
аиктйо КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧ ЕСТВО

ПРИЕТА ПРОГРАМАТА
На 1 март т.г. в Годеч НР 

България се състоя среща 
между комисиите за сътруд
ничество между крайгранични
те общини — Димитровград 
(СФРЮ) от една и Годеч, Дра 
гоман и Сливница (НРБ), от 
друга страна.

На срещата бе уточнена лро 
грамата за тазгодишно сътруд
ничество между крайгранични 
те общини.

Програмата за сътрудниче
ство ще поместим в следва
щия брой.

* вВСУНИН НА българската в сфр Югославия •

7 МАРТ 1975 * БРОЙ 695/696 * ГОДИНА XVII * ЦЕНА 1,20 ДИНАРА ММ»

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА V

МОЖЕ С ОПТИМИЗЪМ ДА ГЛЕДАМЕ В БЪДЕЩЕТО
ка

★ ДОКЛАД НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЙОСИПБРОЗ ТИТО ПО АТКУАЛНИТЕ СЪБИТИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

то време и потребностите на 
по-развитото • самоуправление. 
Това същевременно е най-до
брата гаранция на континуите- 
та на нашата социалистическа 
революция и по-нататъшното 
успешно развитие на нашата 
система. Това е и най-добри
ят отговор на всички онези, 
които оспорваха или все още 
съмняват в ефикасността-и-ра
ционалността на самоуправле
нието и неговата перспектива.

Ние никога не бива. да заб
равяме, че в развитието сме 
били изправени пред тежкото 
наследство от миналото и че 
изграждаме нова система, ни- 
ито всички възможности и пре 
димства не е било възможно 
за относително късо време ця
лостно да се използват. Да не 
говорим за това нолно тъкмо 
в тази област ни нанасяха вре
ди и трудности антисамоупра- 
вителните сили, а и повремен
ните колебания вътре в Съюза 
на комунистите.

7 на сто. Промишленото произ 
водство се развива още по- 
бързо. Броят на заетите е уве 
личен четири пъти. Осъщест
вени са дълбоки промени в 
структурата на населението. 
Динамично -се развиваше и со 
циалистическото преобразова
ние на селото. Постигнати са 
забележителни резултати в из 
дигане на жизненото равнище. 
Съществено са изменени ус
ловията и начина на живот на 
нашите хора и т.н.

Дори и през миналата годи
на, въпреки твърде сложните 
проблеми в света, па и у нас, 
в Югославия общественият про 
дукт е увеличен за 7 на сто, 
а промишленото производство 
за 11 на сто. Осъществени са 
също забележителни резултати 
в селското стопанство, увелича 
ване производителността на 
труда, заетостта и т. н.

В постоянните усилия за 
материално и обществено пре 
образование кзрастна модерна 
работническа класа, стотици 
хиляди самоуправители, които 
днес напълно могат да отго
ворят на изискванията на ново

От оовобождението до днес 
общественият продунт е уве
личен пет и половина пъти, ка
то нараства годишно за около

На 3 март т.г. в Скупщина 
та на СФРЮ в Белград се състоя пър 
вото заседание на новоизбрания 
Съвет на федерацията, на което пре
зидентът Тито изнесе доклад по акту 
алните събития в страната и в чуж
бина- Между другото, др. Тито каза:

—- Преди всичко, приветству 
вам вас новоизбраните члено
ве на Съвета на федерацията, 

дългогодишна

инфлацията, намаляване на ра
злични видове нерационално 
потребление и внос, осъщестя 
ване на икономии, увеличаване 
на производителността и т. н. 
Аз съм уверен, че можем. 
Ние надделяхме и много по- 
-големи трудности и проблеми, 
благодарение на единството и 
усилията на работническата 
класа и Съюза на югославски 
те комунисти.

Онова, което при това тряб
ва да имаме пред вид, е обс 
тоятелството, че ние сега в 
тоя сек тор се стълкн овявам е 
именно с три вида проолеми. 
Първо, това са онези прооле
ми, произтичащи от нашите 
субективни слаоости, както и 
определени несполуки в наша 
та икономическа политика или 
в практиката «а стопанските 
организации и обществено-по
литическите общности. 1ук 
трябва да бъдем енергични — 
и при откриване на тези слабо 
сти и при тяхното премахване. 
Второ, това са проблеми, про
изтичащи от съществуващата 
структура на нашето стопанст
во, която е резултат на твърде 
бързия стопански ръст на една 
недостатъчно развита страна, 
наквато е нашата. Ние трябва 
да видим какво в тези отношо 
ния трябва да меним и сетне 
с нашето средносрочно и дъл
госрочно планиране да обезпе 
чим развитие, което постепен
но ще води към необходимите 
промени. Понеже, очевидно е, 
че отделни материални дис
пропорции не могат да се пре 
махнат за една нощ. И накрая, 
тук са проблеми, произтичащи 
от големите съвременни свето
вни процеси в промяната 
системата на икономическите 
отношения между народите, 
които не-може ние изобщо да 
решаваме сами за себе си, но 
само в рамките на тези свето
вни процеси...

МОДЕРНА РАБОТНИЧЕСНА 
Н/1АСА

съратници 
та революционна дейност на 
Съюза на югославските кому
нисти. Всички вие, другарки и 
другари, своя живот неразрив 
но свързахте с борбата на на
шата Партия и с хода на наша 
та революция. Дадохте огро
мен принос в схватките с пре 
двоенния ненароден режим и 
в героичната народоосвободи- 
телна борба. Следователно, за 
служавате да заемете мястото 
си в Съвета на федерацията, 
като дейни уч<*С1пици вьа вси 
чки следвоенни етапи на из
граждане на самоуправителна- 
та система и укрепване на на
шата социалистическа общност 
на равноправни народи и на
родности.

но — желая това и този път 
да изтъкна — за революцио
нерите, докато трае революци
ята, не може да има истинска 
почивка, понеже нашата бороа 
ще оъде толкова по-услешна, 
нолкото повече сдружаваме ре 
волюционния опит на по-стари 
те поколения и революционно
то въодушевление и знание на 
поколенията, които днес прев- 
зимат бремето на изграждане- 
нето на социалистическата са 
моуправителна система и укре 
пване на положението на не
зависима и необвързана Юго
славия.

в

(Стр. 3)

ПРАЗНИК НА Н1ЕНА1А
В това отношение, аз и от 

очаквам. Ми-всичии ви много
при това на необходимосг- 

• та от развитие на съветодавни 
тела, тоест на всеки негов ог- 
делен член, съгласно Консти
туцията, и насърчаване на въз
можно по-голяма дейност на 
всички заедно. Мненията, ини
циативите и оюгжестиите на 

които печелехте

сля

на

всички
ценни опити в различните пе
риоди и на1 различни отговор- 

длъжности, трябва да бъдат 
съставна част в разглеждани
ята и търсенето на най-добри 
решения за всички онези про
блеми и сложни задачи, които 
днес стоят пред нашето обще 
ство, а които бяха посочени- и 
на Второто заседание на Цен 
трал ния комитет на СЮН.^

ви,

ни

Добре е, може би, другарки 
и другари, че и днес си спом- 

следвоенниняме за първите 
години. Бяха това години 
свръхчовешки усилия на наши
те хора, преди всичко на мла
дежта, е обновата и строител
ството на нашата разрушена 

на новата

на

ТРИ ВИДА ПРОБЛЕМИ 
— Ногато диео говорим за 

стопанско развитие, за
УТРЕ Е 8 МАРТ— МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПРАЗНИК НА ЖЕ- 

МАТА ТАЗИ ГОДИНА ВЕЛИКИЯТ ПРАЗНИК СЕ СЪВПАДА С МЕЖДУ
НАРОДНАТА ГОДИНА НА ЖЕНАТА И НАШИЯ ВЕЛИК ЮБИЛЕИ- ви» «*
НАШИТЕ ЖЕНИ В НОБ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 
ЩЕ УЗНАЕТЕ ОТ МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ПОМЕСТВАМЕ НА 5, 6, 
11 И 12 СТРАНИЦА.

нашето
неговите успехи и трудности, 
по време, ногато голяма част 
в свата а изправена пред иио 
иомичесна ириза и пред нас 
се поставя въпроса нан да ооъ 

стави

страна, укрепването 
народна власт и т.н. 
творчески подам и собеот.рица 
ние, о огромни лишавания, ни
що не можеше да ни отклони 
.—. пито недостигът но сродства 
и професионални недри, нито 
съпротивата иа вътрешните 
или външните нвпрнхтвли.

В този

!
ществим икономическа 
лизация и да са продължи с 
динамичния раавой. Можем ли, 
значи, да осъществим целите, 
иоито сме ой поотввия* яо от-

наиошение иа прекратявана



ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК НА ЮГОСЛАВИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ ЗА ИДЕЙНОТО Н ОРГАНИЗАЦИОННОТО 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ
Централният номитет 

на СЮК на 2з февруари 1У/о 
голина разгледа актуалните 
въпроси по развитие на иъюза 
на комунистите. Констатирано 
е, че след 21-о заседание, Ни 
омото и конгреса са постигна 
ти забележителни резултати в 
оспособяването на организа
циите и органите, и че те все 
по-успешно изпълняват своите 
задачи, юва ое възможно ола 
годарение на нарасналото един 
ство и съзнание на комунисти 
те и трудещите се при про
веждане решенията на Десе
тия конгрес. Прието е занлюче 
ние, че сложността и далновид 
ността на решенията на Десе 
тия конгрес и осъществяване 
то на Конституцията изискват 
всестранно ангажиране на вси 
чки социалистически сили оое 
динени в 
съюз, инициатива и пълна по 
литическа отговорност на вси 
чки обществени фактори. Из 
дигане на съзнанието, засилва
не на организациите и акцио

ния на пропаганда срещу на
шата система, подстрекател
ства срещу политиката на Съю 
за на комунистите и неговите 
ръководства, различните видо 
ве изиграване и нарушаване 
на законност, криминал и дру 
ги отрицателни явления. Сре- 

членовете на Съюза на 
комунистите, които не са по
следователни в борбата срещу 
неприятеля и отрицателните 
явления, както и срещу онези, 
които по друг начин петнят 
образа на комуниста — неот 
ложно да се прилагат мерки 
на отговорност, съгласно Ус
тава на СЮК.

9. Систематически да се 
подготвят хора за приемане в 
Съюза на комунистите и да се 
даде възможност за приемане 
на възможно повече работни 
ци и селскостопански лроизво 
дители, както и интелектуалци 
и младежи, съгласно утвърде 
ните критерии. Политиката на 
национално равенство на наро 
да и народностите. Да се осу 
ети приемането в Съюза на 
комунистите на отделни лица, 
които искат да бъдат приети 
от кариеристични и други по- 
буди. Изключените от Съюза 
на комунистите, които са схва 
нали и отстранили своите гре 
шки, и които на практика 
потвърждават, че са на пози 
циите на Съюза — да се анга 
жират в политическия живот. 
На младите членове на Съюза 
на комунистите да се оназва 
по-голяма непосредствена под 
крепа в целонупната работа и 
идейно-политическото им обра
зование.

10. Централният комитет на 
СЮК задължава всички първи 
чни организации и органи на 
Съюза на номунистите да се 
запознаят с настоящите за
ключения, веднага да при
стъпят към тяхната творческа 
разработка и последователно 
да ги осъществяват в текущи 
те си програми на дейност. 
Белград, 25 февруари 1975 го
дина

ние да се свързва с идейно- 
политическата акция на Съюза 
на комунистите, с развитието 
на самоуправителното съзнание 
и афирмация на придобивките 
и добродетелите на нашата ре 
волюция. Да се продължи с 
развитие на най-подходящи об 
лици на идейно-политичесно 
образование в Съюза на кому 
пистите и обществено-полити 
ческите организации, а особе 
но с организиране на полити 
чесни школи, школи на самоу 
правителите и под:, 
трябва да допринесе за спо
собността на всяка организа
ция за обяоняване и изпълня 
ване на бройните аитуални ико 
иомически и други обществе 
ни задачи. Да се настоява 
всяка организация в идейно- 
политическото образование да 
се обляга предимно на собстве 
ните кадри и да действува 
срещу възможните вулгариза 
ции на съдържанието и комер 
циализацията на тази дейност. 
Осуетяват стремежите и схва 
щанията, че политическите 
школи дават формални квали 
фикации и че набират профе 
сионални политически функци 
онери. Грижливо да се насър 
чава и организирано да се под 
крепя индивидуалното маркси 
стно образование. Теоретиче
ската дейност, марксистката 
обществена критика, издател
ската и публицистическата дей 
пост на Съюза нач комунисти 
те по-последовател но да се 
посвети на въвеждане и раз 
витие на обучението по марк 
сизъм в училищата и на_ уни 
верситетите.

8. С интензивиране на поли 
тичесния и идейния живот и 
дейност на първичните органи 
зации и органите на Съюза, 
както и с най-широка мобил- 
лност на масите 
криват. разобличават и осуетя 
ват всички видове и явления 
на вражеско и неприятелско 
действуване в страната и от 
чужбина. Организирано да се 
противопоставя на всички явле

труд, селата, образователните 
и културните институти. Всич 
ни първични организации да 
се оформят така, че в тях не 
посредствено да се изявява 
всеки член. Да се развиват ак 
тиви и други облици на орга 
низираност и действие, до
принасящи за овързвано дей 
ността на първичните органи
зации, особено в стопанството.

2. Организацията на дейност 
на органите на Съюза на кому 
пистите да се съгласува пре
димно със значението, ролята 
и сегашните задачи и първич 
ните организации, с необходи 
мостта на по-голяма опора 
върху техните инициативи и 
предложения. С по-единна и 
по-рационална организация но 
подготовките по приемане и 
осъществяване на решенията 
в органите — да се осигури 
по-добра информация, анализ, 
приемане на заключения и 
координация на действията в 
целия Съюз. Да се осуети за
твореност и да се засилят 
воички видове комуникация 
между органите и първичните 
организации, и вътре в тях, а 
особено преки живи връзки 
на избраните ръководители с 
членството. Решително да се 
продължи със засилване на 
влиянието на работниците вър 
ху конкретното съдържание 
на дейност на организациите 
и органите на Съюза. В рабо 
тата на органите непосредстве 
но да се ангажират повече 
членове на Съюза от непосред 
стаеното производство, особе 
но чрез актива на номунисти- 
те-работници.

