бригади. Както е зап
ланувано, те ще залесят по
вече от 1000 хектара еро
зивни площи край Власинското езеро.
В първата
смяна, която
ще започне на 10 юни, а
ще продължи до 7 юли, ще
а кг
участвуват бригадите
общинските
конференции

на ССМ от Вождовац (Бел
град), Смедерево, Котор —
Варош, Дуго село, Крань и
Рума. Втората смяна започ
ва на 8 юли и ще завърши
на 4 август В. нея ще ра
ботят бригадите на Универ
ситетска конференция
от
Белград и бригадите на об
щииските конференции на
ССМ от Варварин, Алексинац, Сплит, Дувио и РожайВ третата смяна от 5 до 1
септември ще участвуват
бригадите на младите от Па
лилула (Белград), Вуковар,
Велика Кладуша, Прищпна
и Делчево, както и брига
дата на Междуобщинската
организация на СУБНОР от
Южноморавскн регион, съ
ставена
от участници
в
НОВ-а.
Ст. Н.

обтттСамоуправителната
в
ност по детска защита
Бабушница. ще организира
тази година почивка за най
-малките на Адриатика.
В
хубавото летовище Баоши
чи, две групи от по стоти
проведат
на ученици, ще
по един месец, като изпол
зват случая и да научат да
плуват.
С учениците от Бабушни
шка община ще тръгнат и
неколицина
преподаватели
и възпитатели, които ще се
грижат
за пребиваването
им на синия Адриатик.
Известно е, че условия
та за летуване на Адриа
тика в Бабошичи са хуба
ви. За всеки ученик е обез
печено отделно легло, а ще
бъдат настанени в жили
щен обект.
летуВ организираното
ване на децата от Бабуш
материнишка община с
ални средства ще участву
ва и Самоуправцтелната об
щност по детска защита. В
зависимост от материални
те възможности на родите
лнте, общността ще окаже
помощ на по-бедните деца
като участвува в костуема
от
та цена на летуването
10 до 90 процента, в зави
отделен
симост от всеки
случай.
М. А.
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ТУРИЗМЪТ в

Званвиа баня—вчера,
днес, утре
Е

читател ма нашия вест
известни качествата,
"ГвечТп^ата * Дялата страна Звонска

два ли ще се намери

баня- Много пъти сме писали за красотите на банята, за дейните «тва надатавод^.
който*™? по-млакови ~шсе — в днеш
ния индустривлизиР^ свдт. ъ 3 ^ нашата стра
нУаРИтСъ“чо°Т3™ова Последно време на посещие
в нашата „Швейцария”

^"чужбина. Но, за

с почти непреодолими проблеми.
природните богатства но пък
разочаровани от услугите, снабдяването ПТГ връз
и т п гостите обикновено си заминаваха не
доволни^ но ^'надежда и обещание на отговорните
лица, че следващата година ще е по-добре...
Звонска баня, и
Днешното ни^-Готговор,.» ръководни
разговорите, които
оптимизъм и спокойствие.

с^ггс' е

нето не ще има, тъй като е сключен договор със
земеделската кооперация „Ерма” от Звонци, и този
проблем може да смятаме за решен. Що се касае до подобряване на ПТТ услугите, бяхме осве
домени, че те ще се подобрят а заплануван е и
строеж на автоматична централа.
И най-големият песимист ще се съгласи, че
Зв. баня в най-скоро време няма да е „толкоз да
лече”, тъй като асфалтирането на пътя вече не
представлява непреодолдема бариера, а е въпрос
на време дали по-рано ще се свърже с асвалтова
подлога, от западната си страна или пък от източната.

НИШКИ РЕГИОН

ПРЕД

НАСТЪПВАЩИЯ СЕЗОН

Колко сме подготвени?
иа

в Н— регион за стопа
нисването в
настъпва^я
сезон бе един от въпроси
те който на последното за
сода ше обсъди Изпълнител
25 съвет на Регионална-^
та стопанска
камара
в
Ниш. В рамките иа въпро
са бе обсъдено стопанисва
година,
«ето в миналата
придружаващите го пробле
ми и процеси в началото
на тази година.
ПРЕЗ 1978 Г. — ПОД
ЗАПЛАНУВАНОТО
Деловата 1978 г. ГОСТИЛ
туристичесшичарските и
ки организации в региона
са завършили с положите
съвкупният
лен баланс, а
доход е увеличен с 24 на
сто. Това увеличение е нас
тънило поради нарастване
на
то производителността
труда (с 25 на сто), броят
на заетите (4 иа сто) и цена
ните на услугите (15
сто). Туристическият оборот
заплану
се движил под
ваните про си. Осъществе

«и са 1,063 милиона ИОЩУ
вения, което е само с 1 «
сто повече ог 1977 г. мри
това домашният туризъм е
отбелязал увеличение с 4
па сто, а чуждестранният
еле
намалява във всички
мента.
доход са осъ
Най-голям
организациите в
,ществили
Ниш и Куршумлия. Увеличаваие на оборота е има
ла и Звонска баня- °т с_ъ
ществуващите
обекти наирационално са използвани
обектите по здравеопазва
нето.
СЪПЪТСТВУВАЩИ
ПРОБЛЕМИ
Неблагоприятното движе
ние иа туризма в местата,
които за' това имат добри
условия сочи, че Де същес
межтвува съгласуваност
ду предложението и търсе
пето. Липсват съвременни
обекти, които обезпечават
цялостна услуга „под покрив". Снабдяването, занаят
чийските и ПТТ услуги и
културно-забавният
живот
не следят потребите на ту
ризма.

в
Трудовите колективи
туризма на време са взели
стомерки за по-успешно
се
панисване. Предвижда
увеличаване броя на гости
те с 5 и нощуванията с 4
на сто.
Според показателите
в
първите 3 месеца от тази
година туризмът отбелязва
високо нарастване. Ако по
ложителната тенденция про
дължи
очакват се над
1 300 000 нощувания-

Излишно е да се говори за значението на
този хотел, не само за гостилничарското предпри
ятие „Църни връх”, но и за целия този край. Спо
ред
думите на Александър Станоевич, главния
инвестиционен и надзиралгелен орган на спомена
тия строеж, плана всекидневно се преизпълнява
така, че може да се очаква, че строежът на хо
тела да свърши в рекорднсД време.
§

»
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Тодор Петров
БОСИЛЕГРАД: ИЗ

ДЕЙНОСТТА НА

В Звонска баня започна строителството на новия хотел

ЗДРАВНОТО ДЕЛО

Услугите да се доближат
до пациентите
По-добре сериозна превал
тива отколкото най*<>ьвРе
менно лекуване. Нуждите за
лекари специалисти — голе
ми. Построени са или зап
ланувани за строеж здрав
ни обекти в някои от селата
За здравеопазването
на
■над 17 хиляди жители в
Босилеградска община се
грижи Здравният дом в Бо
силеград. За подобрение ра
ботата на тази институция
от преди няколко години ра
боти в рамките на Медицин
ския център „Милентие Пович” от Сурдулица. Но всич
ки очаквания от това сдру
жаване не са се осъществи
ли. В работата се явяват и
проблеми, които пряко за
сягат тези, които търсят ле
карока помощ. За правилно
развитие на здравното дело
в комуната още сега тряб
ва да се премахват труднос
тите. Всъщност това беше
и тема за обсъждане на не
отдавна състоялото се засе
дание на Председателство

то на ОК на ССРН в Босилег
рад.
СЪСТОЯНИЕТО
В своя състав Здравният
дом има 12 лекари, от кои
то трима стоматолози и
един специалист по гинеко
логия. Досега това е найголямото число лекари, кои
то тук работят. Като по
мощ в Босилеград един път
седмично идват и лекари
специалисти по обща меди
цина, педиатрия и рентгенолошя. Работата сеРИЗП?л
нява в две смени (от 6__14
и от 14—22 часа), а в неделя
и по време на държавни
празници тук има дежурен
лекар. С въвеждането на
такова работно време пове
че има и възможности за
по-качествена и навременна
медицинска помощ. Обаче,
всичко това не значи, че ра
ботата върви така,
както
налагат нуждите.
Често има различна опла
квания- Случва се и това,
че хора от отдалечените се

ИЯ акумулацията на сред
ствата за разширено възпроизводство в този отраОрганизаци
съл намалява.
ите могат да отделят по
5
на
сто
от необмалко от
средства. Благо
ходимите
дарение на закона за бене
фицирана лихва и мерките
на регионално равнище са
построени няколко важни
обекти в Нишка баня, Кур
шумлия и ДР
КАКВО ПРЕЗ 1979 ГОДИНА