З.Обстойно да се проучи 
опитът на Съюза на номуни
стите във воденето на кадро 
вата политина. Да се разра
ботят принципите и системата 
на подбор, оспособяване и 
ангажиране на кадрите в Съю 
за на номунистите. Членовете 
на Съюза на всички функции 
да се ценят предимно по това 
колко в нонкретната практика 
проявяват готовност и бойкост 
за последователно осъществя-

действуване на всички органи 
зИрани социалистически сили. 
Особено внимание до се посве 
ти на развитието на Социали 
етическия съюз, като най-ши- 
рона политическо основа за 
действуване на Съюза на ко
мунистите и развитието на са
моуправлението, като единен 
фронт на работническата кла 
са и трудовите хора, ободине 
ни в техните миогобройни ор
ганизации, дружество и сдру
жения. Действуването на кому 
пистите в Социалистическия 
съюз, като най-широка поли
тическа основа за действува 
не на Съюза но комунистите 
и развитието на самоуправло 
нието, като единен фронт но 
работническата класа и трудо 
вито хора, обединени в техни 
те миогобройни организации, 
дружество и сдружения. Дой- 
ствувонето на комунистите в 
Социалистическия съюз, синди 
катите, Съюза на социалисти 
чесната младеж и Съюза на 
бойците и останалите обще
ствени организации, самоупра 
вителните органи, а особено 
в делегациите и скупщините 
постоянно да се поощрява и 
насочва така, че целокупният 
механизъм на обществените 
органи и организиции да функ 
ционира стройно, непрекъсна
то и ефикасно. Членовете на 
Съюза да се ценят предимно 
по това как действуват в Со
циалистическия съюз и оста
налите обществено-политиче- 
сни организации, и самоупра 
вителни органи, особено в тех 
ните първични организации и 
тела, какви резултати постигат 
в работата и изменението на 
обществените отношения.

6. Всички организации и ор 
гани на Съюза трябва свое
временно да анализират обще 
отвените процеси, събития и 
явления от становището на це 
лите и задачите на Съюза, по 
стоянно да дават инициатива 
за разрешаването на обществе 
ните проблеми. В организация 
та критически и самонритиче- 
ски да обменят опити, да се 
съгласуват различните стано
вища, творчески да се разви 
ва социалистическата мисъл 
и практика и да се разграни 
чат от схващанията и постъп 
ните, противоположни на иде 
ологията и политиката на Съю 
за на комунистите. Единство 
в погледите на комунистите 
да се възстановява преди всич 
ко в собствената организация

тяхно единодей 
ствие.. Всеки договор в Съюза 
на комунистите да се ноннре 
тизира в заключения, които да 
се пояоняват и обясняват по
литически на членството на 
Съюза и на широката обще
ственост. Да се осигури пове 
че организираност, отговорност 
и контрол при осъществяване 
на заключенията. Събранията 
да се организират по-рационал 
но — за да се намали броят 
им, съкрати времетраенето, 
предотврати дублирането и об 
ширното съдържание, да се 
осуети вербализма и останали 
те явления на формализъм.

7. Първичните организации, 
а особено органите, трябва 
непосредствено и по-организи 
рано да работят върху това, 
щото най-широното членство 
на Съюза, и възможно повече 
работници, войници и останала 
та младеж, да получава зна
ния за необходимостта, 
можностите и опитите на само 
управителното 
ско преобразование на нашето 
общество и политиката 
обвързване в международните 
отношения. Съдържанието на 
програмите по марнсистно и 
идейно-политичесно образова

щу

което

Социалистическия

нното единство на комунисти 
те — са главно условие на мо 
билност на цялото общество в 
борбата за Конституцията и ре 
шенията на Десетия конгрес. 
Поради това, централният ко
митет утвърждава следните 
непосредствени задачи по иде 
йно и организационно изгража 
де на Съюза на комунистите:

1. Центърът на тежестта в 
развитието на Съюза но кому 
нистите да се съсредоточи 
върху всестранното оспособява 
не на първичните организации, 
и последователно изграждане 
на боевия лик на члена на Съю 
за. Първичната организация 
трябва да действува като ор
ганизатор и възпитател на чле 
новете на Съюза в тяхната 
идейно-политическа борба и 
обществена дейност; двигател 
на целокупния живот в огра- 
низациите на сдружения труд, 
местните, общностите на инте 
ресите и трудовите общности, 
военните части и учреждения; 
жив извор на информации, 
предложения и кадри за орга 
ните на Съюза и главен кре 
пител на техните становища. 
Начело на първичните органи
зации да се избират политиче 
ски опитни и най-решителните 
членове

да се от

ване целите и задачите на 
Съюза на комунистите, колко 
за това дават принос с лич
ния си пример и авторитет. 
Да се обезпечи най-непосред- 
ствен преглед и влияние на 
организациите и органите на 
Съюза в кадровата политина 
на самоуправителните, обще
ствени и държавни органи и 
институции. На младите кадри 
да се оназва по-голяма подкре 
па от страна на организациите 
и органите на Съюза.

4. Постоянно да се следи 
прилагането принципите и нор 
мите на устава, относно устав 
ните решения, и решително да 
се осуетяват всички видове 
тяхно нарушаване. Да се обез 
печи своевременно изпълнява 
не на всички задължения на 
членовете на Съюза, като се 
започне от редовното плащане 
на членския внос до съзнател 
но изпълняване на всични за
дачи. Да се засили отговорно 
стта на органите и орган из и- 
циите на Съюза на комунисти 
те по осъществяване на прие 
тите становища. Принципът на 
демократическия централзъм 
последователно да се прилага 
в практина на всички организа 
ции и органи. По-последовател 
но да се изпълняват взаимни
те задължения на всични орга 
ни на СЮК и органите на Съю 
за на комунистите в републики 
те и автономните области за 
тяхно по-ефикасно действува

ОДА и ЕМИГРАНТ - ИНФОРМБЮРОВЕЦ
онези, които дей

Венко Марковски, роден в Скопие провъзгласен за един 
от „най-изтъкнатите български поети”

ствително могат да изпълняват 
тази отговорна и честна длъж 
ност. Да се създават първич 
ни организации, където сега 
не съществуват в основните 
организации на сдружения

В последния брой на списа
нието на Централния комитет 
на българската младеж за лите 
ратура и изнуство „Пулс" се 
появи обширна статия под за
главие „Поет с бурна и драма
тична съдба", 
стният югославски политичес
ки емигрант Венко Марковски 
се величае като един от „най 
изтъкнатите съвременни бъл
гарски поети".
Статията е посветена на 60-го 
дишнината от рождението му, 
а написана е от един от най- 
изтъкнатите съвременни българ 

писатели Георги Карасла- 
вов, академик и член на ЦК на 
БКП. Караслалов изтъква, че 
Марковски е един от най-пло- 
довитите „български пое™", 
благодарение, преди всичко „на 
всекидневната грижа" на бъл
гарската народна власт, която 
на Марковсни „създаде най-бла 
гоприятни условия" - 
но творчество.

Венко Марковски след еми
грирането от Югославия стана 
твърде активен в политическия 
живот на България. Депутат е 
в Народното събрание, 

Димитровградска

деятел".
Инак, Венко Марковски е 

роден в Скопие, където след 
освобождението написа и печа 
та на македонски език по-голя 
ма част от 
творби.

Венко Марковски не е един
ствен югославски политически 
емигрант, който в България се 
радва на гостоприемството и 
на когото е дадена официална 
роля в обществения

с цел за

ЕтстВо своите поетичние която изве-
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и култу
рен живот на тази страна. Та
ка например, емигрантът Деян 
Крецул, който тук се прекръст
ва в Павлов стана секретар на 
философското дружество в 
България. Този информбюро- 
вец се занимава „с чистотата 
на маркоизма-ленинизма" 
гови статии па тази 
стоянно се явяват по страни
ците па най-авторитетните бъл 
гарсни вестници и описания.

На Друг югославски 
чесни емигрант, скулптора 
Джордже Радивоевич, е дове
рено да направи паметник «а 
основоположника на българска 
та държава хан Крум. По вре
ме на Информбюрото Радивое
вич нелегално минава българ- 
сно-югославската граница нато 
диверсант дейно да участвува 
в акциите, в които е убит на
родният герой Пане Джукич.

ски

и не , 
тема по-

по

за поетич- полити-

въз

социалистиче
не. посипа пе тел на5. Съвкупната политичесна 
дейност да се организира та
ка, че винаги да бъде антуална 
и да раздвижва творчесното

_ ... награ
да и други български, отличия 
а присъдено му е и най-висо^ 
но звание в областта 
рата и изкуството —

на нулту 
..народен
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Може с оптимизъм да гледаме 

в бъдещето Дадена подкрепа на 

Димитровград
тветна система и политика на 
цените, ноито биха били 'пъте
указател на 'всички субенти на 
стопанисване в тяхната дей
ност и 'поведение в тази об
ласт. При най-голяма отговор
ност тряова да се 
обществени договори и самоу- 
правителнм споразумения в об 
ластта 'на цените, за да не се 
остави

опити да, се 'влияе, за да се 
тя пасивизира в своето решите 
лно застъпване за свобода, не 
зависимост - и равноправие.

Трябва да кажа, че взаимна 
та солидарност ;на необвърза
ните и другите развиващи се 
страни невинаги 
равнище.
реагира най-ефикасно и

пространство за тяхно евременно на застрашаване не 
„подивяване”, което може се
риозно да обезцени 
титатите резултати.

И положението в

(От 1 стр.)

ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ
Председателството на Междуобщинската региона 

лна общност на заседанието си от 4 март даде подкре
па на иска на Димитровград за зачисляването му към 
стопански изостаналите общини в СР Сърбия.

Искът, в който са изнесени специфичностите и про 
блемите на развитие на Димитровградска община бе 
подробно и взискателно обоонован пред делегатите на 
председателството от председателя инж. Борис Бори
сов, председател на ОС Димитровград.

Тези дни същият ще бъде внесен в дневния ред 
на Скупщината на Социалистическа република Сърбия 
на окончателно приемане.

постигат
е на високо 

Понякога не сеПреди всичко, трябва да 
предупредя, въпреки че ние и 
на това поле постигнахме 
чителен напредък, все още ба
вно идваме до необходимите 
договори и споразумения, до- 
като ценно време протича. Об 
становката става още по-слож 
на, когато към постигнатите до 
говори не се придържаме. В 
стопанокия живот обаче 
дневно изникват проблеми: ка
то се започне от неконтроли
раното покачване на 
прекомерното потребление, уд 
вояване на мощностите, безот 
говорно поведение на пазара 
и до високи заеми в чужбина 
и т.н.

Много от тези проблеми про 
изтичат от недостатъчно обс
тойната'■разработка на дълго
срочната политика на икономи 
ческо и социално развитие на 
Югославия, както и поради не 
последователност в осъществя 
ването на петгодишните пла
нове на развитие. В това се 
крият причините и на много 
трудности във всекидневния 
живот.

Сега е в течение публично 
разисквание по концепта на 
икономическото развитие на 
Югославия до 1985 година. Въз 
основа на този концепт и съз
нанията, до които се дойде 
необходимо е в течение на та
зи година да се подготви и да 
се приеме нов петгодишен 
план за период 1976 — 1980 г. 
Обаче в условията на крупни и 
бързи промени в света, на 
нас ни е твърде необходима 
планова проекция не само за 
5 или 10, но за 20 — 30 го
дини предварително... Първа
та крачка е докрай отговорно 
да се осъществяват целите на 
икономическото развитие на 
Югославия за тази година. Раз 
бира се, това изисква по-бързо 
решаване на въпросите на ико
номическата система и нейно
то съгласуване с Конституция
та чрез ефикасно функциони
ране на общественото догова
ряне.

сво-
зна

зависимостта на тази или она
зи между тях. Безспорно, все
ки удар срещу една необвър
зана страна, където и да било 
в света, същевременно е и по
кушение срещу политиката на 
необвързване «ато цяло. Зато
ва е необходимо общо рагира 
не при всеки такъв случай.

вече пос-

търгов-
ския обмен с чужбина не е до 
бро. Сведенията за първите 
два месеца от тази година пре 
дупреждават, че дефицитът и 
занапред расте, въпреки пред 
приетите мерки. Това говори, 
че приетата политика не се 
провежда. Затова е необходи
мо с неотложните системни 
решения, радикално да се ме
ни установената практика и 
поведение и в тази област.

М. А.всеки

цените,
ЦЕНИТЕ Създадена комисия 

за статут
— За съжаление и 

днес на вълни продължа 
ват натискът за увеличе 
нието им — каза друга
рят Тито. — Тун не се 
касае само за иснове от 
нянакви пет или шест 
на сто, но се търси та- 
нова увеличение, мина
ващо разумните грани
ци. Особено тревожи, 
че обществено-политиче
ските общности често 
подкрепят танива неос
нователни искове.

ЦЕНИТЕ На последното заседание на Изпълнителния отбор на 
Самоуправителната общност по здравно осигуряване на ра
ботници в Пирот е взето решение ; ..

за изработка на Статут на общността.
Делегатите са се съгласили

Касае се, следователно, за 
твърде сложни проблеми, вър
ху чието решаване трябва си
стематически и всекидневно 
да се работи, а за тяхното ус
пешно изпълняване — което е 
условие за стабилно и динами 
чно развитие — от особено 
значение е организирането и 
доброто функциониране 
сдружения труд. Ние досега 
не бяхме достатъчно решител 
ни и ефикасни по отношение 
на засилване на основните ор
ганизации на сдружения труд 
и осъществяване на тяхното 
неотчуждимо право да решават 
за дохода. Това също се от
нася и до по-широкото сдру
жаване на труда и средствата, 
тоест за интеграцията. Понеже 
само добре организираният 
сдружен труд може постепе
нно да превзима и функцията 
на стопанската система и да 
води стопанска политика върху 
основите на новата Конститу
ция и решенията на Десетия 
конгрес.

за създаване на коми
сия

подготовките около изра
ботката на новия проект на Статута, както и другите норма
тивни актове на общностт да направи комисия в следния 
състав: Никола Петрович, Велин Николов, Станимир Павло- 
вич, Драган Джорджевич, Томислав Банкович и Момчило 
Вацич.

на
Също така, няма винаги до

статъчно взаимна помощ, 
гато някоя страна се изправи 
пред нрупни икономически тру 
дности. Това днес особено е 
антуално, понеже едно число 
развиващи се страни, поради 
сегашната криза в междунаро 
дните икономически отноше 
ния се озова в твърде трудно 
положение. Това може да има 
и отрицателни политически ре- 
перкуси, понеже веднага се 
явяват онези, които дават по
мощ само ако това могат и 
политически да използват. Се
га от най-голямо значение е 
необвързаните страни, разпола 
гащи със значителни материал 
ни средства, да помогнат на 
развиващите се, които са за
сегнати най-тежко. Само с 
най-широка солидарност и сдру 
жени сили могат да се отбра
нят постигнатите придобивни 
и да се осигури по-нататъшен 
собствен развой.

ко-

Анкетен лист
С МИНАЛИЯ БРОР1 НА ВЕСТНИК „БРАТ
СТВО” СТЕ ПОЛУЧИЛИ НАШИЯ АНКЕТЕН 
ЛИСТ.

УМОЛЯВАМЕ ВИ ПАК ДА ГО ПОПЪЛНИТЕ 
И ИЗПРАТИТЕ в най-къс срок. 
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ НА УЧА
СТИЕТО ВИ В АНКЕТАТА.

♦
ЕДИНСТВО И СОЛИДАР
НОСТ

РЕДКОЛЕГИЯТА НА „БРАТСТВО”Необвързаните страни раз
виха голяма дейност след Че
твъртата си ионференция. По- .

КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАДАЧИТЕ
I ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОН НА ССРН В НИШ— Липсват няиои нлючови системни решения и ре 

съответни заиони, иоето затруднява и забавя про-дица
веждането на Конституцията... Върху всично това тря
бва бързо да се работи, защото нолиото бъдем по-бавни 
__ толкова повече проблеми ще се натрупват във все
кидневната прантина... Не мисля, разбира се, повръхно 
стио или по всяна цена да се сналъпят няиои предпи
сания. Мисля, преди всичио, Съюзът на номунистите, а 
особено неговите най-отговорни тела, че трябва да от
биват ловръхностиите политически оцении и че по-най- 
добър начин да организират всичии творчесии сили на 
нашето общество,.. Сега от всично най-много са

всекидневен, професионален,

По-бързо да се осъщест 

внват приетите становища
В Нишки регион навремо со 

проведоха изборите за общин 
ски, регионални 'И скупщина
та «на републиканските самоуп- 
раоителни общности на инте
ресите за професионално об
разование и пауна, благодаре
ние на интензивната политичо- 
сна работа на Социалистичес
кия съюз, Синдиката, Съюза 
та комунистите и други органи 
зации и самоуправителни ме
ханизми. Заседанието на МОК 
на ССРН ,в Ниш миналата сед
мица констатира, че с учредя
ването на самоуправитолнито 
общности на интересите е при 
нлючена започнатата дейност 
още по време ша формиране 
на организациите на сдруже
ни ятруд 'върху основите но 
новата 'конституция.

В скугтщините на общински
те и регионални самоуправител 
ни общности на 'интересите* со 
избрани около 2500 делегати, 
които 'Представляват 1300 де
легации о региона с над 17 

с хиляди члоново. В смупщшите 
е осигурено и работническо

мнозинство във всички среди,ни където съществува работниче
необходими ноннретен 
научен, практически и организаторски труд и упоритост 
в отириването на най-добри решения. Разбира се, при 

възможно повече способни хора, имащи

ска класа.
Обаче процесът на учредява

не но тази съставка на самоу-
'правителната и делегатска си
стема не е завършен. Остава 
отношенията във взаимните >ин 
тереои, тяхното съгласуване и 
насочване да се регулират със 
статути и друпи общи и специ 
ални нормативни актове. Не са 
изготвени програми на кратко 
срочно и дългосрочно развитие 
на определени области, пито 
со регулирани отношенията 
във финансирането на дейно
стите. Във всички общности на 
интересите не са сключени са 
моуправителни учредителни до 
говори и т.н. Още не са осъще 
отвени 'всички становища от 
междуобщинските 
не со стигна до регионално 
сдружаване в областта на здра 
'внотв защита, приемането на 
робота, основното образова
ние, културата и масовата ин
формация. Междуобщинсната 
конференция за по-бързо осъ-

ангажиране на 
ионструнтивен исирен социалистически и иенрен само- 
управителен подход иъм всичии тези задачи.

ществяване на договорената 
политика зае становище Соци 
алистичесният съюз, Синдика
та, Съюза на коумнистите и 
други фактори по-интензивно 
да се ангажират в премахва
нето на тенденциите за затва
ряне и създаване на самоупра 
вителни общности на интере
сите в рамките на старите от
ношения. Затова се изтъкна, 
че най-добри класови решения 
в тази част на самоуправмтел- 
ната дейност ще зависят от 
дейността на обществено-полм 
тическите организации, на пър 
ио място от работата на Соци
алистическия съюз.

Заседанието на МОН на 
ССРН избра за председател 
Любиша МИТРОВИЧ — маги
стър на политическите науки, 
а за секретар Зоран ПЕТРОВИЧ 
— юрист. Г

стигнаха и твърде забележител 
ни резултати «а международен 
план, затуй че в съществените 
въпроси излизаха единни и 
предлагаха съответни решения 
за акутните световни пробле
ми. Поради такава своя дей
ност те са изложени на заси
лен натиск на импералистичес 
ните сили, които со стремят 
да намалят влиянието на по
литиката на необвързване. Пра 
ви се това, преди всично, с 
нападение срещу отделни не
обвързани страни и с използ
ване на техните не малко труд 
пости. И срещу нашата стра
на, по различни начини — 
натиск и заплахи, се правят

Касае се, следователно, до 
най-значителните въпроси на 

стопанство и общест-нашето
во. За тяхното решаване ние 
трябва да търсим пълна и не
посредствена отговорност от 
всички, преди всичко от ком
петентните във федерацията, 
републиките, областите и об
щините. Тук не смее да се от
лага. Не смее да се позволи 
стопанството да живее в йеиз 
веотност, без яона насоченост

договори,

и перспектива.
КОНСТИТУЦИЯТА и 
ЗАДАЧИТЕ

За стабилното развитие, не- 
оходимо е изграждане на съо-

М. Б.

СТРАНИЦА 3БРАТСТВО * 7 МАРТ 1973



ПРГДГРЛ»ТЕПЯ ТИТО НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК Нй СЮКИЗ РЕЧТА НА

ПАРТИЯТА - ДВИГАТЕЛ НА МАСИТЕ
великодушие.проявида се

Мнозина, навярно, вече отно 
приети в Съюза на ко 

мунистите. Има тун и стари 
другари, между ноито и бой
ци от освободителната война, 
има хора, ноито по един или 
друг начин са били излъгани, 
които под нечие влияние са 

1 Партията. За всич 
ките тях трябва също да дър 
тим сметна.

югославоките комунисти, с ми 
членове,ЛИОН и сто хиляди

това нашета Армия, една 
от най-добрите, ноято през ми 

война показа своята

СЮК след Десетия конгрес натроши огромно усилие върху 
■собственото см развитие СК трябва да умее да мобилизира ши-ишроки- 
те народни маси. Срещу нас от чужбина се надига по-голяма хайка, ко-

•когато все повече умреш д-

во саслод

палатаспособност и високо съзнание, 
е в състояние да за-гато нашето вътрешно развитие е в подем и 

|мс единството.
и която 
щити своята страна.

напусналивСилата на Югославия е 
нейния народ, който и в ми- 

война доказа колко с 
когато со касае за не

дейността на Съюза на кому 
.пистите.

трябва да бъдат сами. Съюзът 
на комунистите трябва да 
да мобилизира най-широките ма 
си на нашия народ. Защо има 

съюз?

От Десетия 
изминаха вече осем ме 
сеци. Днес на това за
седание се сумираха ре 
зултатите на Съюза на 
комунистите през изте- 

Беспорно

конгрес
знае палата

това? КойКой ни оспорва 
мъти положението в нашата 

страна? Не о това някоя ма- 
оргаиизации. Това са от

делни лица, 
хора, свързани с някого в чуж 
бика. Ако следите чуждестра 
1ННИЯ печат, ще 
срещу нас со надига вео по- 
голяма хайка тъкмо тогава, 
когато нашето вътрешно раз 
1вити0 е в подем и когато все 
повече укрепва нашето один- 

Колмо, другари, това е

силен,
говото съществувание, да се 
съществува или не. Значи, ние 
не трябва от нищо да се стра 
хувамо. И аз поръчвам на вси 
чии онези, които и занапред 
со опитват да размахват под 

опасности,

В Съюза на комунистите не 
би трябвало да се приема сти 
хийно. Трябва да се знае нои 
са тези хора, как се дт^ржат, 
какво работят, и тогава 
ва хора да се въвличат в Пар 
тията. На мен ми се струва, 
че има тук бавност, че има 
повече желание да се влезе 
в Съюза на комунистите, от- 
колиото готовност тези хора 
да се приемат. Това трябва 
малко ло-бт^рзо и по-ефикасно 
да се решава. Понеже, важно 
е Партията 

чесленно 
Това е армия на съзнателни 
хора, от които до голяма сте 
пен зависи стабилността и си 
лата на нашата страна. На 
въпросите на идеологическо- 
политическо развитие на Съю 
за на комунистите и възпита 
нието на членовете 
твърде важни въпроси 
бва да отделяме по-голямо 
внимание.

ни
ме Социалистически 
Социалистическият съюз е най 
-масовата организация, 
то е и Съюзът на комунисти 
те е длъжен да допринася зп 
възможно- по-голяма дейност 

Социалистическия 
Аз не казвам, че Социалисти 

деен.

сова
групичкималкив коя таки-клия период.

— въпреки че има още 
това видите, чои отрицателно 

са в по-голямата си част
носа ни с някои 
че се лъжат ако мислят, че 
Югославия ще може да бъде 

когото

съюз.наположителни резултати.
Съю чеокия съюз не е бил 

Да, той е бил деен. По-точно 
по някои въпроси, важни за 
нашето обществено развитие, 
ние бяхме дейни, но по някои 

не сме били достатъчно

наЗа тези осем месеци 
зът на югославските комуни
сти направи огромно усилие 

собственото си развитие и 
това е един от най-големите 

постигнахме. Раз

толкова лек плен 
и да било. Югославия е соци 
алистичесна страна, която из 
гражда, система, в която произ 
водителите, работниците имат 
решаваща роля. А работници, 
които съзнават обществената

ство.
смешно и глупаво, когато пе
чатът днес в чужбина, който 
би трябвало да бъде сериозен 
по такъв начин пише за отдел 

хора, накъвто е някой си 
Михайлов.

Казват, че това е един от 
най-големите писатели в Юго 
славил. А се „прославил с 
това, че е написал 
срещу Съветокия съюз и 
е тана да се наже, 
главно „литературно"

Намират 
други хора сега, например оно 
ло „Праноис”, преди това про
фесори, и т.н. Сянаш ние няма 
ме право и в изграждането на 
•нашата социалистическа систе 
ма да осуетяваме онези, които 
се опитват да ни попречат да 
работим така, както ни задъл 
жава нашата програма.

Кампанията в чужбина про
дължава. Но това не трябва 
да се драматизира. Понеже, 
наистина е смешно, това не

в
още повече 
да засилим

други
дейни. Именно, всеки наш чо 
вен. всеки наш гражданин, 
трябва да знае кой е за соци 
ализъм, а кой не е, и да осу 
етява онези, които търсят ня
кои други облици на общество 
но устройство в нашата стра
на, а не това, което имаме — 
социалистическо, самоуправи- 
телно. Нашата страна е социа 
листическа, страна на произво 
дители, в която централно мя
сто заемат трудовите хора. 
като създатели на всичко, вър 
ху което почива нашата соци 
алистичесна общност.

успехи, които 
бира се, неговото развитие и 
оспособяване още не са завър 
шени. Затова днес на заседана 
нието бе и
ходимостта от полагане 
още по-големи усилия, за да 
отговори Съюзът на комунисти 
те на всички задачи, 
се намират пред него, като 
пред основна сила на нашето 
социалистическо общество. По 
неже, Съюзът на комунистите 
не само е насочваща, но и 
такава сила в нашето обще
ство въобще, която трябва да 
бъде напълно способна да дей 
ствува на всички места и на 
всички сектори на обществе
ния труд, да бъде един от 
основните инициатори и носи 
тели на дейност.

и
си роля и които са получили 
фабриките собствените 
ръце, ще знаят да отбраня
ват тези свои фабрики.

ни в
посочени необ-

на

Исках да кажа, че комуни
стите, като най-важен фактор 
в идейно-политическо и всяко 

бъдеще

памфлет 
това 

неговото 
произве 

още и някои

които
като

друго отношение в 
могат още по-силно да деиству 
ват и мобилизират всички на
ши сили за ло-ускорено разви 
тие и премахване на различ
ни слабости.

тря

дение.

Аз зная, другари и другарки, 
че и навън и за това наше за 
седание съществуваше голямо 
интересование, по отношение

Ние имаме милионните ма 
си извън Съюза на комунисти 
те и в тях огромно число хора, 
които са способни и трябва да 
бъдат в Съюза на комунисти 
те. Към тях трябва да се отне 
сем, с тях трябва да работим 
и тях трябва да приемам в 
Съюза на комунистите. Следо 
вателно, една от главните зада 
чи на Съюза на югославсните 
комунисти е да действува вър 
ху привличане и приемане на 
колкото е възможно по-голямо 
число такива хора, на първо 
място работници.

Има по-нататък много хора. 
които в различни обстановки 
сами са напуснали Партията. 
Такива, па дори и онези, кои 
то са били изключени, не 
смеем да забравим. Те. както 
казах, не са малко, над седем 
стотин хиляди. Почти толкова, 
колното за тоя период са при 
ети. Трябва да знаем къде са 
тези хора, какво те работят 
Това не са неприятели, но граж 
дани на нашето социалистиче 
ско общество. И с тях трябва 
да се работи, трябва да им 
се помогне, към тях трябва

ДА СЕ ОПИТА 
От всички номунисти 

очаквам действително да 
бъдат номунисти. В Съю 
за на комунистите още 
има хора, на които 
мястото не е в него. С 
тези хора не трябва мно 
го да се борим. Трябва 
да се опита нянои неща 
да им се обяснят и да 
им се донаже, че нямат 
право. Но ако не же
лаят да се подчинят на 
демократическия центра 
лизъм, да бъдат на ли
нията на Съюза на юго 
славските номунисти, то 
гава трябва да го напу
снат. Защо трябва да 
търпим в редовете на 
редовете на Съюза на 
комунистите хора, които 
тук не принадлежат?