Строежът на хотела върви с ускорен темп.
Картината наистина е импресионираща!
където някога ни козите не можеха
Там
да се катерят, сега се намира големия кран, с
помощта на който ежедневно се вграждат десет
ки тонове бетон, който ежедневно се вграждат
на бъдещия хотел-висока „Б” категория.

|||Ц

носиРазединеността иа
телите иа услугите е също
Всяка
сериозен проблем.
продава
ка
организация
си
самосгоятелпацитетите
което
се
явява
не
но, при
лоялна конкуренция- Сдружаването въ3 основа на За
_ за сдружения труд
кола
върви много бавно.
Над 40 иа сто от заети
те в този отрасъл са неква
лифицирани. Естеството на
отрасъла обаче търси наобразован и културно изди
гнат работник. Проблемът
частично е решаван чрез
стимулиране от Фонда за
неразвитите, но още много
трябва да се направи.

ла, когато дойдат да търсят
лекарска помощ, остават
без същата. Работи се за
следното: тези хора дохаждат по-късно и чакат своя
ред, а ако до 14 часа, кога
то с рейсовете трябва да
се завършат, не получат по
мощ, те «е са в състояние
да чакат. Защото други пре
везни средства няма.
Жизнен въпрос,
който
тревожи жителите от Боси
леградско, е защо тук от
известно време няма опера
тор. За малки хирургически
интервенции пациентите са
принудени да отиват в Сур
дулица, Враня и други ме
ста. Обективна трудност в
работата на лекарите пред
ставляват и сегашните поме
щения, в които работят. Сла
бо технически обзаведени,
те са често и причина за
не винаги оказаната необ
ходима помощ. Една от при
чините е, че тук няма ви
наги и специалисти по оп
ределени специалности.
КАКВИ МЕРКИ СЕ
ПРЕДПРИЕМАТ
В бъдещата работа, според думите 1на ■ др. Денча

Динчов, директор на Здрав
ния дом, за подобрение на
здравното дело за в бъде
ще ще се обърне още поголямо внимание, Но поя
рай субективните съществу
ват и обективни причини,
които също така трябва да
се премахват.
Освен лекари-специалисти,
най-напред по обща меди
цина и педиатрия, зв подо
брение на здравеопазването
от голямо значение са
и
здравните обекти както
в
Босилеград, така и в някои
от селата. Освен в Д. Тлъмино, в който район хората
са доволни от услугите, дру
га амбулатория в комуна,
та не работи.
За техническо обзавежда
не на новия здравен дом са
нужни още 2,1 милиона ди
нара, които оредства в найсюоро време ще бъдат обез
печени чрез кредити. От Ре
публиканската СИО за здра
вна защита са обезпечени
средства за
завършаване
на амбулаторията в Г. Лиъина. Смята се, че до края
на годината тя ще почне и
да работи. За завършаване
на амбулаторията в Д. Любата, Регионалната СИО е
вече отпускала средствата,
с. Г. Любата амбулантория
та е завършена и техничес
ки обзаведена. Тук липсва

През тази година вече са
в ход изграждането и въз
обновяването на
гостилничарски обекти, за които са
обезпечени
бенефицирана
лихва и кредити. Между
тдх са хотелът с 100 лег
ла в Звонска баня) на стой
ност 35 милиона дин.)
и
обекта на автогара в Дими
тровград.
К. Г.
само регулиране на вода.
Местната общност в найскоро време ще реши тоя
проблем и хората от някол
ко близки села ще могат да
ползват здравните услуги.
Средносрочната развойна
програма предвижда изгра
ждане на здравна станция
в с. Бранковци от Републи
канската СИО са обезпече
ни финансови капиталовло
жения за изграждане на
амбулантория през 1980 год.
в с. Назърица.
За реализиране на здрав
ното дело в общината Здра
вният дом е от значение на
всички жители в община
та. Затова заключенията на
всички
обществено-политически
организации
са
тук да съществува и хирур
гичен отдел, поне за по-ма
лки интервенции.
По всичко личи, че с пре
махването на субективните
слабости и с по-бързото осъ
ществяване на запланувано
то, проблемите могат да бъ
дат решени. Ако се има
предвид, че в срок от един
месец и земеделските прои
зводители в южяоморавски
регион ще получат^ пъШ*3
здравна защита, тогава и
здравното дело трябва да
намери своето място в самоуправителната система.
В. Б.