Аз мисля, че Съюзът на но 
мунистите в бъдеще ще тряб 
ва да отделя още повече вни 
мание за възпитанието на на 
шите хора, вътре в Социали 
етическия съюз. Досега глав 
но се считаше, че Съюзът на 
комунистите може сам всички 
тези и неща да наделее. Не 
може. Следователно, и Съю
зът на комунистите, и Социа 
листичеокият съюз, като най- 
масова организация, в която 
се намира и нашата младеж, 
и нашите бойци, и всички на
ши хора — трябва да бъдат 
мобилни и възможно повече 
дейни, за да 1надделеем -по-ле 
сно трудностите, които имаме 
пред себе си.

на въпроса за какво ще се 
разисква и какво ще заклю
чим. Вероятно нянъде се е 
очаквало, че ние сега тук ще 
сипем мълнии срещу империа 
лизма и подобно. Ние обаче 
сме се събрали да 
ме нашата досегашна дейност 
и осъществените резултати.

тази

ПО-БЪРЗО ДА СЕ ПРЕМАХ
НАТ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЯВЛЕ
НИЯ

Ние действително може да 
бъдем доволни с решенията, 
които приехме на Десетия кон 
грес, като имаме особено пред 
вид при накви условия Съюзът 
на комунистите се избори за 
единството, което на Конгре
са се изяви, заедно с желани 
ето не само на членовете на 
Партията, но и трудещите се 
на нашата страна, всички отри 
цателни явления час по-скоро 
да се ликвидират и по-смело 
да вървим напред. Но, не мо 
же да бъдем доволни, че мно 
го по-енергично и по-бързо не 
се премахват 
явления, особено в сегашната 
международна обстановка, коя 
то с нищо не е по-добра от 
онази по време на провеждане 
на Конгреса. Може дори да 
се каже, че по някои въпроси 
в международните отношения 
е още по-лошо, особено кога 
то се касае до натиск срещу 
нашата страна от 
страни. Тъкмо затова всичко, 
което е отрицателно трябва да 
съблюдаваме и енергично да‘ 
отстраняваме.

Ние днес и в самия Съюз 
на комунистите все още се 
борим срещу действуването на 
онези, на които мястото не е 
в него.
Съществуват групи и 
чни, свързани помежду си и 
с някои отвън. Това ни много 
пречи и ние понякога към та
кива доста либерално се отна 
сяме, т.е. недостатъчно бързо 
действуваме за да осуетим те 
зи групи да не слагат прът в 
колелата на нашето развитие.

може много да ни нанесе вре
да. Може само да се раздух 
ва в опитите да се пречи на 
курса на нашето по-нататъшно 
развитие.

Доколкото се насае за про 
тивниците, ноито имаме в на 
шата страна, мога да кажа, че 
ние в нашето развитие сме 
отишли толкова далеч, че не 
трябва да се страхуваме от 
било какви машинации от та
зи страна/

Бих искал, другари, да спо 
мена и нампанията 
•вече по-дълго трае — за това 
как Югославия се намира на 
една твърде опасна географ
ска позиция и как я застраша 
ва голяма опасност от социали 
етическите страни, на първо 
място от Съветския съюз. То 
ва вече продължава ке с ме
сеци, но с години. Особено се 
засилва през последното вре-

разгледа-

да посочим слабостите в 
дейност и да приемем 
ния, ноито ще дадат възмож

реше

ност за по-нататъшно развитие 
и още по-бързо издигане на 
Съюза на комунистите. Защо 
то във всички сектори на дей 
ност в нашето общество

която
кому

нистите трябва да участвуват 
и да бъдат главни

отрицателните

инициатори
на тази дейност.

Аз считам, 
на това заседание бяха добри 
и че го приключваме с добри 
резултати. Сега трябва 
то да претворим в 
становища да станат 
плът на нашия Съюз 
нистите, последователно 
изпълняват.

че разискванията

казано 
дела, тези 

кръв и 
на кому 

да се

ме.
С това реанционните нръго 

<ве >на запад .и различните про 
тивници на социализма 
да ни заплашат. Но 
хора, които никога и от 
не сме се плашили, па 
страхуваме ,ни днес. Ние 
уверени, че

различни

искат 
ние сме 

нищо 
не се 

сме 
Съветския 

съюз през ума не му минава 
да нападне Югославия, 
ние от това трябва да се стра 
хуваме. А още 
страхуваме от онези на Запа
да, ноито действително 
нечестни намерения и 
биха искали Югославия 
си да разбият, да разпокъсат
И Т.1Н.

ПО-МАЛКО ВЕРБАЛНО

°олнино?' ,г,^„“;;гже"евг;а„;а бъдем А0-

чо-мално’ аХионно^т.^ешениятГГ“ад Верл5алност. а

Ж
практина в бъдеще трябва и, Ая ме’ че танааа 
ние за решенията, които Аме ппи!аВИМ‘ Понеже. 
Дание, на същИя начин говопимП^еЛИ На едно ®асе- 
па И „а третото заседание °^°В° И На втоР°™, 
на развитието, „„е таАа ~и ™гава стааа
напред. Считам, значи че това 
досега и че в бъдеще трябва

на
— ПОВЕЧЕ АКЦИОННО

нито
групи-

КАМПАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВА по-малко се

Аз преди малко 
за изминалите осем 
сме постигнали огромни резул 
тати и тях никой не може да 
оспори. Югославия, такава — 
наквато е днес, воичко 
направено и г~ 
и настроението на

имат
които
някак

казах/ че 
месеци

аков нея 
построено, както ЮГОСЛАВИЯ Е МОЩНО ТВОСЮК НЕ МОЖЕ САМ

- наоода и 
доората политическа обстанов 
на, ноято имаме — 
ва, разбира се, е

спирачна 
с рачешки стъпки 

е била наша

В борбата срещу всични те 
зи елементи комунистите не

Югославия е 
и тя почива

мощно творение 
върху такива ос 

нови, накъвто е Съюзът на
всичко то 

резултат от слабост
Да я премахнем.

СТРАНИЦА 4
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Наскоро проекти за електрификация
ИСК ДО СКУПЩИНАТА НА 

СР СЪРБИЯ ЗА СТАТУТ НА 
ИЗОСТАНАЛА ОБЩИНА

в'о нито със Закона, приет 
през 1970 година, нито пък сет

На съвместната сесия на Об 
щинсната скупщина в Димит
ровград бе разгледана инфор
мацията за слецифичностите 
на общината. В въз основа на 
същата бе решено да се от
прави предложение до Скуп
щината на СР Сърбия за изме 
пение и допълнение на Зако
на за изостанали региони в 
СР Сърбия, с което статут на 
изостанала да се признае и на 
Димитровградска община.

В Закона за изостанали ре
гиони .приет през 1970 година, 
са предвидени мерни за разви 
тио на недостатъчно развити
те общини и региони. Този За
кон е претърпял изменения и 
допълнения през 1973 година. 
Обаче на Димитровградска об 
щина не е признато това пра-

Миналата седмица в Босиле
град се 'проведе съвместна се
сия на трите съвета на Общин 
ската скупщина, на която се 
прие програма за работа на 
Скупщината до кран на 
година.

На проведената сесия се взе 
ха решения за въвеждане на 
данъците и данъчните облаги 
за тази година, въз основа на 
които ще се формира общин
ския бюджет. Общо данъчните 
облаги ще се увеличат с 10 
на сто в сравнение с миналого 
дишните. Това покачване на 
данъка е в унисон с обществе 
ния договор за данъчната поли 
тина в СР Сърбия, нойто е 
подписала и Общинсната ску
пщина в Босилеград.

По решение на Общинсната 
скупщина, за електрификация 
за повече села в общината ще 
бъдат взети съответните про
екти, които безплатно ще из
готви Електроразпределително
то предприята в Лесковац.

Проенти за електропроводи
те с високо напрежение ще се 
изработят за селата: Извор, 
Белут, Ресен и Гложие. Тряб
ва да се отбележи, че за та
кива проекти

не.
:• ■

Обсъждайки проблемите ма 
общината делегатите в Общин 
ската скупщина се съгласиха, 
че и Димитровградска общи
на трябва да получи статут на 
изостанала и да ползва репу
бликански средства за капита
ловложения в стопанството.

В Закона приет през 1973 
година е предвидено Републи
ката да участвува и в изсле
дване на суровини и отделя 
средства за развитие на туриз
ма, както и в други области. 
Доколкото се приеме предло
женото, и Димитровградска 
община ще може да ползва 
средства за тези цели.

тази

- йж,
ч.й

бвЗДяАк да

Босилеград: Все повече оа обектите от 
тов характер

на ще се изготвят проекти за 
селата: Долна Лисина, Горна 
Лисина, Долна Ръжана, Горна 
Ръжана, Плоча, Брайе, Мусул,
Горна Любата, Долна Любата,
Гложие, Извор, Белут, Ресен, 
Мленоминци и Рибарци.

Изготвянето на проектите 
една от първите нрачки за еле 
нтрификация на Босилеградска 
община, която засега има 
четири електрифицирани села.

А. Д.
би-номунално

СЪБРАНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДИМИТРОВГРАД
Да нажем, че за прокарване 

три районни елентропрово- МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЩЕ 
РАЗГЪРНЕ ПО-ШИРОКА 

ДЕЙНОСТ

на

ди с висоно напрежение са 
осигурени средства от около 
10 милиона динара.

Решавайки върху бюджетите 
на самоуправителните общно-

Миналата седмица в Димит
ровград се състоя събрание 
на местната общност, на което 
бе разгледан и приет отчета 
за досегашната работа.

Основната дейност на мест
ната общност е била върху 
уреждане на комунални въпро
си. В това отношение бе изтън 
нато, че със самооблагане от 
1 юли 1971 година до 31 де
кември 1974 година са събра
ни два милиона и 570 хиляди 
динара. Тези пари са изразход 
вани за изграждане 
и първата фаза на

бва да се засили контролът 
върху всички работи, които се 
провеждат за сметка на мест
ната общност.

На събранието бе изтъкнато, 
че досега се е водило малко 
грижи за градоустройствения 
план на града. Жилищни обек
ти са се изграждали предимно 
на периферията, което е 
скъпзало комуналните разхо
ди (ток, вода, магазини). От 
друга страна в центъра на гра
да- има незастроени площи.

В съгласие с

е
за прокарване 

на електропроводите до Лиси
на и Любата вече е направена 
поръчка. За развеждане на то-

сти на интересите, делегатите 
на Общинската скупщина не 
дадоха съгласие на предложе
ните данъчни облаги, от които 
да се финансира дейността на 
образователната общност. При 
чината за това решение е, че 
тази общност не е

само

по-ПРЕД ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА БОЙЦИТЕ

АНГАЖИРАНОСТ ПО 

ВСИЧКИ ВЪПРОСИ
предвари

телно доставила на обсъждане 
на делегациите на местните об 
щности и трудовите организа
ции финансовата

на улици 
градската 

нанализация. Общо в Димитров 
град частично или изцяло 
асфалтирани пет улици и 
целта са дадени един милион 
и 270 хиляди динара. За 
вата фаза на градската 
лизация са похарчени 640 хиля 
ди динара и има още 600 хи
ляди динара.

В разискванията

конституцион
ните разпоредби бе избрана 
Скупщина на местната общ
ност, от 45 членове. Тридесет 
от тях бяха избрани на събра 
нието, а 15 са делегирали 
новните организации на сдру
жения труд. Скупщината тряб
ва да се учреди и избере пред 
седател и Изпълнителен отбор. 
С преустройството тя трябва 
да разшири дейността 
всички областти 
за гражданите 
град.

На събранието бе

си програма 
такъв на-

са
за тази година. По 
чин финансовата

заНа общинското отчетно-избор 
но събрание на Съюза на бой
ците, ноето през идната сед
мица ще се проведе в Боси
леград, най-голямо 
ще се отдели върху анализира 
нето на досегашната дейност, 
проблемите и настоящите за
дачи «а бойците.

Трябва да се отбележи, че 
досега членовете на борческа
та организация са проявили 
голяма дейност в обществено- 
политическия живот в община- 
та. Въпреки, че сдружението 
на бойците наброява само 280 
души, в Общинската 
те имат 11 делегати 
брой членове

главни инициатори за решаване 
на най-наболялите проблеми 
средите им. Между другото те 
най-много са се застъпвали при 
изграждане на пътища, 
училищни сгради, провеждане 
«а акции по залесяване и дру
го. ^
Трябва отделно 

не, че през изтеклия 
членовете на борческата 
низация са организирали 
рона дейност върху опазването 
ча традициите от НОВ и Рево- 
поцията. За тази цел те са би- 
*и главни организатори за 
чествуването на тридесетгоди- 
шнината от освобождението на 
ьосилеградсна община от фа
шизма.

Може да се отчете, че избор - 
ното си събрание Общинската 
организация на бойците в Бо
силеградска община 
с добри резултати.

програма 
е предварително верифицира- 
на от основателите на тази об 
щност, които същевременно 
и финансират. Докато 
изпълни това

ос-в пър-
кана-

внимание нови я
не се

гражданите 
дадоха подкрепа на досегаш
ната работа на местната общ
ност, но отправиха и някои 
забележни.

Бе посочено, че изграждане
то на улиците не е качествено 
и в по-нататъшната работа тря-

конституционно
образователната

си във 
от значение 

на Димитров-
задължение 
общност ще има временно фи 
нансиране.

да се изтък-
период, 

орга
приет и 

правилник за обществената са
мозащита.

ши-

В. В.
А. Д.

снупщина 
и голям

на останалите общестаено^поли 
тически организации. Това об
ществено доверие бойците са 
оправдали с работа 
отношение по всички 

Шестте

^ПОРТРЕТИ НА ТРУДЕЩИ СЕЕ?

.Наградатаи активно 
въпроси, 

първични борчески 
организации в селата са били

У/посреща

I, ев. в. А

БОСИЛЕГРАД наша
ИЗБРАН ДИРЕКТОР НА 

ГИМНАЗИЯТА
С цел да насърчайа работни ците на борба за — и ще получат по 1 500 

нара награда.
~ РзЗотим на линията Гоин 

Дол _ Градини - „азва саН 
мов. Тя е и най-доходнатя и. 
разстояние от 12 нил^Те?^

правим^рот" иСдоТ8<$ТН°

агу—ь“"Я
РангелНов.С колТаГс™"““ 
Разбираме много добве Се 
~ ^ одиният^3 от
на° има нужда от това 
Даме на „работно време"

Досега изминаха към 1Яп 
хиляди километра без основен

въвел и награди. Така 
нати

ди- ремонт казва Симов, 
колата като 
то си. Освен 
те от

Пазим
зеницата на оно- 
това и Работници 

ремонтната работилница 
внимателни, така че 
голяма заслуга за

чпп за изми-
100 хиляди километра, без 

основен ремонт — се получа
ва награда от хиляда, за 250 
хиляди километра — з хиляди 
и 500 динара, за 350 хиляди ни
ГдеГарГНаГ~е6^я-
и рЙЛангЙюГр СИМОв

щом п°лучили
ТАМ 350 си поставили за цел
да сеЪДбаоТряМтезаУ НаЙ-Д°брите " 
нали са 180

Съветът на гимназията „Иван 
Караиванов в Босилеград, ной 
то с делегираните членове от 
обществено-политичесните 
ганизации наброява 38 члено- 
ве, за директор на училището 
избра Захари Стоянов, гимна 
зиален учител по сърбохърват 
ски език.

На редовния конкурс за пре 
избиране директор на гимна
зията се явиха двама нандида

са много 
и те имат 
нашия успех.

Попитахме ги надяват 
кола?46 НЯК0И нагРаДа о 

двамата отговориха: 
се. че^спееТ' Надяа™а

Досегашният дирентор Лю
От к™“8 И 3ахаРи Стоянов. 
„ Координационното тяло за
тяДРяои1ВЪПроси на Общинска та конференция на ССРН те 
получиха съгласие, 
да бъдат избрани.

Любен Арсов, 
години успешно 
работата в гимназията, 
ще бъде разпределен 
работно място.

ор
ли се 

тази
че могат

от Димит-нойто десет 
ръководеше 

сега 
на ново

новия
хиляди километра^без 
Ремонт и 3

награда от 6

над 350 
основен 
лим

Не гле
Ще спече- 

хиляди динанаграда. Изми- 
хиляди километра ра!

БРАТСТВО ^ 7 МАРТ 1975
м- Андонов
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ОБЩЕСТВЕНИЯТ СТАНДАРТ НА РАБОТНИЦИТЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

МЕРКИ ЗА ПО-ДОБРИ 

ЖИЗНЕНИ УСЛОВИЯ
ГРАДГ-15НА СТО ПОВЕЧЕ ОТ ДАНИ

След Културния дом — наред е водопроводът. Квадратен тър жилищна площ струва и 
над 4 хиляди динара.

Организацията на сдружения 
труд „Градня" в Димитровград 
миналата
оноло 21 милиона динара общ 
доход. Оноло 250 работници 
получаваха средно месечен 
личен доход по 1400 динара.
Организацията отпусна на ра
ботниците 200 хиляди динара 
кредити за частно жилищно 
строителство и за всяно яде

■".4

доходни работи има в окол 
ността на Ниш. В ЖитораДжа 
например строи хала на МИН 
(Машинната индустрия в Ниш) 
за цеха на стомана, чиято пре 
работвателна стойност възлиза 
оноло 4,5 милиона динара.

В Босилеград — водопровод

не дава оноло 60 на сто от 
неговата стойноот.

Тази година се предвижда 
доходът в организацията да 
бъде по-висок от миналата го 
дина за 15 на сто. Досега 
,.Градня" е сключила договори 
за 60 на сто от работите си. 
Територията, на която тази 
димитровградска организация 
е проникнал е голяма, а най-

Стопанските и трудови орга 
низации в Бооилеградска общи 
на все още имат слаба финан 
сова оонова, която се отразя
ва и върху материалното по
ложение
Данните показват, 
доходи на работниците са сра 
'Внително по-малки от средни 
те в Републиката или в съсед 
ните общини. Същевременно, 
оставащите средства във фон 
довете за увеличаване на об 
ществения стандарт на работ 
ниците са незначителни.

Трябва да се изткъне, че 
още по-малки са личните до 
ходи в стопанските в сравне 
ние с нестопанските организа 
ции. Но и тук има различия. 
По-високи лични доходи полу 
чават работниците в търговско 
-услужните организации от те
зи материалното производство.

В момейте, в Босилвградена 
община има 1200 работници в 
стопанските и нестопански ор 
ганйзации. В промишлено-услу 
жните огранизации работят 460 
души, а останалите са в търго 
вията, обществените служби, 
учебното дело и др.

то материално положение 
незавидно. Това изисква да се 
предприемат мерки. Едно 
условията за увеличаване на 
личните доходи е нарастването 
производителността на 
и прилагане на обективни кри 
терии за измерване резултати 
те на труда. Съответните пра 
вилници, 
въпроси, трябва отново да се 
преразгледат и допълнят.

Топли закуски само в две 
организации

е година осъществи
от

работниците 
че личните

на
труда

Понеже миналата година ]ус 
пешно сложиха Род покрив 
Клутурния дом в Босилеград, 
строителите от „Градня” се 
наеха да строят и втор обект 
— водопровода от Извор до 
Босилеград. Това е един от 
най-важните досега обекти в 
Босилеград. Димитровградски
те строители за Около' Гмилй 
он и 400 хиляди динара ще 
каптират водата, построят ре
зервоар, поставят водопрово
дните търби от извора до гра 
да, в дължина от пет кйломе 
тра. Работите вече започнаха 
и ако всичко върви безпрепят 
ствено — ще приключат до 
1 юли тази година.

регулиращи тези

Засега в общината топли за 
куски с намалени цени полу
чават работниците на Автотран 
спортното предприятие и поща 
та. Това мероприятие е от осо 
бено значение за подобряване 
жизненото равнище на работ 
ниците, което пряко действува 
и върху нарастването, на про 
изводителността на 
трудовите организации.

Правят се подготовки таки
ва закуски да получават и ра 
ботниците в дървообработва- 
телното предприятие на Гор
ското стопанство в Босилеград.

Общинският 
съвет повдигна въпроса през 
настоящата година топли заку 
ски по намалени цени да полу 
чават работниците във всички 
трудови организации. Парични 
добавки за годишни почивки 
досега са получавали не всич 
ки работници. Работниците от 
материално по-заможните сто 
лански организации за целта 
са отделяли повече от 1000 
динара. На останалите са дава 
ни малки суми — от 100 до 
200 динара. Досега не са ор 
ганизирани колективни почив
ки за работниците, поради лип 
са на средства.

В Общинският синдикален 
съвет изтъкват, че ще се за
стъпят максимално да се из
ползват възможностите за по
добряване на обществено и 
лично жизнено равнище на ра 
ботниците. Тук предлагат до
бавките за годишните почивки 
да не се заплащат парично, а 
да се ползват за организиране 
на колективни годишни почив

труда в

В Димитровград ще строи ши 
лища и канализация

Тази година в Димитровград 
ще се завърши строежа на 
жилищна сграда, в която фон 
дът по солидарност строи 16 
двостайни апартамента, а осем 
са определени за продажба 
и вече са продадени. Сграда 
та е сложена под покрив.

Запланувано е за нуждите на 
пазара да се построят още 
20 двустайни апартаменти. За 
четириетажна сграда вече се 
готви проект, а мястото е опре 
делно в центъра на града. Но 
според все още* недостатъчно 
прецизни преценки! нейната 
проектосметна стойност ще 
възлезе на -около пет милио
на динара. ‘С- оглед, че в про 
дажната цена ще се зачислят 
и средствата, изразходвани за 
събаряне на сградите на това 
място, един квадратен метър 
жилищна площ ще струва по 
вече от 4 хиляди динара. То 
ва същевременно би били най- 
скъпите жилища, които досе 
га „Градня" е строила в Дими 
тровград. За апартаментите има 
голямо интересование. Особе 
но са заинтересовани ограниза 
циите на сдружения труд. Ин 
тересованието е толкова голя 
мо, че „Градня” няма възмо 
жности да задоволи всички 
през тази година.

Заслужава внимание и част 
от плана, отнасящ се върху, из
граждане на канализацията. Тя 
ще мине край железопътна 
та линия все до сградата на Об 
щинената скупщина, а оттам 
до площад Освобождение, па 
дох края на улица „Найден Ни 
ров". Колно тази година ще 
се завърши от обекта, зависи 
от средствата, които ще се 
осигурят чрез местно самоо
благане и средствата на общи 
ната.

Жилищен блок за работницисиндикален
Поради слабата материална 

база и жизненото равнище на 
работниците бавно расте. Най 
стина повечето работници ус
пяха сами да си решат жили 
щния въпрос: чрез лично пе
стене и ползване на кредити 
от жилищния фонд на трудо
вите организации. Обаче в об 
ществените жилища могат на 
пърсти да се броят работни 
ците ползващи квартири. Тряб 
ва да се изтъкне, че в момен 
та над 100 души не са решили 
жилищния си въпрос. Това за
сега е сериозен проблем в Бо 
силеградска 
вам сега се предприемат мер 
ки да се обединят средствата 
на повечето трудови организа 
ции и да се построят сглобяе 
ми жилища за работници, кои 
то с години наред чакат да 
получат квартири.

Все още има работници, по 
лучаващи лични доходи на рав 
нището на минамалните, дохо 
ди определени с решение на 
Общинската скупщина. Тяхно-

БОРБА ЗА ИКОНОМИИ

ВСЯКА ТРУДОВА ЕДИНИЦА 

ИМА СВОЙ ПЛАН
техническите стоки на б,3 на 
сто. При изработка на „Типи” 
— платнени обукви, (.при сгъва 
нето и ушиването им1 да се 
произведе същото количество 
стоки с 10 на сто по-малко ра 

. ботници. Тези 10 на сто работ 
ници, явяващи се нанто техно 
логически излишък ще бъдат 
разпределени на други работ 
ни места в „Тигровите" фабри 
ки в Димитровград.

Планът по икономии възлага

Мероприятията по икономии 
в „Тигър" — „Димитровград" 
за осъществяване на производ 
ствените задачи за 1975 годи 
на стават все по-значителен 
мобилизатор на организирани 
те сили във фабриката. Тази 
съставка на финансово-произ
водствения план на най-голяма 
та организация в Димитров
град разработиха и я прилагат 
при собствени условия 
в работата, и в производство

Ед-община.

и

разходите за второ и 
качество лачени ботуши и ке 
цове да се намалят за 2 на 
сто,, а производството на пре 
совани обувки за 1 на сто. 
Това са значителни напдлано 
ви спестявания. Особено, ако 
се има предвид, че до края 
на годината ще се произведат 
над 3 милиона чифта такива 
обувни.

За сериозността на

третото.
Цехът по технологии, напри 

мер, според своя план за ико 
помии, предвижда да се на
малят цените на фолиите и 
гумираното платно от 2 до 10 
•на сто, нанто брануването на

ки.
В. В.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМУНИСТИТЕ В „СТОЧАР" — ДИМИТРОВГРАД

ДА СЕ УВЕЛИЧИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 

И 0ТГ0В0РН0СПА
меро

приятието говори и фактът, че 
за плановете по икономии на
всяка трудова единица са оп 
ределени сронове. Навременно 
то им реализиране ще даде 
нови производствени и финан 
сови ефекти.

Работниците проявиха голяма 
заинтересованост при усвоява 
но на мероприятията по ико
номии, но 
боязън че в усърдието им да 
но се намеси „висша 
Най-много се страхуват да не 
се яви недостиг на суровини, 
което През последните години 
е често явление, да не 
прекъсва производството и да 
•но чакат суровини по няколко

дисциплина и отговорността на 
всички работници.

Партийната организация що 
има пълно влияние и в иадро 
вата политика. Досега нейното 
влияние е било незначително. 
А това се е отразявало и 
върху работата на коперация- 
та, като цяло.

Веднага ще се предприемат 
мерки и за учредяване на ко
операцията на конституционни 
начала и уреждаме отношения 
та с „Търгокооп". Също и про 
вожданото на Закона за сдру 
шаване е неотложна задача.

това тяхната активност трябва 
да се засили и насочи към пра 
кгичесио реализирано на всич
ки предстоящи задачи.

Най-важната в момента зада 
ча е да се увеличи производи
телността. В този смисъл тря
бва да се работи по приетата 
от кооперативния 
ционна програма, в която са 
предвидени мероприятия за по 
голяма продуктивност.

Нужно е веднага да започне 
провеждане на конституцион
ните разпоредби в областта на 
разпределението на дохода и 
личните доходи. Разпределени- 

личнито доходи трябва 
да зависи от резултатите на 
труда и да бъде стимул за ра
бота и по-голяма ангажираност.

Самоуправителнито отноше
ния да се уредят според Кон
ституцията. В този смисъл 
нужно да се засили прякото 
самоуправление, чрез по-голя
ма активност на всички тру
ден,и се.

Грябва да започне с работа 
и г.амоупранитолниит работни

ко! 1трол, от чиято дей- 
зависи много трудовата

ОБСЪЖДАЙКИ икономичес- 
положениеното и политическо

Сточар”, първичната органи- 
СъЖза на комунисти 
че то е трудно 

отношение. Бе заключе- 
спеш

в
зация на 
те оцени, често изказвахавъв
всяко-но да бъдат предприетиза подобрява-

сила .

ни мероприятия 
•не на положението.

В разискванията бяха посоче 
много нередности, датира

щи още от формирането на 
кооперацията. Вместо да бъдат 
премахнати от ден на ден са 
се увеличавали.

Производството от година 
на година е намалявало. Работ 
ното време не се е спазва- 

. Ползването на обработвае- 
площи не е било рацио-

съвот сана-
Продължава кооперирането с 
„Кривая”се

ни
Тази година „Градня" про

дължава кооперирането с про 
мишления комбинат „Кривая" 
в Завидовичи в Босна и Хер 
цеговина и ще строят обекта 
на фабрината за валцувани из 
делия в Алемсинашките рудни 
ци. Стойността на тази рабо 
та се цени 1,5 милиона дина 
ра. „Кривая" ще строи стома 
йената нонструнция. Строите
лите от Димитровград заедно 
със строителите от Завидови
чи, строят осем пощенски 
сгради в Пожаревашна общи
на. Това на „Градня" ще до
носа над милион динара, до
ход.

дни.
Същевременно мероприятия 

та по икономии не се внедря
ват чрез организирано пестено 
във всички 
технологически сектори да се 
увеличат средствата за вътре 
шно разпределение и личните 
доходи, но в случай на опа- 
оност (без оглед откъдето ид
ва тя) да отбранят от 
но „висшата сила" и 
част от дохода за разпредело 
ние — 12 милиона динара, 
предвидени в производствения 
план.