СТРАНИЦА 10
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НАШ РЕПОРТАЖ

ОТ
Израстването
школуването в Босилеград'
а след това в някой от цен
трите в Сърбия или Маке
дония и настаняването на
работа нашир из странатаето жизненият път на мла
дежите и девойките от бо
силеградоките села. По не
го
са минали и намерили
по-хубаво бъдеще
многобройни поколения, по този
път и сега вървят стотици
ученици
от основните
и
средното
училище. За бол
шинството от тях това е и
неминуемата раздяла
„
С род
ните синори.
инези, кои
то се завръщат да работят
в родния си край са мал
цина. А още по-малки
са
възможностите.
Всъщност
само няколко свободни но
безперспективни учителски
места канят младите кад
ри да се завърнат на село.
БОЯНКА ТАСЕВА, учител
ка
в основното училище
в Назърица е една от тези
малобройни млади девойки
която след завършването
на Педагогическата
акаде
мия в Скопие дойде Да работи в това село под шап
ката на Църноок.

ззвърнзлито се

К°гаТ°
посетихме
това
подведомствено
беше прекрасен отделение
пролетен
ден. Училищният
и
зданието се къпеха вдвор
силно
то пролетно слънце, в про

да се подготвят за закуска,
а учителката съвместно със
служителката изнася маса
та на слънчевия
двор.
След
малко закуската
е
сложена и паниците и лъжи
ците весело тракат,
Карти
ната е наистина хубава...
- Да,
хубаво е тук когато
дойде пролетта. Въз
Духът е чист,
природата
омайващо хубава, а децата весели и игриви. Но от
Ранна есен до късна прлет
когато възцарят мъглите и
Дъждовете, виелиците и сне
говете, когато селото е от
къонато от света животът
е суров — разказа ни учи
телката.
— Какъв е животът на
млада
интелектуалка в то
зи забит планински кът?
Желанието ми беше да
работя в родиид край, поолизо До родителите. Това
беше единственото свобо
дно
място. Млад човек
трудно
може да поднесе
Боянка Тасева
самотата, в
която трябва
тук да живее, но аз успя
летн и я
вам благодарение на профе
пой на птичките.
Завърши третият час, пър сията:
прекрасно е да Ра
гатите ученици излизат да ботиш с деца. Затова наисе порадват на пролетта и
хубава част от деня ми е
обучението. След обед ДРУарувам с транзистора музи
Съветът на образователно-възпитателната ор
ката и книгите, бродирам,
ганизация за средно насочено образование „Йоплета и пиша стихове. По
сип Броз Тито” в Димитровград въз основа на
Цял ден съм в училището,
чл^н 64 на Статута обявява
защото
освен в магазина,
няма Къде да се отиде. По
чивиите дшг прекарвам при
КОНКУРС
родителите в Зли дол, пон
якога отида и в Босилеград
За приемане на ученици в III клас през Уили Скопие.
чебната 1979 80 година:*
Боянка с скромно и тру
до.пюбиво момиче, перспек
1. Гумарска специалност:
гнвна млада учителка, при
ятен
съговорник...
Родена
_.
— изработвател на шприцовани стоки
15
е преди 24 години в с. Зли
дол,
— изработвател на гумени обувки
15
КъДето е учила до че
твърто
отделение,
Горни
2. МАШИННА СПЕЦИАЛНОСТ:
те класове и гимназия за