Първичната организация на 
Съюза на комунистите в „Сто 
чар” заключи още през 
седмица да се проведе събра
ние на комунисти и ръководи
тели от всички трудови одини 
ци на кооперацията. На също
то те ще се запознаят със за- 
ключоиията, приети от първич
ната организация и всеки ще 
получи конкретни задължения 
и задачи, за чиото изпълнение 
що трябва да положи и смот-

организационно-ото на
тазило

мите
нално. Отношението към пари
чните средства и средствата 
на труда е небрежно. Самоул- 
равителните отношения не са 
уредени, а конституционните 
разпоредби не са проведени в 
дело.

0 стихията
онази

I посочиха, чо 
сегашното положение 

в но-

Комунистите
вина за 
имат
операцията, 
водителите и комунистите.

М. Б.воични работници
но най-вече ръко-

М. Б.на.чески
мост А. Д.За-
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ВЛАДИМИР НАЗОР

0АР1ИЗАИШ МАРА
М Ти другарю, да не ои 

учител? —- попита ме Мара.
• Не съм учител, но нещо 

подобно.
А защо си дошъл при 

партизаните? За колко глави 
трябва да отмъстиш?

— Не, нито едното, нито 
гото, другарно.

— Хм,

нит е! 
като
моята поотъпка.

— учудваше се Мара, 
не можеше да схване

ЪЖЪТ й загина в едно 
кактосражение, а майка й, 

и детето й, бяха убити от уста 
шите, докато тя търсеше хра
на в едно далечно село. Къ
щата си завари ограбена и по 
лусъборена. Но въпреки 
но, тя не пророни 
сълза. Само

— Ами какво тогава те е 
довело тук? — запита ме от
ново Мара.

ДРУ

нищо не му напра 
вили и пак дошел при партиза

— Желанието на всички хо 
ра по овета: да бъдем свобод 
«и и да завладее правдата.

всич
нито една 

викаше: „Зверо
ве. нима и детето ми сте уби 
ли? С кръв 
всичко това!” Десанка Максимович:ще ми платите 

После затвори 
вратата, прехвърли торба през 
рамо и тръгна към гората.

На третия ден, тя

Джордже Андреевич — Кун: Превръзване на ранен

ПРОЛИВЕН ДЪЖДстигна до 
партизаните. Намери команди 
ра. Командирът като изгледа 
стройната и силна

БЕЛЕЖКА ЗА АВТОРА
жена, по

срещна я с думите:
— Здравей другарко! Какво 

те е довело при нас? Откъде
ДЖОРДЖЕ АНДРЕЕВИЧ — КУН, югославски ху

дожник. Принадлежи към реапистичечското направле
ние в изкуството. Участник е в НОБ от 1941 година. 
Още по време на войната направил много картини ка 
тема от партизанското движение. След освобождение
то, освен с художествената дейност, дейно участвувал 
в политичесния живот на страната. Починал е през 1962 
година.

Проливен дъжд ме завари 
на три нилометра от дома. 
По небето почна да ладува 
гърмът страшен, в тъмата 
земна зашепна злакът:

си?
Тя му разказа накратко вси 

чко.
— Е—е, добре си дошла! 

Искаш ли да бъдеш перачка 
готвачка или болничарка при 
нас?

— Не, не искам да бъда ни
то перачка, нито готвачка, ни
то болничарка!

— Ами какво искаш?
— Искам пушна!
— Дали можеш да си слу 

жиш с нея?
— Ще се науча. Очите ми 

са добри.
— Виждам, че очите ти са 

добри, но защо ти трябва пу
шна?

— Да отмъщавам. Те са ми 
длъжни две глави!

Командирът пак се загледа 
в нейното правилно и енерги 
чно лице.

— Добре другарно, ще по
лучиш пушка и ще се упраж 
няваш с нея.

Мара остана известно време 
при нас, в щаба. Когато остане 
ше сама, тя взимаше от моя 
та маса някоя книжка или 
вестник и дълго четеше на 
глас. Един ден, заварих я пан 
да чете. Седнах до нея и за
почнах разговор за онова, ко
ето беше прочела. Обясних й 
какво не беше разбрала.

— Тоя дъжд злато струва!
Аз се сепнах в мрака 
и пожелах по-скоро своя праг, 
своя уютен подслон.
Разбрала ной ми е враг,

гората цяла помощ ми оказа. 
Фенерчето си бухалът запали, 
та в мрака да намеря стан; 
прилепът пък ми подаде 
своя дъждобран —

Снежана Виданович

ПРЕД ТРЪГВАНЕ
всени що има и 
Поднесе ми паякът тъжен 
своите сребристи сита 
нато наметало срещу дъжд, 
а охлювът нато малък цар

може. Сбогом моя, свидна майко,
!аз поемам път далечен.
Не грижи се и не вайкай — 
ще се върна в час уречен.

Осемте полета ще засадя, 
ще работя дни и нощи черни. 
Книгите, най-добри другари, 
ще ми бъдат приятели верни.

ме понани в своята черупка, 
ноято за гръм не е цел.
А дъждът вали ли, вали, 
мран оноло мене се стеле, 
по-черен от дреха на въглищар. Трудно ще ми бъде да изкача 

планина от книги извисена.
Ще надмогна склонове й голи 
и ще я напусна залесена.

И чан когато заенът страхлив 
под носа ми се заниска, 
аз храбро поех към дома.
На подбив взех мълнията мощна, 
ноято се препъна и тъй дълговата 
по небето се простна.

Ще се върна с дар заслужен 
във ръна с жадувана хартия, 
(свидетелство за пътя труден) 
и ще кажа: ето майко, разгъни я!

и тук започва да работи. В 
надвечерието на войната тя ор 
ганизира всички патриоти на 
борба против фашизма.

На тази работа я заварва и 
окупацията на страната 1941 
година и подготовките на ЮКП 
за въстание. В тези дни тя е 
един от организаторите на мно 
го акции в Загреб против оку
патора и усташите. След зами
наването й на свободна тери
тория през март 1942 година 
тя ръководи с Областния коми 
тет за 'народна помощ, поддър 
жа връзка с 'нелегалните 'пар
тийни работници в Загреб и 
тези от свободната територия. 
Като инструктор но ЦК на КП 
за Хърватско при твърде труд 
ни условия работи за разширя 
вано на Народоосвободително 
то движение в Хърватско По
морие, Истрии и Горски Котор. 
Има партийни задължения в 
Лика, Кордун, Бания и Славо- 
ния.

МАРИЯ БУРСАЧЖЕНИТЕ-НАРОДНИ ГЕРОИ

АНКА БЕРУС Родена през юли 1924 в Ка
меница, Дървар, Босна и Хер
цеговина. Член на ЮКП от 
края на 1942 година. В НОБ от 
1941 година.

Мария Бурсач принадлежи 
към поколението борци отДър 
вар, които по време на НОБ 
се проявиха със своята геро- 
ичност. Това е първата жена 
получила званието — народен 
герой. — Когато народът от 
Дърварсни край се вдигна на 
'въстание през 1941 година код 
знамето на ЮКП, между въста 
циците на село Каменица бе
ше и Мария Бурсач със сестра 
си и двамата братя. Тогава из 
вестна само в своето село, 
за три години стана символ на 
героичност и пръвърженост към 
Народоосвободителната борба 
и народната революция в Юго 
славия.

Бащата на Мария е работник 
в дърводелска работилница. Ра 
боти там като огняр. Мария 
много работи в семейството. 
Въпреки това на 17 години тя 
е здрава и хубава девойка. То 
гава в страната идва окупа
торът, а в Бооненска Крайна за 
почна терорът на усташите. На 
родът въстава. Мария Бурсач 
се присъединява нъм въстани
ците. Организира младежите и 
жените да събират облекло и 
храна за партизаните.

Благодарение на такава ра
бота името на Марип става из
вестно 'В околността на Дър

вар още през 1941 година. Мла 
дата, винаги усмехната девой
ка всички обичат, а младежите 
с Мария отиват с въдушевле- 
ние в акции. В началото на 
1942 година Мария получи пър 
вото признание — приета е в 
СКОЮ.

През есента на 1942 
околността на Дървар се 

формира първата трудова бри 
гада у нас. Мария става заме
стник комисар в една рота. На 
тази длъжноот тя показа как 
трябва да работи тиловият 
ботник. Бива избрана и в око
лийското ръководство на Анти 
фашисткия фронт на жените. 
Към края на 1942 година идва 
още едно признание — прие
та е в редовете на ЮКП.

Нейното

6Родена на 16. 12. 1903 година 
в Сплит. Гимназиална учител
ка. Член на ЮКП от 1934 го
дина. В НОБ от 1941 година.

ИМНАЗИЯ завършва в 
Сплит. Произлиза от бед 
но чиновническо семей- 

. ство, което .непрекъсна
то има материални трудности. 
Това е решаващо за нейното 
приобщаване към работничес
кото движение начело с Кому 
нистическата партия на Юго
славия. Още като студент 
Любляна възстановява контак
ти с прогресивни хора, участву 
ва в демонстрации, стачни и 
други анции против тогавашния 
реакционен режим в страната.

Политическата активност на 
Анка Берус идва до изражение 
след завършване на студиите 
и завръщането й в Сплит през 
1926 година. Там тя бива десет 
години преподавател в Женена 
та гимназия. Нейните първи по 
литичвени прояви са свързани 
с борбата срещу нлеринализма 
и националистически идеи в 
редовете на средношколската 
и работническата младеж. То
ва е по времето на изостряне 
на политическите и обществе
ни отношения в бивша Югосла 
вия. Берус разпространява мар

ксистиа литература, а след 
януари 1929 година се свързва 
с Областния комитет на КП за 
Хърватско и активно работи в 
партийната техника.

През 1934 година става член 
на ЮКП. Оттогава още по-ан- 
тивно работи за обединяване 
на жените около програмата 
на Партията. Тя формира жен
ско антифашистко дружество. 
След един провал през октом
ври 1935 година Анка Берус о 
арестувана и откарана в За
греб. След мъченията в поли
цията е изведена пред Съда 
за защита на 
осъдена на две години затвор. 
Времето прекарано в затвора 
в Пожаревац Анна Берус из
ползва за проучване на марк
сизма.

След завръщането й в Сплит 
към нрая на 1937 година тя 
продължава политическата си 
дейност. Отново е арестувана 
през 1939 година в лепоглав- 
ския затвор. През март 1940 
година доживотно изгнана от 
Сплит и Загреб и закарана в 
Целье. И тун се овързва с 
партийната организация, антив- 
но работи в Местния и Околий 
сии комитет на Номунистичес 
ната партия за Целье, а след 
това нелегално идва в Загреб

Г година
в

ра

в

държавата

желание е обаче 
да стъпи в една военна част. 
Желанието й бе 
тн постъпва в Десета краиш- 
ка бригада. Мария става 
тарка в бригада. Но това й 
не беше единственото 
жение в бригадата. Тя се 
явява и като борец.

В едно сражение Мария би
ва ранена в момента, 
прави опит да изнесе от 
лесражението един ранен пар
тизанин. Другарите веднага 
бързат да я изнесат. Тя през 
цялото време ги успокоява с 
песента: „Наша борба захтийе- 
вп, кад се гине да се лева..

С песен на уста 
от раните през ноември 1943 
година.

изпълнено и

сани-

задъл- 
' про-Воички задачи на Партията 

Анка Берус изпълнява успеш
но. Като неуморим партиен ра 
ботник тя била мооптирана в 
Политбюрото на ЦК ,на КП за 
Хърватско, а една година по- 
късно бива изпратена е север
но Хърватско да ръководи с по 
литичесната работа за разпро
страняване идеите но НОБ.

когато
по

тя почива
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Исках да стана 

„свои“ човек
освобож 

и по
от окончателнонина Л

пение на нашата страна 
водата над фашизма.

Мазаното от ориентационна- 
та програма ло чествуване на 
25 май. Деня на младостта, 
по най-добър начин илюстрира 
че тазгодишният традиционен

по-богато

националната нултура в рам
пите на югославската братско 
общност, тазгодишният фости 

трябва да бъде още ло- 
понеже се про- 

юбилейната 30-годиш

„Традиционният фестивал на 
населението отмладежта и 

българската народност в Дими 
тровградсиа община тази го 
дина ще има за цел да даде 
преглед на постиженията на

■ ■ ■' вал
величествен,

Наистина не всичко е на ред. 
Нямаме младежки дом, 
надявам се, че и това що се 
уреди.

Също не се предприемат по- 
енергични мерни за жилища за 

младите работници. Аз 
ивартирувам частно и доволна 
съм, но не всички могат това 
да кажат за себе си. А тряб
ва да се размисля 
ствен ресторант.

Накрая стана дума и за ак
тивността й в младежката, и

вежда вЕдна от най-добрите млади 
работнички
низация на сдружения 
„Тигър” т- Димитровград 
22-годишната Милованна Ге- 
ОРГИЕВА, родена в село Бо-

ноосновната орга- 
труд

-----

ЗегЕЪ =изява на постиженията на бьл 
, гарската народност от Дими-

дГВДЖ ГоФпГосаве°гио :аспНорГТ^

та младекг в БаР§ушкица 00 гот;'. ^адсжТк' в "»ез Гр Ле От ^ страно.^феаги-

оедГпп0йокнианокференции но * ВойчиЙ 'анции като червена гог|рияТ(На. възможност за запо
ССМ п Звонци Сгролъц, Любо нишка ще пронизва дейността знаваие и сближаване на' нар°
раджа В Боиишщ и Д. Стри в чест на юбилея - ЗОчюд^ дйте и. народностите в СР Сър
мтппп Зп да може този орга шиииата от освобождение о бия.

,Лдойстауват по-офи на Югославия и 30-годишнинат?
районните - конфереи от доброволните младежки тру

дови акции. С оглед на значе 
два юбилеи 

всички младежки дейности ще 
бъдат и масови, и добре ор-

М. В.

МЛАДЕЖ В БАБУШНИЦАСОЦИАЛИСТИЧЕСКАТАе

ПОДГОТВЯ РАЙОННИ КОНФЕРЕНЦИИ
рово.