Вършва в Босилеград, а ПА
в предвидени*я срок в Ско
— механик за поддържане на
пие. Така и се осъществи
машини и алати
15
— електроженист
15
ло желанието, което има
ла още като малко селско
ско пастирче.
3. ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКА
През февруари 1978 год.
СПЕЦИАЛНОСТ:
постъпва на работа в
- назъ
ришкото училище.
От пър
15
техник по органическа ХИМИЯ
_
вия
ден
15
раооти с любов
техник по аналитическа химия
към децата и професията.
С целмя си младежки елан
4 ПРАВНА И БЮРОТЕХНИЧЕСКА
вдъхмовява на своите уче
СПЕЦИАЛНОСТ:
пици силата иа науката, под
15
— техник за административни работи
готвя
ги за светлото им
— техник за работа в местни канцеларии 15
бъдеще. С прилежен труд
и
изпълнителност
се
тя
С молбата кандидатите трябва да доставят:
нареди
между иаи-добри
1. Свидетелства за завършен I и II клас обте преподаватели в бистър
щи основи.
ското~ училище и община2. Кръшално свидетелство.
та.
3. Документи за участие иа състезания (ако
В Съюза на югослваски
Кандидатът е участвувал в такива в 1 и 11 клас) и
тс
комунисти тя членува
4. Лекарско удостоверение, съгласно Напът
Още
от студентските дни.
ствието от документа План по записването, кои
и местната общност в Назт
то е получил всеки кандидат. Критериите за из
рпца
е деен общественобирането на кандидатите съдържа Напътствието
политически работник. Вс7
от Плана по записването.
"(пост
целокупната обще
Кандидатите доставят документи/е па го, г\
ствено-политическа
и кул
и 22 к»ш 1979 година за първия срок на конкурса
турна
дейност
провелси на 28, 29 и 30 юни за втория срок па конкурса.
да в училището, а
учи
Кандидатите имат право да конкурират за
телката
във всичко гюма
специалности в рамките на една професия така,
(а. Дейна е и в младежка
та
организация,
която е
че 4
по ред ше посочат специалностите, за които
едпа от най-активните в об
ЖеЛаИ3&,рЧаиаСк^датите ще извърши канкурщимата. Вески Държавен пра
зиик достойно се ознамену
сна комисия в срок от три дни след изтичане на
I:
ва с културно-забавна про
конкурсния срок и резултатите ще обяви па
грама, .КОЯТО ПОДГОТВЯ учи
блото за обявления в училището.
телката с учениците и мла
Кандидатите имат право да разгледал кок
Дежите. Иазъричани са па
курсните документи, а евентуални жалби за раПъЛТГО
доволни от работа
комисия се доставят иа
ботата иа конкурсната
па своята учителка.
след
обСъвета на училището в срок от два д/ и
—
А
бъдещето...
Назъриявяването на резултатите от конкурса
ца едшг деи ще остане без
Ог веп т на училището е дт,лжен по достаученици.
Сега
са
само
де
волите жалбида приеме решение «ай-къспо до
сст...
следващия конкурсен срок.
Пожелахме
й осъществя
ваие на всички
желания,
29 май 1979 година
уверени,
че
ще
стане добър
Димитровград
психолог.
Съветът на училището
К. Георгиев
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Към 35-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО
СЛУЖБАТА ПО СИГУРНОСТТА

НА

КРАЛСКИТЕ КОМАИДОС1
МИЛОРАД КОЗИЧ
В емигрантските лагери в Италия и Герма
ния в годините след войната съществуваха шко
ли за обучаване на командоси, които пю-късно с
парашути се спускаха в Югославия- С школата
пряко
ръководеше емигарнтското правителство
начело с крал ПетърКадри за комайдосите се рекрутираха
от
редовете на проверените врагове на нова Юго
славия, като при това поемаха и целокупната
„абверова” агантура, която германското разузна
ване подготвяше за действуване в „напуснатите”
територии. Целите на тази агентура си бяха съ
щите: борба против консолидирането на социа
листическа Югославия- Променен беше само
„господарят им” и вместо германска валута, вля
зоха в оборот фунти, долари.
В навечерието на изборите през 1946 годи
на, през една нощ група от четирима командоси
се спусна на Копаоник. Задачите им бяха даде
ни още по време наобучаването им в Триест
и сетне в Германия- Двама от тях трябваше да
проникнат към Топлица, третият към Кралево,
а четвъртият в околността на тр. Ниш и Алексииац.
Според
сведенията, които получи преди
заминаването им в страната, задачата не е трявало
да им се окаже трудна: „трябвало е да
се свържат с четническите сили, които ги има
навсякъде и в тяхното съдействие, с оръжени
действия, саботажи и диверсии, да попречи на
изборите. Генералът от бившата югославска вой
ска Дамяиович, (който по-къоно се ' провъзгласи
за „наследник” на Дража Михайлович) преди за
минаване им пожела” добър 'Път и скоро виждане
в страната”.
... Командосът „С 20”, такъв беше псевдо
нимът на един от тях, потегли от Копаоник към
Топлица. Десетина дни се скита по склоновете на
Копаоник и Соколовица, но четниците ги нямаше
никакви, нито пък научи нещо за тях. Свърши
се храната му и на два пъти нощем влизаше в
усамотените селски къщи и просто на сила я
взимаше. Почувствува омразата и ненавистта на
тези хора, докато им обясняваше „своята ми
сия". Интересуваше се за четниците като подчер
таваше, че лично го „изпраща краля”, но не по
лучаваше отговори. Изчакваше и дебнеше са
мотни селяни и им отнемаше храната, като след
време забеляза потерята, което го увери че вси
чки осведомяваха властта за появата му.
Изнурен и разочарован се криеше няколко
дни над село Кръчмар. Наблюдаваше ж. п. ли
нията, която водеше към Куршумлия и обмисля
ше сам да подеме акция. Такава диверсия може
би ще привлече вниманието на „четническите
войски” и те ще го потърсят. Освен това една
такава вест сигурно много би зарадвала него
вите „чорбаджии” в базата.
Едно момченце недалеч от селото пазейки
добитъка, го забелязало, а и „С 20” забелязал мом
ченцето, но това не го загрижило много. Предпо
лагал си: пастирчето е малко и «е бива да се
съмнява у него. Но момченцето вечерта разказа
ло на родителите си, а вече на сутринта това
сведение пристигна в ОЗНА в Прокупие.
На оперативния работник на ОЗНА момче
то разказа, че не познатият носи шмайсер, а но
сел и пълна торба, предало и личното му описа
ние, което напълно отговаряло на изгледа на
непознатия: млад човек, среден на ръст, в зелено облекло,
подобно на униформа. Момчето
накрая предложило да поведе работниците ог
Службата иго сигурността да им покаже мястото,
КъДето предишния ден видяло непознатото ли
це. Тръгнали из гората над юело Кръчмар. Повече се разчитало на това да се потръсят следи
те п устаиови достоверността на разказа на момчето, отколкото що се очаквало напознатият да
бъде намерен.
Мястото, което момчето посочило било об
кръжено, а наскоро след това хванат непозна
тият, който като видял че няма друг избор, се
предал без съпротива. Непознатият започнал
да разказва как брат му бил „бивш партизанин"
и загинал някъде на този терен, а той тръгнал
да намери гроба му. Но когато недалеч от мястото на залавянето му били намерени шмайсера, бомбите експлозива.. и малката радиостанция,
замълчал- Освен радиостанцията бил намерен п
кодиран доклад: „въоръжени четническй съеди
нения няма на тази територия. Народът не яи
приема радушно. Трудно е човек да се изхрани
а още
по-трудно да просъществува... Все пак,
подготвям първата диверсия ща линията..." Под
пис — „С 20*,.
На разпита се о казало, че „С 20” е командосът Милан Масалович, обучаван от страна
на „Абвера" във Виена, а след това заимствуван
от ем играл гтското правителство. Установено би
ло още, че се касае за сита на Милош Масало
вич, шеф та кабинета на купелонтовеца Милан
Недич. Още веднаж се потвърдило, че врагът из
ражда враг!
— (Следва) —
СТРАНИЦА 11
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Народна
мъдрооти

Ваеил Иванов — Цмле
на ТВ журнала
поредиПродължавайки
цата от материали из наше
то
революционно минало
60-годишнината
по случай
ма СЮК, СКОЮ и революТВ
ционните синднкати
журналът в неделя, на 10
ЮНИ т.г. в 9,15 часа ще запознае своите зрители с жи
зпепия път на револючионе

ВИЕНЕ НА »Ч1В«
С едимо с бабичкуту до огнището и казуйемо си прикасЬе и разпраямо за различие
работе. Оран>е и сеятъе по зеления плам завръшимо туя годину па до копагье на морузат имамо млого работу. Кво да прайимо?
ДруЬе године децата дооде за празници, а
са и абър не получаваме.