— В „Тигър" постъпих на 
работа преди три години, но- 
гато в тази фабрика бе приет 
голям брой работници. Бих за
вършила основно образование 
и „Багат курс". Работя на раз- 

. лични операции в отдела за 
производство на спортни обув

нас

па

и за общо- ни

Според ориентационната лро 
грама, в областта на литера
турата — детският вестник 
„Другарче" в съдействие с 
Дечйе новине” Горни Ми 

провеждат конкурс 
за литературни творби 
йръзка с Деня на младостта 
и рождения ден на др. Тито 
и 30-годишн ината от разгромя 

фашизма. Най-добри 
те творби ще бъдат награде 

А петте най-добри между 
наградените ще получат спе 
циални награди на тържество 
то по време на фестивала.

Предвижда се уреждане на 
художествена изложба от твор 
би на ученици от 12 основни 
училища на народите й народ 
ностите от СР Сърбия, Носово 
и Войводина.
Накто и в предишните години 

през май ше се проведат райо 
нни среши. Те ще излъчат 
добри изпълнители на народни 
песни и танци и инструмента
листи, които ще участвуват на

ки. ШИЗПЦИИ ДП
Мога да кажа. 

че съм доволна от 
работното си мяс
то, накто и от за
платата. Получавам 
около две хиляди 
динара,
мост колко изпъл
нявам нормата.

— Ако не бях 
приета на работа 
щях да продължа 
образованието си.
Имах условия за 
това. Но някак ми 
се бързаше да ста 
на „свой" човек.
Да не завися от 
никого. Мисля, че 
не съм сгрешила.
Обаче това не зна 
чи, че нямам же
лания. Но те с.а 
във връзка с работ 
ното ми място.
Желая да получа 
по-голяма специал

ност за същото.
Напускайки родното си село 

Георгиева е изменила и своя 
живот. Тя вече забравя баи
рите в Борово, но как се 
адаптирала в новите условия?

—В Борово не съм имала на 
мерение да живея. Младежта 
отива. Няма възможности за 
развлечение. Когато напусках 
селото си нямаше и ток. А 
тук е друго. Всяка вечер раз
ходки, телевизия. Отивам на 
танцови забави, кино.

наоно в 
ции ще влезнат всички сокре 
тариоти па първичните органи 

на социалистическата
нието на тези

за ции
младеж в младежките органи 
зации, а такива има във всяко ганизирани. , 
соло.

лановац във
в зависи-

1 ването на
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕ 
НЦИЯ ВЪВ ВРАНЯ НИ.

«
Предложен Велин Стоичков

събраниеПредседателството на Об- На проведеното
щинската конференция на . членовете на Председателство 
Съюза на социалистическата то разговаряха и за внлючва-
младеж в Босилеград предло- нето на младите от общината
жи за делегати на Междуоб- в местните и съюзни трудови 
щинската младежка коферен- акции. Договорено е в община 
ция във Враня: Ставри СПАС- та да се формира младежка 
НОВ, председател на Общинс- трудова бригада,
щта конференция в Босиле- участвуват във всички акции
град, Раде СТОЙКОВ, досега по електрификация на селата.

Общинска Още веднага младежите и де- 
войните,:.от гимназията и о|г 

и. училището за квалифицирани 
работници ще вземат участие 
в изграждането на водопровод 
ния' канал от с. Извор до Б0- 

С оглед на това, че от Бо- силеград. , 
силеградска община трябва да Договорено е през тази го- 
се избере председател на Меж дина младежите от Босилеград 
дуобщинената младежка кон- ска- община да участвуват на

ференция, членовете на Пред- в републиканската трудова ак
ция „Ниш 75”.

която ще
Милованна Георгиева

заключителните тържестза в 
Димитровград.

Очаква се на „Майските сре 
щи" да участвуват и самодей 
ните дружества от Александро 
вац .Жулени-, Призрен, Кова- 
чица, Уздин, Чантавир, Босиле 
град и т.н.

Предвижда се организиране 
на спортни състезания между 
работническата, селската и 
ученическата младеж, накто и 

• войниците от ЮНА.
. ~ Най-добрите отбори и състе 

♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* затели от районите прегледи
ще--се състезават на финални 
те мачове в Димитрозград. 

Ло предложение на комите 
чествуване на тазгодиш 

ния празник трябва да с& из
пълнят и гимнастически упраж 
нения, в които ще участвуват 
ученици от основното училище 
и гимназията в града. Има из
гледи в гимнастическите упра 
жнения да участвува и работ 
етическата младеж.

Тържественото откриване на 
„Майските срещи” трябва да 
стане на 23 май вечерта.

Ориентационната 
наскоро трябва да

шен председател на 
та конференция, Арсо ТОДО
РОВ, ученик от гимназията 
Велин СТОИЧКОВ, юрйст от 
Босилеград.

останалите обществено-полити
чески организации, накто в са- 
моуправителните органи на пре 
дприятието.е

— Участвувам в работата на 
младежката организация в раз 
лични трудови акции, •които 
провежда, но не съм доволна 
пито със своята дейност, нито 
пък с работата на младежката 
организация.

:

седателството предложиха за 
кандидат Велин СТОИЧКОВ. ... в. в.А. Д.

СЕЛАТАМЛАДЕЖТА ПРЕОБРАЗЯВА та по

скупщина за електрификация
та. В залата се провеждат вси 
чки събрания, вечеринки и за
бави, най-малко два пъти сед
мично. Те са твърде популяр
ни и ги посещават младежите 
от Скървеница, Невля, Врабча, 
дори и от Драговита. Органи
зацията се готви да адаптира 
още едно помещение за биб
лиотека. Вече събира книги от 
някогашните библиотеки, а ще 
поиска от централната библи
отека в Димитровград да им 
попълни книжния фонд. Съще 
временно младежите се гот
вят за изграждането на водо
провода и пътищата. С една 
дума — младежта има главна 
дума в селото. »

Организацията на социалис
тическата младеж в Лукавица 
е специфична. Тя има общо 16 
младежи. Но в селото има до
ста младежи, които работят 
зъв фабриките или учат в Ди
митровград. Организацията ги 
е ангажирала да развиват ин
тензивна културно-забавна ра
бота. Отново на сцените по 
селата са актуални едноактни-

Има още такива организа
ции. Посочихме само тази, за 
да изтъкнем едно обстоятелст 
во\ ЩОм като младежта тръг
на да' решава задачите на сво 
ята организация и селото, вед 
нага намери решения. Намери 
изУод как да осигури помеще
ния, които винаги се изтъква
ха като оправдание не само от 
младежките организации.'Този 
проблем е премахнат от днев
ния ред. Поправят училищните 
сгради, които стоят празни и 
имат помещения, зали и нанце 
ларии. Защото такива сгради 
в общината има 'около 20. С 
адаптирането младежта разре
шава два проблема: за общес 
твени помещения и поддържа
нето на тези сгради.

Наистина младежта е сила, 
която преобразява ■-облото■ и 
може да бъда. носител на „зе
ления план", което досега не 
е случай. В нея трябва да се 
има доверие; Тя ще промени 
и отношенията а селското сто
панство и начина на селскосто 
панско производство.

те пиеси на Нушич, изворният 
фолклор н народните . песни. 
Лукавашната младеж с добре 
подготвената програма носеща 
ва и съседните села.

■ Подобно работят и младе
жите от Скървеница. Те се из
тъкват в спорта, а със сред
ствата, ноито събират от ве
черинките имат намерение с 
помощта на местната общност 
да адаптират помещение в 
бившото училище за свои по
треби, за обществено-полити
ческите организации и нанцела 
рията за местната общност. 
Младежката организация се 
прояви и !В електрификацията 
на селото. Общинската енупщи 
на също за електрификацията 
подари телевизор на местната 
общност, а тя го отстъпи на 
младежта. Сега организацията 
се ангажира върху изграждане 
то и на водопровода, пътища и 
водопой.

Заслужава внимание и най- 
голямата организация (80 чле
нове) в село Желюша. Тя ус
тройва 'Привлекателни култур
но-забавни програми.

Всички усилия и отношения 
в Димитровградска община, 
след Писмото на другаря Тито 
спомогнаха младежта и нейни 
те организации с всеки изми
нат ден да прераснат в дееспо 
собни носители на политичес
кия, комунален, културно-заба 
вен, самоуправителен и стопан 
ски развой.

Първичната организация на 
Социалистическата младеж в 
село Барйе има около 40 чле
нове. Неотдавна Общинската 
конференция с основание й 
присъди опециална грамота, и 
награди с шахматна гарнитура 
и колекция грамофонни плочи.

Младежта в Барйе даде го
лям принос в електрификация 
та . на селото. Бетонира и бе- 
лоса помещението в училищна 
та сграда, за която вече ни
кой не се грижеше, понеже не 
се провежда обучение. Така го 
приспособи за собствени нуж
ди и за потребите на общест
вено-политическите организа
ции на селото и местната общ 
ност. В залата са поместени 
маси и столове и телевизорът, 
който им подари Общинската

програма 
разгледа 

Изпълнителният отбор на ОК 
на ССРН, след което тя ще 
бъде уточнена.

А. Д.

М. Б.
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СРЕЩИИНФОРМАТОР ЛЕКАР И ПРОСВЕТЕН ДЕЕЦна самоуправителната общност на интересите по
Казват му доктор. Мнозина 

и не знаят пълното му име и 
презиме. Пред 'неговата орди 
шция винаги има много хо
ра. Едни влизат, други излизат 
след като свършат работа. Ня

Обикновено прегледа по 60 
души на ден. Нъм всеки паци
ент се отнася внимателно, на
мира добра дума за него, да го 
окрили, да му помогне...

здравно осигуряване — Пирот
ПИРОТСЕААНИЕТО НА СОМУПРАВИТЕЛНАТ

А ОБЩНОСТ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В
■V.. •
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Големи средства за 

здравно просвещение
Рй

ш{ига

★ ЗАНАПРЕД ПЕНСИИТЕ ЩЕ "'ШПРИСТИГАТ ПО-РЕДОВНО
ствятя^ сред' — на Димитровград от фон-
злпявиг. °дУченИ 0Т Ф°нда по Да за осигуряване на раоигни 
гуряване * реоси' ците бяха отпуснати 50 и от
наотлавнябп^,Во тема на фонда за осигуряване на сея-
неотдавна проведеното заседа сностолансни 
ние на самоуправителната об- —■ 60 хиляди динара и
?ПиСппт°гЗАРаВН0 0сиг7ряване —■ на Диспансера по меди- 
в Пирот. След дълги разисква- цина на труда в Пирот е отпус
нияполучената сума от 531 960 ната сума от 300 хиляди дина-
динара бе разпределена тана: ра зо оборудване с рентген- 

на Бабушница от фонда апарат, 
за реосигуряване на работници Освен това представителите 
бяха отпуснати 61 196 динара, а на обществено-политическите 
от фонда за осигуряване на общности направиха предложе 
селскостопански производите- ние, което ще бъде внесено 
ли 60 хиляди динара, на обсъждане на заседание на

Изпълнителния отбор. В него 
се търси Общността да поеме 
задължението за набавка на 
рентген-апарат за тази здрав
на институция, оослужваща ра 
ботниците от Общността като 
обезпечи и останалата необхо-

::

ШГ''

щинският. отбор на Червения 
кръст в Пирот е представил 
на фонда за погасване смет
на от /1 хиляди динара — раз 
ходи направени за организира 
не на нурсове по здравно про
свещение и 92 курсове по пър 
ва помощ, 500 сказки, които 
са изслушали над 6 хиляди 
души.

Взето е и решение за запла 
щане на суми на здравните 
трудови организации в трите 
общини за амортизационни от 
числения след приемането на 
заключителните баланси за из 
теклата 1974 година. С оглед 
на повишението на амортиза
ционните отчисления за 26 на 
сто, а здравните организации 
в нашите общини са предвиде
ли в плановете си само 13 на

Щ

1производители

Винаги отзивчив пъи пациентит^^

ма шум, няма безпокойство: 
всички знаят, че не ще оста 
мат -непрегледани. При доктор 
Йоца това няма да стане.

Срещнахме се с доктор Йо 
ван Лазаревич, който след 
като завършил медицина през 
1971 година се озовал на ра
бота в село Звонци, Бабушни 
шка община.

— Хората ме посрещнаха 
много хубаво. Разбрах, че съм 
им от голяма нужда. През из 
теклите четири години имах 
много пациенти, винаги се ста 
раех да бъда от полза...

Надълго и нашироко ни раз 
каза той за своята работа. За 
пешеходенето си по непроходи 
мите планински пътеки, за 
безсънните нощи. Веднаж му 
се случило да се заблуди, 
пътувайки нощем от Цървена 
ябука за Звонци...

— Работа има много — наз 
ва Лазаревич. Постоянно съм 
нащрек. Но това ле ми е теж
ко, свикнал съм вече.

Живеещ далеч от модерните 
съобщения, без лаборатория, 
рентген-апарат и превозно сред 
ство, ето, справя се някак си 
с неволите на хората д-р Йо 
ван Лазаревич.

От 1972 година насам благо 
дарение големите предпазни 
мерки които се взимат не -е 
имало случаи на заболяване 
от детски паралич, дребна шар 
ка, магарешка кашлица и др. 
болести. През свободното си 
време Лазаревич изнася сказ
ки; говори за значението на 
правилното хранене, спазване 
то на хигиената, предотвратя 
ването на заразните болести. 
Постоянно се бори за издигане 
на здравната култура сред 
населението. Лазаревич е и 
активен общестаено-лолитиче 
ски работник.

Не се оплаква, че живее 
при лоши условия. Той изпитва 
някакво удоволствие, че е не
обходим на хората и че трудът 
му не е напразен.

БЕЛЕЖКА-------
От камък 

ли е дядо 

Камен...?
сто — е решено на меди- 
цинсния център в Пирот да се 
отпусне сума от 166,000, на 
Здравния дом в Димитровград 
28,000 и на Здравния дом в 
Бабушница

дима за този апарат сума от 
600 хиляди динара.

На същото заседание бе 
взето решение да бъдат пога
сени всички сметки, които са 
представили общинските отбо
ри.на Червения кръст от тери
торията на Димитровградска и 
Бабушнишна общини, отнася
щи се до организиране на 
здравно просвещение, курсове 
по първа помощ, събиране на 
кръв и др. На Общинския от
бор на Червения кръст в Бабу
шница ще бъдат заплатени 30 
хиляди, а на Общинския отбор 
на Червения кръст в Димитров 
град — 15 хиляди динара. Об

20 000 динара.
Тъй като от ден на ден все 

повече се увеличава работата 
около пенсионното и инвалид
но осигуряване. Изпълнителни 
отбор на Самоуправителната 
общност е взел решение за 
откриване на нови работни ме
ста, за да може превеждането 
на пенсиите да става ло-редо- 
вно и бъдещите пенсионери 
да не чанат с месеци своите 
пенсии.