ра

Натовари бабичкуту у фичу та у Ниш.
Ка тамо има кво да се види — децата се
збрала, унуцити и снайте, па радост до уши,
малко им беше Кисело кига видоше дека
Джурджа га нема у колата. Ама и това
мину.
Не може да си кривимо уста. Додека
седемо беше ни убаво.
Дойде време да си идемо. Синат поче
да се тумара наточи ни бензин за 200 дина
ра а 300 динара ни даде да си купимо педерину да не Киснем кига идем на косеше.
Стания се свила ко две паре и само йути.
По йедно време поче да орати и да ме учи
кико нема да купуйемо пелерину оти ни шаку брашну немамо. До уши се насмея бабичката кига ву реко дека има право, и по
че да ми расправя кико че има Кар от госйе. Държим воланат и мотам навам-натам
низ клисуруту и съвну ми се кига излезо
из н>у и увати убав пут. А ставни ми се кига видо пред нас стои милиционер и дигал
руку да станемо. Я нема куде стану.
— Номерат на колата на чив ли се завършава? — пита ме он.
— На 12 одговарам я.
— По добре йе да йе на 13 одговара
МИ он.
Заубавимо га кига ми рече дека 500
динара требе дададем глобу. Кикво да прайим извадим 300 динара що бео спраил за
брашното и 200 динара Що бейо спраийл за
друЬе работе па му би дадо. Са знам и на
друЬи да дадем акъл дека уторник на чив
не може да се излази с кола напут.И тека
ние с бабичкуту остадомо без брашно и без
паре.
човек.

— Торник ли е денъска? — пита ме

Мършава работа
А/йТ. ПЕТРОВ

БдО%
он-^и

Васил Иванов — Циле.

В програмата си в неделя
ТВ журналат има и богати
материали от общините —
БосилеДимитровград и

Решимо с бабичкуту да се прошетамо
до Ниш и да видимо кво работе децата, уиуцити и снайте.
Васил Иванов — Циле

I

град.

Крадецът и самият себе
си е готов да открадне.
КЮРДСКА

Всяко начало е тежко, ка
зал крадецът и откраднал
наковалня*
НЕМСКА

За крадеца затворът е ви
наги приятел.
РУСКА

Богатствата на

този

свят

си остават.
ОТ ПРОЛЕТНИЯ СЕЗОН НА СРЕЩИТЕ
КА ФУТБОЛНА ГРУПА

ВЪВ

„МлалосГ‘-„Напрвдъи“
4:3 (1:2)
„МлаНа игрището на
неделя
дост” в миналата
пред около 500 зрители, фут
болистите
на босилеградския
отбор
се наложиха
с резултат 4:3 срещу отбо
на „Напредък” от Сур
ра
дулица.
„Младост”: Пейчев (М. Чи
лев), Кирилов, Иванов, Вла
димиров, Георгиев, Крумов,
Венков, В. Тасев, В. Чипев,
Б. Тасев и Цветков.
„Напредък”:
Зенулович,
Алимович, Ю. Мустафич, Ф.
Мустафич, Аметович, Сулй
ич, С . Мустафич, Салиевич,
Фейзич и Айдинович.
Гол-майстори:
В.
Тасев
В. Чипев, Крумов и Цвет
ков за „Младост и С. Муста
фич,
Салиевич и Фейзич
за „Напредък”.
Футболистите на „Мла
дост имаха много повече
шансове.
Това бе особено
характерно за първата част
от срещата
когато
нито
В. Тасев в двадесетата ми
нута
из твърде
възможните си положения не
успява да реализира
шан
совете си. И гостите се про
явиха като добър
отбор,

АРАБСКА

ВРАНС

особено в първата част на
срещата, когато успяха да
задържат
положителен ре
зултат.
И тоя път
при футболи
стите на „Младост” се чув
ствуваше измореност и фи
неподготвеност
зическа
ефикакто и липса
на
касност
на нападателния
ред. Причина за това фут
бол петите намират в трени
ровките за които нямат
възможност
често да тре
•нират.
За отбелеязване
е,
че
мачът
се харктеризираше
с коректно държание на
футболистите така че съди
ята Стойменович Миле от
Сурдулица нямаше да реша
ва особени нарушения.
В. Б.

Богатската дъРЩеРя е вина
ги красавица.
ЕВРЕЙСКА

Богатството е в Сърцето,
а не в имота.
ПОЩУ

Който е откраднал яйце,
ще открадне и кокошка.
АРАБСКА

Който се учи да краде,
той се учи на бесилка.
БЕНГАЛСКА

Щом не 2и се боял
да
откраднеш, не бой се и от
бояКИТАЙСКА

За юбилейния брой
на „Братство”
щайте

изпра

хумористични

материали

Който започва да краде
игли, ще стигне и до крава.
КОРЕЙСКА