Днес дядо Камен е 
Дооде. По дали исше 1<* 
кн преди година.'

I ОГали
му беше съвсем незави 
дно. извел на път сино

(.снижението

ви И Дьщерн, тон ое ос 
танал сам да живее в 
село Ькървеница. иеря- 
Дни се е случвало да 
остане и без дърва и 
оез добра храна, защо- 
то е инвалид а при то
ва и недовижда...

Дълги години преиарал 
Камен Стоицев така. ьо 
рил се с неволите, иои 
то натискат стар човек 
и чакал да му стигне от 
говор за пенсия, ма вре 
метб бил предприемач- 
строител, раоотил в об- 

лредприятия

М. А.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

ХРОНИЧЕН ЗАПЕК
М. д.

I
1

Когато говорим за запек, трябва да 
кажем няколко думи за нормите на хо
дене по голяма нужда. Ходенето е обик
новено три или четири пъти седмично, ако 
няма оплаквания, няма основание за при
емане на'очистителни средства. Продължи 
телноста на чревния пасаж (приемането 
преработването на храната, всмукваното 
и изхврлаянето на остатъците) гфи здрави 
хора ‘може да бъде до и дни, а наи-чо- 
етб е обаче з — б.дни.Ако пасажът про
дължи по-дълго. време, чревното еьдържи- 
ние се задържа също по-дълго в лявата 
половина на дебелото черво (.колоната,).

Запекът Можо да бъде израз на орга
нично или функционално смущение. I уи 
ще става дума само за функционалния 
запек. Юй оива атоничен, мри които то
нусът (напрежението на мускулатурата на 
дебелтъто черво) е намален, еластичен — 
с повишен тонус на дебелото черво и ,рен- 
тален запек — причината за които тряова 
да се търси в рефлекта при ходене на 
голяма нужда. Почти винаги при вървите 
два случая участие взима ректумът (пра 
вото черво).

Причина за запек може да бъде смяна
та на местоживеенето или начинът на 
хранене, С бодни на целулоза храни, от
слабване на помощната мускулатура (ди
афрагма, норемна стена и др.); агония 
(отпускане) ма мускулатурата на дебелото 
черво, или рък нянои психически фактори. 
Нянои пационти се оплакват от тежест 
и чувство на пълнота, събиране на газо
ве а чорвата и подуване на норема.

Общи оимпгоми са: главоболие, сърце
биене, безапетите, гадене, намаляване на 
работоспособността, умора.

Видът на изпражненията може да бъде 
различен. При еластичен запек има 
наречени „кози" изпражнения, при 
нични

въпроси и
ОТГОВОРИ

така
ато-ществени 

и имал право на пенсия 
по инвалидност, защото 
на строежите оставил 
здравето си и 'години
те. .. От 
дъшерите му 
не се тревожел за него, 
никой не искал да го

те са дебели, оформени.
Лечебните мерки са насочени към от

страняване на причините и възтановяване 
на рефлекса за ходене по голяма нужда. 
Болният трябва да свикне да ходи редов 
но по голямо нужда, като в определен 
час отиаа в тоалетната и настойчиво седи, 
без да чето вестник или книга, които от
вличат вниманието му. Необходима е ос-

синовете и 
никой Читателят С. Г. пита: —

Основната организация на сдру 
жения труд, в ноято работя е 
взела решение за повишение 
на личните доходи. То е ед
накво и за работещите и за 
тези, ноито са в отпуск по бо 
лест. Дали при утвърждаване 
то на личните доходи на работ 
ници, които са в отпуск по бо 
лест трябва да се внасят същи 
те сведения във формуляра 
М-4, нанто и за другите и на 
ной начин?

Отговор: — За работници, 
които работят тези суми се 
внасят във формуляра М-4, а 
за ония, които са в отпуск по 
болест — не. За тях има по
становление, според което е 
утвърден начина на изплащане 
на личните доходи по време 
на отпуск по болест. Ако об
щността по здравно осигуря
ване приема такова решение 
— тогава това повишение мо
же да дойде в предвид, но 
в такива случаи сведенията 
във формуляра М-4 внася Ко 
муналният завод по социално 
осигурявана.

приюти.
А ногато получил пен 

положението ср новна промяна на начина на живот, на
пример рано ставане, за да има достатъ
чно време да се отиде пеша на работа, 
вмосто да се използва превоз. Препоръч
ва се храна, съдържаща целулоза — 
груб хляб, присно мляко, сливи, движение, 
засилване на коремната муснулатура, ги
мнастика, масаж на дебелото черво. Често 
пъти тези мерки при възрастни хора се 
оказват недостатъчни. Затой трябва да 
се прибегне нъм очистителни средства, от 
които само някои са подходящи за по- 
дълга употреба: лененото семе (3 чаени 
лъжички с много течност).

Салинните очистителни средства като 
английската сол, карнобатската сол — не 
са загубили и днес значението си, защо- 
го са безвредни. Парафинът не е за пре
поръчване, защото смущава всмукването 
на хранителните вещества.

■ За така наречения еластичен запек се 
препоръчват съответни лекарства комби
нирани с общоуопонояващи средства. При 
случаи на упорит запек трябва да се по
търси помощта на лекар.

сията
променило коренно. Се 
га започнали да се иа- 
рат помежду си при но 
го да е дядо Камен. Все 
ни доназвал, че той го 
„по-обича”, че неговите 
деца повече ще му се
радват...

Дядо Камен взел на
веднъж нъм 2 милиона 
стари динара, оставил 
Снървеница и дошъл 
Димитровград.

Сега има място и 
„за него в града", иаито 
иазва той.

Но ано ие беше ^из
карал" пенсия?

Нима през изтеилите 
години, доиато да изве 
де иа път йногочадието 
си не е заслужил да го 
гледат?

в

М. А.
Д-р с. л.
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В носове но отдих и почивно
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ХУМОРЕСКА

Каранфил
Не може без 

кщипье
— Всичко очаквах, -но това никога, Ни- 

нога. Само, когато см опомня какви хуба
ви обуща носеше. Сега ие 

г потърчиш, щв ти изпаднат топлинните.
—бе, 7*840,' рвзбери *ме. Само да 

ти «ажа, че днес е...
— Зная. какво искаш да кажеш, — че 

тдиес е модерно, да се носят топлинки, но 
обла подаря ти: езеш старомоден >и-не ми 
^отиват доб^зе.

— Не, не. ..Днес е Осми март и исках 
да ти припомня, да те предупредя.

— Осми март!----- промълви той, а иро
нията му в очите сякаш 
сърцето.

Обърна се и се затича низ улицата 
като-подплашено дете, лредчувстауващо 
нещастие.

-Бедният. Къде ^сега на Ооми -март след 
ядадне - ще ^намери -цветя? А .днес -без 

„билет" не може' Да .отиде иа обед.
В. .Булич

Срещнах се с приятеля Дачо. Усмихва 
се някак иронично и ме гледа като рядка 
птица. Вижда, че не ми е приятно и се 
наслаждава -от-тадмощието ои.^На лицето 
му цъфти 'загадъчна «усмивка.

— А ти тази сутрин с цветя?
Изионаден, промъкнах -нещо -неразби

раемо: искам да -обясня на—човека, 
е...

.можеш да

че

— Добре, добре! Недей само да 
ми разказваш кан • събираш 'Червени ка
ранфил и — изпревари ме той с насмешна 
в очите.

Търговия — благосовия. Тена 
съм чул йоще оди деду ми, а 
тена си ме изгледа при ненои 
и съга. ьамо на узимаю 
си не живую, него се ръпчу. 
Истина мош не су сопщени ре
зултатите оди пописйете, ама 
това що начу — не говори за 
арно.

И тена „търгоноповци" се 
разтурите. Отидошо на попра 
вителен изпит, понеже и тия 

що пут си не беоше научили уро- 
нат.

го ухапа за

— Знаеш, Дачо днес е...
— Зная, зная! Няма ги вече старите 

каза и се 'гтля-добри времена. Но тй? 
сна по корема, който отекна като празна 
тенекия. Гладен е. Още не е отивал в 
нъщи. И не злао, че жена му за днес 
подготвила извънредно хубав обед. СамоГ*?у”Т 
при условна да... у ( /

Я би им саветувал: по-добре 
да мере нво работе, оти и ду
мите су мерйе, а да не иду 
сван на свою страну, оти тона 
беше почело и у „Седми юли", 
па сви знаю нино се завърши...

Бай Манча

в

Имало случаи ненои прода
ване да узимаю оди насуту оез 
да върну. ДруГ)и давали робу 
на вересию, трети употреолн- 
вали телевизорйете, па после 
1)И продавали, четвърти шуш- 

лявили с штедн>е ннижице...

Ама лъва баба — долъга. Тия 
дни на усваяю завършният ра- 
чун че мора и тея работе да 
излезе на видело.

А съга очу да ви разкажем 
нино пране събранийе у „Тър- 
гоноопат”.

Актуален лозинг .
I

,

I извлечеЛИтот разписанието за автобусите

аз &еи&ееI *йнсIСъбраше се тува нення на 
изборно синдикално събранийе. 
И ано събранимето йе важно 
— мнозина не дойдоше.

А повечето оди ония що бе
оше дошли — още одма поче- 
ца и да шъпчу, да се додумую. 
ше да се сбираю по два-трои- 
Рено си: щом има шъпчаже — 
работата че се усунуйе...

Тека и излезе.
Щом криво-лево усвоише 

дневният ред — одма почеше 
да се надлате, нино у оро, ной 
над кога може, кой кога че 
пречука... Сван си нацраил 
план нога че очешля, сван се 
узортил, сван нещо доназуйе.

IД §

А/ДП/ =
II

1=Заминават, от Пирота. а часаI Тръгват за Пирот в часа 1
IБелград 10ДО и 14,151 

6 ДО, 10 ДО. 13,00, 13,30 = 
14,00, 17ДО, 18Д0 и 21,00= 

14.10 =
11 ДО =

7,00, 14Д0, 15,251 
4Д0

: 4,00.. 5,40 и

845 и 14,40 Белград 
•5,00'6,00, 845, 10Д0 Ниш 

14.40, Т6.30 и-18,30
ЗКрагуевац 5,00 Крагуеаац
“Скопие "7.00 Скопие
ЦЛесковац -6,45, 7,00. и 12,00 Лесковац 

• ЕЗайчар 13;30 Зайчар
|Няяжевац *«;30. 13:30 и 15,45 Нняжевац 
ЗЗвонсна баня 
=Велика Бонинце 

-Щ 7.(ХЕ9,00, 12,00, 33.00 * 1800
=Бабушница

[ Ниш
• . 3

*
№ Ь

*
12,001 

4 ДО. и 10,455 
7,30, 11,00,1

-4,30 и 1530 Звон. баня
5,45 Велино Бонинце

13.00. 15,30 и 15,50
_ „ 4'3°. 5 00 5.43 Бабушница : 5.00, .5,45, 6,00а
7;00, -9Д0. 10,45, 12,00 13,00 9.15. 10.00. .12,10, 14,10. 15,00§

_ 15.30, 16,00, 18,00 20,00 16,00, 17.00,. 17Д5, 18,45 =
=Д. Криводол 14,00 Д. Нриводол
=Дойнинци 15,00 Дойиинци 4 30
|Т. Одоровци • 100.00 14,30 Т. Одоровци 6.00- й 12.00^
;|Велика Лунання '5,00' 15,15 В. Лукная .6Д0 и 16 30=
ЯНишор ■ 5:00,12,00.15,15.18,10 Нишор 6,30.. 1245. 17,00 18451 
5Б. паланка на всеки час Б. паланка на .всеки час
_ Т)Т 5,00-до'22,00 от. 5,00 до. 22,00
=Димитровград на всени час Димитровград на. всеки час = 
= от 5,00до -22,00 от 5.00: да.22,00 =
|Темсна -4.30. 6.05; 8,00 12.00 Темсма 5,10, 7,00,.9,00 13 003 
1 14.10. 16.00, 20,10, 22,10 13,55, 15,00, 17,00. 21,00, 22'.50=
§Вел. село *4,30. 6,05.' 7,15 Вел„село 5,10, 6.40, 2 50 9 40= 
Ц 9:00,' 11,00, 1210,'14,10 '11,40, 13,05 14 45 1600 17 40 2

“I 15Д0, 17Д0. 19,00121102-22,10 1940.21100,.'22ДО ' ' ' =
=Държина 4,40,^6,05, 12,20 Държина -5,10, 6.30, 13 00§ 

14.Ю, 18:30, 22,10 14,35, 19,00-22,35 ' “
7|Иелввица 5.00,-12,00 Йеловица
|Суново 4,30, 605, 12:30,-14,40, Суново 
1мвТй,°ВаЦ 4.30, 14,10 Петровац
|М. Иовановац -4Д0.“6Л5 М. Йовановац

• ‘ Ш11ШШ1М№Н11ШН11ишиш1П1т«нтмшмп.1> „и 1Д.1Д. 1.4,50: 20,00
ИНИ1ШШ1ШШ1 МН1ГП1ШНШ1ШШШШ11Н Л ШЛЦ1ШГШШШШШ11111 |Т(

1 I
^ VIII МЛР^деУ^НА Ж6НАЧК /Наяде се у незгодво положе 

нийе и делегатат оди общин- 
сният синдикат. Ненолко пути 
им обяснява нино требе да иде 
работата по каналан ред, ама 
щом-си седне — они пан поч- 
ну кино су си научили.

I*
14.30 =

п
-зСван оче само жеговата ду

ма да се важи, само жеговият 
предлог да се усвойи, а за дру 
1|и нече абер да има.

И делегатат виде, не виде 
нема на куде и рече:

— Другари, видим дена не 
сте се серозно подготвили за 
събранийето. По-добре да га 
одложимо, па вие преди това 
работе кое имате неразчисте
но у нолективат изкарайте на
край — па тегая че държимо 
изборното събрание.

1
С<1ъI

/ 1.

ЧЯ =
7,00. 16,00Е 

.5,10, 7,00, 1345...15,00!
5,15, 15,001 
-5,10,. 6,40,1

— Още по една, за жените

( 1

НА ОСМИ МАРТ <к'Ух/кога ще мике тгазту4) 
_» ще* н-я лхеглтл .3

ш
ПЕТРОВБ*ат Ш
ОНъЦ


